Елемент № 7.1

Оповестяване на счетоводната политика
на “Стомана” АД в несъстоятелност
“Стомана” АД е търговско дружество със 75% държавно
участие.Фирмата е вписана в търговския регистър с решение
1125/18 .05. 1992г по фирмено дело 935/92 том І-2 , стр.122 парт171.
С решение № 496/03.06.1999 г. на Пернишки окръжен съд бе
открито производство по несъстоятелност. С решение № 274/10.07.2000
г. се прекрати производството по несъстоятелност и се прие
оздравителен план на дружеството.
С решение №753/13.07.2005г е възобновено производството по
несъстоятелност.
С определение №199/12.07.2005г Пернишкия окръжен съд
възобнови функциите на синдика Виолета Борисова Манолова.
Счетоводното отчитане на дейността на дружеството след
постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност се
осъществява съответствие със СС13-Отчитане при ликвидация и
несъстоятелност.

І. Актив

Дълготрайни материални и нематериални активи.

Поради липсата на стопанска дейност в процеса на
несъстоятелността
всички дълготрайни активи след преоценката
извършена от лицензиран оценител бяха класифицирани като стоки
предназначени за продажба и се отчитат като краткотрайни активи.

1.Парични средства.

Наличните парични средства се оценяват по тяхната номинална
стойност.

2.Краткосрочни вземания.

Вземанията по съдебни спорове и присъдените вземания бяха оценени
от лицензиран оценител и са заведени в баланса съгласно тази оценка.
През І-вото полугодие на 2008г бяха събрани съдебни и присъдени
вземания в размер на 2 хил.лв по балансова стойност.

3.Краткотрайни активи.

Наличните краткотрайни активи са предназначени за продажба.
Отписването им се извършва по отчетна стойност. През І-вото
полугодие на 2008г бяха продадени активи на балансова стойност
17 хил.лв.Останалите активи с балансова стойност 7хил.лв бяха
предадени на АДВ.

ІІ. Пасив
1.Краткосрочни задължения.

В статията са включени:
Задължения към доставчици -задълженията на дружеството към
доставчици са основно задължения възникнали преди датата на
обявяване на дружеството в несъстоятелност.
Задължения към бюджета –задълженията произтичат главно от
ревизионен акт за
невнесен ДОД върху изплатени трудови
възнаграждения.Непогосени по счетоводни данни остават лихвите по
акта в размер на 211 хил лв.
Задълженията към персонала - останали са неизплатени задължения
основно към работници за които е имало образувани изпълнителни дела,
както и депонирани задължения, една част, от които са включени в
служебния списък на кредиторите по чл.687 ал.1 от ТЗ.
Задълженията към социално осигуряване са възникнали в резултат
на невнесени в срок осигуровки за минали периоди /1998-1999г/ и
лихви върху тях.
Други краткосрочни задължения са начислени лихви по заеми по
ЗУНК на дружеството.
2.Дългосрочни задължения
В дългосрочни задължения са класифицирани заеми по ЗУНК и
заем към Стопанска банка в несъстоятелност-гр.София.

Ликвидационен капитал.
1.Основен капитал.

Основният капитал на дружеството е 3 566 650 лв. разпределен в 3
566 650 поименни акции с право на един глас, всяка една с номинална
стойност от 1 лв.

2.Финансов резултат от ликвидацията .

Текущият финансов резултат за периода
30.06.2008год. е загуба в размер на 27 хил.лв.

01.01.2008год.

3.Резерви.

до

Съгласно изискванията на СС13 финансовите резултати до
обявяването на дружеството в несъстоятелност и всички останали видове
резерви бяха обединени и се отчитат като други резерви.
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