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Общи положения 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с 

изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, като прилага в настоящия отчет 
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, одобрени от 
Министерски съвет. Дружеството прилага облекчена форма на финансова отчетност и изготвя съкратен 
годишен финансов отчет. При спазване изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводен 
стандарт 1 – Представяне на финансови отчети, Дружеството изготвя съкратен счетоводен баланс само 
по раздели и групи, не съставя отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и не оповестява 
измененията в нетекущите (дълготрайни) активи.

I. Форма на счетоводството
Възприета е автоматизирана обработка на счетоводната информация. Използва се програмен

продукт "Микроинвест - Делта".
Прилаганата форма на счетоводство напълно осигурява спазване на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗСч.
1. Съставяне на първични счетоводни документи
Първичните счетоводни документи се съставят в съответствие с чл.7 от ЗСч.
Основание за записвания по счетоводните сметки са първичните и вторичните счетоводни

документи, съставени в съответствие с изискванията на чл.7 от ЗСч.
2. Счетоводни принципи
В счетоводната дейност се прилагат счетоводните принципи, залегнали в чл.4 ал. 1 и 2 от ЗСч и НСС 

1.
3. Изисквания към счетоводната информацията
Прилагат се следните изисквания към информацията, представена в годишния счетоводен отчет:
а/ Разбираемост
б/ Уместност
в/ Надеждност
г/ Сравнимост
д/ Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.
4. Инвентаризация
Ежегодно, преди датата на съставяне на годишния финансов отчет се извършва инвентаризация на 

дълготрайните материални и нематериални активи и материалните запаси в съответствие с 
изискванията на глава четвърта от ЗСч.

ІІ. Оценка на активите и пасивите
1. Оценъчна политика
Активите и пасивите при придобиването им или при възникването се оценяват по историческата им 

цена. Формирането на цената става при спазване разпоредбите на чл. 13 от ЗСч и приложимите 
счетоводни стандарти.

Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от:
а/покупната цена, транспортните разходи, такси, мита, хонорари, разходи по монтаж и други,

свързани с доставката разходи;
б/себестойност при собствено производство;
в/справедливата им цена при безвъзмездно получаване, излишък и др.
Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.
Валутните активи и пасиви и операции се оценяват в левова равностойност по централния курс към 

датата на възникването им.
2. Дълготрайни материални активи (ДМА)
Активите се признават за дълготрайни материални активи, ако отговарят на следните условия:

 отговарят на определението на ДМА в т.2 от НСС 1 б ДМА
 стойността на актива може надеждно да се изчисли
 очаква се икономическа изгода, свързана с актива
 цената на придобиване на актива е над 700 (седемстотин) лева

При придобиване на ДМА, чиято характеристика липсва в така оповестената класификация, то се 
създава допълнителна подгрупа, съответстваща на характеристиката на новопридобития актив.



След първоначалното признаване като актив всеки отделен ДМА се отчита по преоценена стойност, 
намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

ДМА се отписват от баланса при продажба или когато активът бъде окончателно изведен от
употреба.

Печалбите и загубите от отписването на активите се отчитат както следва:
 при продажба - разликата между нетния приход от продажбата и балансовата стойност се 

отчита като печалба/загуба/
 при замяна с други активи - не се отчита печалба/загуба/
 при трансформиране в стока с цел продажба - по балансова стойност

Когато даден актив е изведен временно от употреба, разходите за определен период се отчитат като 
текущи разходи за периода през който са възникнали.

Когато се отписва преоценен актив резервът, създаден от последващи оценки се отнася като
неразпределена печалба.

3. Нематериални активи (НА)
Активите се признават за нематериални активи, ако отговарят на следните условия:

 отговарят на определението на НА в т.2 от НСС 38 Нематериални активи
 при придобиването му актива може надеждно да се изчисли
 от използването на актива се очакват икономически изгоди, доказани с:

а) възможност ефективно да изпълнява функционалната си роля в съответствие с намерението на 
фондацията относно употребата му;

Нематериален актив се отписва по балансовата му стойност при окончателно извеждане от
употреба.

Когато даден актив е изведен временно от употреба, разходите за определен период се отчитат като 
текущи разходи за периода през който са възникнали.

Когато се отписва преоценен актив резервът, създаден от последващи оценки се отнася като
неразпределена печалба.

4. Материални запаси
При потребление, материалните запаси се отписват чрез прилагане на метода на средно

претеглената стойност в съответствие разпоредбите на чл.16 от ЗСч. и НСС 2 Отчитане на стоково-
материалните запаси, т.9.2.б. В края на отчетния период преди съставянето на ГФО се прави оценка на 
нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси в съответствие разпоредбите на т. 11.1 
до 11.4 на НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси.

5. Амортизации
В съответсвие с изискванията на чл. 15 от ЗСч и НСС 4 Отчитане на амортизациите се начисляват 

амортизации на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални активи в съответствие с 
разработеният от счетоводството и утвърден от ръководството на фондацията счетоводен 
амортизационен план и данъчен амортизационен план за всички амортизируеми дълготрайни 
материални и нематериални активи.

Амортизируем е дълготраен материален или нематериален актив, който:
 се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период
 има ограничен срок на годност
 се държи за административни цели, за отдаване под наем на други лица или за целите на

производството или доставката на стоки и услуги
При начисляване на амортизациите на дълготрайните активи се прилагат следните срокове и методи 

при съблюдаване разпоредбите на ЗКПО.
Начисляване и отчитане на амортизациите:
• Начисляването на амортизацията в счетоводния амортизационен план започва от месеца следващ

месеца, в който активите са придобити и въведени в употреба /това се отнася за всички групи активи/
• Начисляването на амортизацията в данъчния амортизационен план започва от месеца, в който

активите са придобити и въведени в употреба /това се отнася за всички групи активи/
• Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца следващ месеца,в който активите са

извадени от употреба, независимо от причината за това
• Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на активите
• При изваждане на амортизуем актив от употреба отчетената амортизация се отразява счетоводно

в намаление на отчетната стойност на актива
Срокът на ползване на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални активи се

определя в зависимост от специфичните характеристики на всеки актив или група активи при
съблюдаване разпоредбите на т.З от НСС 4 Отчитане на амортизациите.

6. Обезценка на активи
Веднъж годишно преди датата на съставяне на годишния финансовия отчет се определя дали са 

налице условия за обезценка на активите.
При наличието на такива условия се извършва обезценка на активите в съответствие с

разпоредбите на НСС 36 Обезценка на активи. При определяне на необходимостта от обезценка на
активи фондацията прилага принципа на същественост.

Резултатите от прилагането на НСС 36 се оповестяват в ГФО.




