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                                                                                                           Приложение към МСС 34 
 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
към междинния финансов отчет на  

МЕБЕЛСИСТЕМ АД Пазарджик 
за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2013 г. 

 
През отчетния период, предмет на обхват по този междинен финансов отчет, 

МЕБЕЛСИСТЕМ АД, наричано за краткост по-долу „предприятието” или „дружеството”, 
следва същата счетоводна политика и методи на изчисления както при последния 
годишен финансов отчет за 2013 г. 

Дружеството няма сезонност или цикличност на дейността си, което се обуславя 
от дейността, определяща  основната част от приходите му – отдаване под наем на 
собствени недвижими имоти за извършване на стопанска дейност.  

Не са на лице необичайни елементи или събития, които засягат активите, 
пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци или биха могли да ги 
засегнат с последващо проявление. 

През периода на обхват на този междинен финансов отчет не са на лице 
следните обстоятелства: 
- изплащане на дивиденти; 
- приход от сегмент и резултат от сегмент за бизнес сегменти или географски 

сегменти, което е първоначална основа за отчитане по сегменти; 
- съществени събития след края на преходната отчетна година, които не са били 

оповестени в годишния финансов отчет за тази година; 
- промени в състава на предприятието, включително бизнескомбинации, придобиване 

или продажба на дъщерни компании, дългосрочни инвестиции, преструктурирания 
или преустановяващи се дейности; 

- значими промени в условните активи след датата на последния годишен финансов 
отчет; 

- преоценка на материалните запаси или обратно проявление; 
- признаване на загуба от обезценка на имоти, машини, съоръжения, нематериални 

активи или други активи и възстановяване на такава загуба от обезценка; 
- обратно проявяване на провизии за разходи за преструктуриране; 
- придобиване и изваждане от употреба на имоти, машини и съоръжения; 
- неотменими задължения от закупуване на имоти, машини и съоръжения; 
- уреждания по съдебен ред; 
- корекции на фундаментални грешки в предходно отчетени финансови данни; 
- извънредни операции; 
- просрочване на дългове или нарушаване на задължение по дългове; 
- сделки със свързани лица, с изключение на: 

а) договор за наем на търговски обект – магазин, собственост на Бисер 
Унтов; 

б) договор за заем с Христо Унтов за финансиране на временен недостиг от 
парични средства за текущата дейност – 62 хил.лв. 

 
По искане на Съвета на директорите, с акт за назначаване от Агенцията по 

вписванията №201140311125324 от 12.03.2014 г., за одитор на дружеството е 
определена Маргарита Тошкина – регистриран одитор към ИДЕС. Последното е 
наложено поради факта, че избрания от ОСА одитор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. 
Иван Кънев прекратява дейността си като дипломиран експерт-счетоводител поради 
пенсиониране. Това обстоятелство води и до по-късната проверка и заверка на ГФО на 
дружеството за 2013 г. – 17.04.2014 г. както и до по-късното му представяне пред 
заинтересованите лица и пред КФН. 
 
Дата: 24.04.2014 г.                                                                    Съставител:      /п/ 
                                                                                                                    (Александър Долев) 
 
                                                                                                  Ръководител:        /п/ 
                                                                                                                       (Бисер Унтов)      


