
          Елемент № 7.1 

Справка за оповестяване на счетоводната политика 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

към 31 декември 2007 година 

 

 

1.Учредяване и регистрация 

 

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от 

Софийски градски съд Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г.  

 Асоциацията е организация с нестопанска цел, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, работещо в частна полза. 

 

2. Счетоводна политика  

 

2.1. Общи положения 

 

Асоциацията води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 

съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. 

Финансовият отчет е съставен в съответствие с Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия. 

 Асоциацията води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който 

приема като негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са 

представени в хиляди лева. 

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, 

асоциацията е задължена да води аналитично отчитане на двата вида дейности – стопанска 

и нестопанска. 

 

2.2. Сравнителни данни 

 

Асоциацията представя сравнителна информация в този финансов отчет за една 

предходна година. Когато е необходимо сравнителните данни се рекласифицират, за да се 

постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 

 



2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

 

2.3.1. Отчитане на Дълготрайни активи  

 
Първоначално оценяване 

 При първоначалното си придобиване дълготрайните активи се оценяват по 
себестойност, която включва покупната цена, вкл. митнически такси и всички преки 
разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: 
разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, 
разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми 
данъци и др. 

Асоциацията е определила стойностен праг от 500 лв., под който придобитите 

активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като 

текущ разход в момента на придобиването им. 

 
 Последващо оценяване 

След първоначалното признаване дълготрайните активи се отчитат по тяхната цена 

на придобиване, намалена с начислената амортизация, съгласно препоръчителния подход 

по НСФОМСП. 

  

Последващи разходи 
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 

направени. Извършени последващи разходи, свързани с дълготрайни активи, които имат 

характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и 

реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се 

преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, 

неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на 

активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.  

 

2.3.2. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на 

придобиване. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно 

претеглената цена.  

 

2.3.3. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези 

деноминирани в чуждестранна валута — по заключителния курс на БНБ към 31 декември 

2007 год. и се намаляват със стойността на направените провизии за несъбираеми и 

трудносъбираеми кредити. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и 



несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея 

съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато правните 

основания за това настъпят. 

 

 2.3.4. Паричните   средства  в   лева   са  оценени  по  номиналната  им  стойност,  

а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на 

БНБ към 31 декември 2007 год. Паричните средства включват касовите наличности и 

разплащателните сметки. 

 За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 

• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици 

са представени брутно, с включен ДДС (20%); 

• платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва  като   

плащания към доставчици. 

 

2.3.5. Като приходи и разходи за бъдещи периоди са представени приходи и 

разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна 

година. Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на 

тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и 

признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за 

причинна и следствена връзка между тях. Приходите и разходите във връзка с услуги се 

признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката, при условие че резултата от 

дадена сделка за извършване на услуги може да се оцени надеждно. 

  

 2.3.6. Капиталът на асоциацията се формира от учредителни или други 

допълнителни вноски на членовете, определени от органите на управление. 

Сметките за печалбите и загубите от стопанската и нестопанската дейност се приключват 

в края на отчетния период към сметка Други резерви. 

 

 2.3.7. 3адълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а 

тези, деноминирани в чуждестранна валута — по заключителния курс на БНБ към 31 

декември 2007 година. Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се 

отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за 

справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените 

стоки и услуги. 

 



 Даренията под условие, за които не са настъпили първоначално условията за 

признаването им като приход, се посочват отделно в пасива на баланса.  

 

2.4.Амортизация па дълготрайните активи 

 

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са 

начислявани, като последователно е прилаган линейният метод за периода на полезния 

живот. Не се начислява амортизация на земите и разходите за придобиване на 

дълготрайни активи. По групи активи са прилагани следните норми: 

 

Офис обзавеждане 15% 

Компютърна техника и ПП 50% 
 

През годината не са извършвани промени в прилаганите методи и норми на 

амортизация в сравнение с предходната отчетна година. 

 
2.5. Приходи 

 
Основните видове приходи, които асоциацията реализира, са: 

- Приходи от нестопанска дейност, 

- Приходи от стопанска дейност. 

 

Постъпления, които са свързани с префактуриране на суми, фактурите, за които са 

получени на името на организацията, както и постъпления, несвързани с организацията, се 

отчитат като разчети. 

Аналитично се води отчитане на всички приходи по следните критерии: 

- приходи за нестопанска дейност,  

- приходи за стопанска дейност, 

- неразпределяеми приходи. 

 

Критерии за разграничение на стопанската от нестопанска дейност: 

- Източник на приходите. В случай, че източник е дарение (финансиране), приходите 

следва да се третират като нестопански. 

- Реализиране на печалба от конкретното мероприятие. В случаите, когато дадено 

мероприятие се финансира чрез оповестяване на цени, изготвени на пазарен 



принцип и се очаква печалба от реализиране на мероприятието, се счита, че се 

извършва стопанска дейност. 

- В случай, обаче, че се събират такси, които по разчет следва да покрият само 

преките и непреките производствени разходи и при условие че даденото 

мероприятие е определено в Устава като нестопанска дейност, то такова 

мероприятие се счита за нестопанска дейност. 

- В случай, че дадено мероприятие се предвижда да се проведе като нестопанско и се 

събират такси, които по разчет трябва да покриват само преките и непреките 

производствени разходи, и мероприятието акумулира повече приходи от 

предвидените и реализира печалба, то такова мероприятие следва да се 

преквалифицира като стопанска дейност. 

- В случай, че дадено мероприятие се планира като нестопанска дейност, но 

едновременно с това се реализира икономия от разходите, тази икономия се отчита 

като резултат от нестопанската дейност. 

 

Приходите от нестопанска дейност са: 

- Приходи от дарения, които могат да бъдат: 

1. Дарения под условия, и 

2. Дарения без условия. 

- Приходи от регламентирана дейност. 

- Други приходи. 

 

Отделно приходите от дарения се водят аналитично по дарител и вид на дарителя 

(правителствени или неправителствени дарения). 

 

Приходите от дарения без условие се признават веднага. 

Приходите под условие се осчетоводяват първоначално като задължения (неусвоени 

дарения) и се признават като приход съгласно условията на дарението и степента на 

тяхното удовлетворяване от страна на организацията.  

 

Приходите от регламентирана дейност са постъпления от различни собствени инициативи, 

свързани с Устава, в това число приходи от семинари, конференции и др. подобни 

мероприятия. Такива постъпления се признават за приходи според процента на 

извършените разходи към общо бюджетираните разходи.  

 



Приходите от членство се признават за приход, когато не съществува никаква съществена 

несигурност около събирането им. 

Таксите, които дават право на членуващите да получават услуги, публикации или други 

ползи през периода на членството или да закупуват услуги по цени, по-ниски от тези за 

нечленуващите, се признават за приход при осигуряване на ползите, както за 

нестопанската така и за стопанската дейност. 

 

Приходите, които се отнасят за следващи отчетни периоди се отчитат като авансови 

приходи или приходи за бъдещи периоди в зависимост от етапа на завършеност на 

сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от 

сделката може да се оцени надеждно. 

 

Приходи от стопанска дейност: 

Постъпленията от стопанска дейност се документират с фактури. За постъпления в брой се 

издава касова бележка от регистриран електронен касов апарат с фискална памет. 

 

Приходите от стопанска дейност се признават при следните условия: 

- когато са прехвърлени значителни рискове към клиента, стоката е доставена или 

услугата е извършена и сумата на прихода може надежно да бъде оценена, 

- когато разходите по сделката и разходите, необходими за нейното довършване 

могат да бъдат надеждно измерени, 

- етапът на завършеност на сделката може надеждно да се оцени. 

 

Приходи, за които не са налице горните условия, се отчитат като авансови приходи в 

случай, че договореното между страните е да се възстановят сумите при неизпълнение на 

доставката, или като приходи за бъдещи периоди, в случаите, когато съществува 

достатъчна сигурност, че получените постъпления не следва да се възстановяват на 

клиента. 

 
2.6. Разходи 

 
Асоциацията отчита разходите по вид, с допълнителна аналитичност за разходите по 

функция. Групи разходи по вид са: 

- разходи за материали, 

- разходи за външни услуги, 

- разходи за амортизации, 



- разходи за работни заплати и възнаградения по гр. договори, 

- разходи за осигуровки върху трудови и извънтрудови възнаграждения, 

- разходи за обезценка на активи, 

- разходи за брак, липси на активи и стойност на отписани активи, 

- разходи за провизии 

- други разходи, 

- отчетната стойност на продадени стоки и материали,  

- неамортизираната стойност на продадени активи. 

 

Допълнително се отчитат: финансовите разходи, извънредните разходи и разходите за 

данъци. 

 

Аналитично се води отчитане на всички разходи по следните критерии: 

- разходи за нестопанска дейност,  

- разходи за стопанска дейност, 

- неразпределяеми разходи. 

 

Разходи, които асоциацията е платила или е получила фактура за тях и се отнасят до трети 

лица, не се отчитат като разходи, а като разчети. 

 

Разходи за дарения, предоставени на други организации 

Предоставените суми като дарения под условие на други организации се осчетоводяват в 

зависимост от поставените условия. 

В случай, че парите се предоставят предварително и се изисква с тях да се извършат 

определени разходи, свързани с определен бюджет и програма, предоставените такива 

суми първоначално се осчетоводяват като вземания (текущи или нетекущи). 

В последствие, когато организацията, която е получила дарението отчита извършените 

разходи и организацията, която е направила дарението утвърди тези разходи, в 

счетоводството на организацията – дарител следва да се вземе операция: 

  Дебит - Разходи 

       Кредит - Предоставени дарения. 

С това счетоводно записване предоставените суми като дарение под условие се признават 

за текущ разход. 

 

В случай, че организацията-дарител изисква първо да се извършат определени разходи и 



след тяхното одобряване да се преведат парите на дарението, то при превеждане на парите 

те се третират като текущ разход в счетоводството на организацията – дарител. 

 

В случай, че организацията предоставя дарение без условие, това дарение се третира като 

текущ разход. 

 

2.7. Разпределяне на неразпределяемите приходи и разходи между нестопанската и 
стопанската дейност 

 
Неразпределяеми приходи са всички финансови и извънредни приходи, които не 

произтичат от осъществяването само на нестопанска или стопанска дейност. 

Разпределянето им се определя на база относителния дял на приходите от съответната 

дейност в общия обем приходи. 

Неразпределяеми разходи са всички разходи за продажби, административни, финансови и 

извънредни разходи, които не се отнасят само към една от двете дейности. 

Разпределянето им се определя по реда за разпределяне на неразпределяемите приходи. 

 

2.8. Данъчно облагане 

 

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на 

българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Номиналната данъчна ставка за 2007 г. е 10%.    

 

 

3. Събития след датата на баланса 

Няма настъпили събития, които да подлежат на отделно оповестяване. 

 

 

 

 

 

Дата: 27.02.2008  Съставител:    Ръководител: 
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