ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
кьм годишния счетоводен отчет за 2008 г.
на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково

І.Обща характеристика на предприятието
“Водоснабдяване и канализация “ ЕООД град Хасково е дружество със 100 %
държавно участие, регистрирано с фирмено дело № 38 по описа за 1991 г. на ХОС.
Ръководи се от управител, назначен от министъра на МРРБ с договор за възлагане
на управлението.
Капиталът на дружеството възлиза на 339 198 лв.
Структурата на дружеството включва 8 района -Хасково, селски, Харманли,
Свиленград, Любимец, Симеоновград, Ивайловград и Маджарово и ЦРСБ.
Средната численост на персонала за годината е 489 души.

ІІ. Счетоводна политика
Общи положения
Счетоводната политика на дружеството е разработена на база принципите,
установени в Закона за счетоводство и Международните счетоводни стандарти и е
утвьрдена от Управителя на дружеството .
Годишният финансов отчет на предприятието е изготвен в съответствие с
изискванията на МСС и при спазване на принципите на Закона за счетоводството
за текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на сьдьржанието пред
формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, .
Всички данни за 2008 г и 2007 г са представени в настоящия финансов отчет в
хил.лв.
Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.
1. Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи /ДМА / са оцененн по цена на придобиване,
образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по
придобиването им и намалени с размера на начислените амортизации.
Със счетоводната политика на дружеството е възприет стойностен праг за отчитане на
ДМА - 200 лв. Последващите разходи за ДМА ,които отговарят на изискванията за
подобрения, са отразявани като балансовата стойност на съответния актив е увеличена със
сумата на направените последващи разходи . През отчетната 2008г. дружеството е
придобило активи на обща стойност 4017 хил.лв

Разходите за придобиване на ДМА са в размер на1622 хил.лв,като от тях 1149 хил.лв
представляват стойността на изграденият обект “Реконструкция и модернизация на главен
хранителен водопровод Южна зона и ПС Узунджово –ІІ ри етап.Същият не е приключен
поради липса на акт 16 за приемане на обекта от МРРБ. Останалите 473 хил.лв са
незавършени обекти и Дма с предстоящо пускане в експлоатация.
2. Материални запаси
Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване.
Оценката на потреблението им е извършена по метода на средно-претеглената цена, а
непосредствено вложените в производството – по конкретна цена.
3.Вземания
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното вьзникване и са намалени с
начислените провизии за несъбираеми и трудносъбираеми вземания .
През годината е направена обезценка на вземанията от продажби за 2007 г.
Вземанията имат произход от 2000 г-2008 г. и са в размер на 3726 хил.лв.
80% от тях са от население.
В обществения сектор по-големият дял се пада на бюджетните предприятия-общини
и болници .
През годината са образувани 15 броя нови съдебни дела.
Към 31.12.2008 г.общо съдебните вземания са в размер на 605 хил .лв
4. Парични средства
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Наличностите
по банковите сметки, отразени в годишния финансов отчет отговарят на тези по банковите
извлечения на регистрираните в даньчна дирекция банкови сметки.
5.Основен капитал
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на
актуалната му съдебна регистрация по фирмено дело № 38 / 1991г. Кьм 31.12.2006
записаният основен капитал е в размер на 339198 .лв. и е разпределен на 33919дяла. всеки с
номинална стойност 10 лв. През годината не са настьпили промени в размера на основнця
капитал.
6. Преоценъчен резерв
1.3.7. Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатьт от
извьршените преоценки до справедливите стойности на дьлготрайните материални
активи на предприятието. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба
след изваждането от употреба на съответния актив.
7. Задьлжения
Задьлженията в лева са оценени по стойноста на тяхното вьзникване. Не е правена
обезценка на задьлженията. Няма эадьлжения, деноминирани в чуждестранна валута и
провизирани задьлжения кьм 31.12.2008г.

8.Амортизации
За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и
нематериални) е приложен линеен метод с амортизационни норми, . Методьт за
амортизация на амортизируемите активи не е променен в сравнение с 2007 г. През годината
не е извършена промяна в нормата на амортизация . Дружеството има разработен данъчно
амортизационен план за 2008год. на всеки ДМА.Данъчните и счетоводните норма са
равнени.
9. Признаване на приходите и разходите
Приходите от продажбите и разходите за дейноста са начислявани в момента на
тяхното вьзникване независимо от паричните постьпления и плащания Отчитането и
признаването на приходите и разходите се извьршва при спазване на изискването за
прчинно- следствена врьзка между тях и принципите за текущо начисляване и
сьпоставимост на приходите и разходите.
Приходите се признават:
- От продажби на вода - след фактурирането на клиентите по утвърден от
рьководството график:
- От продажби на водопроводни услуги - при фактуриране след действително
извьршване на услугата;.
10. Данъчно облагане
При преобразуването на облагаемата печалба са отчетени даньчни временни
разлики в увеличение - 1053 хил лв. от
компенсируеми отпуски на персонала – 59 хил.лв
разходи,представляващи доходи на физ.лица-55 хил.лв
разходи от последващи оценки на активи и пасиви-84 хил.лв
счетоводни разходи за амортизации-843 хил.лв.
глоби-4 хил.лв
други-8 хил.лв
в намаление – 1048 хил.лв от
данъчни амортизации-842 хил.лв
признати разходи от последв.оценки -93 хил.лв
признати разходи по натрупв.се неползвани отпуски-92 хил.лв
осигуровки по отпуски-21 хил.лв.
Приспадната е загуба от минали периоди в размер на 18 хил.лв.
Всички дьлготрайни материални активи собственост на дружеството, са включени в
голишния финансов отчет.
Дружеството не ползва активи, които са чужда собственост.

11. Други оповестявания
Не са настъпили събития след датата на съставяне на баланса.
Дружеството няма отношения със свързани лица през 2008 г.
През отчет период са отписани провизии в размер на 29 хил.лв. за сьбиране на,
провизирани вземания . Същите са реинтегрирани в печалбата.
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