








 
       

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
към 31 декември 2017 

 
 

Учредяване и регистрация 
 

Адвокатско дружество „МИЛАДИНОВ И ФАЙТОНДЖИЕВ” с ЕИК по БУЛСТАТ 176955423, ф.д. 
№ 758/2015 г. на СГС 
Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управлението на дейността му е 
гр. София 1309, район „Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. „Б“, 
ет. 7, офис 705 
  
Дружеството е адвокатско дружество по Закона за адвокатурата с предмет на дейност 
oсъществяване на представителство, включително процесуално, на клиентите на 
адвокатското дружество, както и защита на правата и законните им интереси пред органите 
на съдебната власт, административните органи и служби, физически и юридически лица, 
предоставяне на консултации и становища, изготвяне на договори и книжа - молби, тъжби, 
заявления, жалби и други, свързани с възложената работа, както и всяка друга дейност, за 
която действащото законодателство допуска да бъде извършвана от адвокатско дружество. 
 
 
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет 
 
Финансовият отчет на Адвокатско Дружество „МИЛАДИНОВ И ФАЙТОНДЖИЕВ” е изготвен в 
съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005 г., в сила от 
01.01.2005 г. и последващите промени. 
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите 
официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно 
законодателство. 
Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил. лв. 
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 
историческата цена. 
 
2.2. Сравнителни данни 
 
Дружеството не е рекласифицирало сравнителните данни за 2016 г. тъй като същите са 
сравними в съответствие с възприетата за отчетната 2017 г. от ръководството на 
дружеството счетоводна политика. 
 
2.3. Отчетна валута 
 
Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. От 01.07.1997 г. левът 
е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 
1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото 
в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.  
Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се 
отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се 
преоценяват на годишна база като се използва официалният курс на БНБ на последния 
работен ден от годината. Към 31.12.2017 г. те са представени по заключителния курс на 
БНБ. 
Курсовите разлики от преоценката се третират като текущи приходи и разходи и се 
включват в отчета за доходите като финансови приходи/разходи.  
 
2.4. Приходи 
 
Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до 
която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат 
надеждно да се измерят. 



 
       

 
 

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност 
на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както 
и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.  
При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и 
ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.  
 
 
2.5. Разходи 
 
Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 
принципите на начисляване и съпоставимост. 
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 
който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 
Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се 
посочват диференцирано и се състоят от: лихвени приходи и разходи, курсови разлики от 
валутни операции и други финансови разходи (банкови такси и комисионни). 
 
2.6. Дълготрайни материални активи 
 
Дълготрайните материални активи ще се представят в счетоводния баланс по цена на 
придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.  
Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите 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, непризнат данъчен 
кредит и други разходи.  
Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи 
независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ 
разход в момента на придобиването им.  
 
Методи на амортизация 
 Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални 
активи. Полезният живот по групи активи е както следва:  
  компютри, принтери, копирни машини, скенери и друга периферия, както и 
софтуер –  2 г. 
  други машини и оборудване –  3.3 г. 
  транспортни средства –  3.3 г. 
  стопански инвентар –  6.7 г. 
 Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед 
за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 
балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако 
са налице такива индикатори, че възстановимата е по-ниска от тяхната балансова стойност, 
то последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Възстановимата 
стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена 
или стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите 
парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов 
фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата 
стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се 
отчитат в отчета за приходи и разходи и/или за сметка на формиран преоценъчен резерв 
за съответните активи. 
 
2.7. Нематериални активи 
 
Към 31.12.2017 г. дружеството не разполага с нематериални активи. Нематериалните 
активи  ще се представят в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с 
натрупаната амортизация и загубите от обезценка.  
В дружеството ще се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при 
определен полезен живот 2 г.  
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато 
са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата 
стойност би могла да надвишава възстановимата им. Загубите от обезценка се отчитат в 



 
       

 
 

отчета за доходите и/или за сметка на формирания преоценъчен резерв за съответните 
активи. 
 
 
2.8. Материални запаси 
 
Към 31.12.2017 г. Дружеството не разполага с материални запаси. Материалните запаси 
ще се оценяват по по-ниската от: цената на придобиване и нетната реализуема стойност. 
Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние 
и местонахождение, се включват в цената на придобиване. 
При употребата (продажбата) на материалните запаси ще се използва методът на средно-
претеглената цена. 
Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна цена 
на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително 
определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително 
определените разходи за реализация.  
 
2.9. Търговски и други вземания  
 
Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената 
фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната 
оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата 
сума или за част от нея съществува несигурност относно плащането й. Несъбираемите 
вземания се обезценяват изцяло, когато към датата на финансовите отчети е изтекла една 
година от датата на възникването им, както и когато не е изтекъл горепосочения период, 
но е налице несъгласие на клиента или други обстоятелства, поради което е налице 
несигурност относно събирането им . 
 
2.10. Пари и парични еквиваленти 
 
Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните 
сметки и краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца. 
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%). 
 
2.11. Задължения към доставчици и други задължения 
 
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 и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. 
 
2.12. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 
 
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси ще се представят по цена на 
придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото 
по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След 
първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, ще бъдат 
последващо оценени по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на 
ефективната лихва. Амортизируемата стойност ще се изчислява като ще бъдат взети 
предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, 
асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите от тях се признават в отчета за приходи и 
разходи като приходи от/разходи за лихви, през периода на амортизация, както и когато 
задълженията се отпишат или редуцират. 
 
2.13. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 
законодателство. 
 
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Адвокатско дружество 
„МИЛАДИНОВ И ФАЙТОНДЖИЕВ” се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на 
разпоредбите на действуващото осигурително законодателство. 



 
       

 
 

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 
персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.  

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на 
наетия персонал за фонд „ Пенсии“, фонд „ Общо заболяване и майчинство“, фонд „ 
Безработица“, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване 
на родените след 31.12.1959 година.  
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на 
ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното 
лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. 
Съотношението работодател/осигурено лице се запазва 60 : 40  за осигурителната вноска 
за фондовете "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица". Осигурителната вноска за 
фонд "Пенсии", за заетите трета категория труд за 2017, се разпределя както следва: 
- за лицата родени преди 1 януари 1960 г. 
           а) 8,34 на сто за сметка на осигуреното лице; 
           б) 10,46 на сто за сметка на осигурителя; 
- за лицата, родени след 31 декември 1959 г.,  
           а) 6,14 на сто за сметка на осигуреното лице; 
           б) 7,66 на сто за сметка на осигурителя,  

  Oт 1 януари 2018 г.  осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 1 
процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното 
лице.  

Осигурителната вноска за фонд "Пенсии", се разпределя по следния начин: 
- за лицата родени преди 1 януари 1960 г. 
           а)  8.78  на сто за сметка на осигуреното лице; 
           б) 11.02 на сто за сметка на осигурителя; 
 - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.,  
           а) 6.58 на сто за сметка на осигуреното лице; 
           б) 8.22 на сто за сметка на осигурителя,  
Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово 

създадени възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в 
доброволен фонд. 

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен 
фонд.  

Осигурителните и пенсионни схеми (планове), прилагани от дружеството в 
качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са 
предварително твърдо определени (дефинирани). 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение 
да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за: 
 не спазено предизвестие; 
 поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, 
намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – брутно трудово 
възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец; 
 при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от 100% от 
брутното възнаграждения на работника за два  месеца, ако има най-малко 5 години трудов 
стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото 
основание; 
 при пенсиониране – от 2 до 6 брутни работни заплати според трудовия стаж в 
дружеството; 
 за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за 
времето, което се признава за трудов стаж. 
 След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат  други 
задължения към работниците и служителите.  
 Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 
периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за 
приходи и разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение  
 
2.15. Дружествен капитал и резерви 
 
Адвокатско дружество „МИЛАДИНОВ И ФАЙТОНДЖИЕВ”, е адвокатско дружество, което не 
е задължено да регистрира в регистъра определен минимален размер на капитал (основен 
капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед 



 
       

 
 

удовлетворяване на техните вземания. Основният капитал на дружество не изисква 
регистрация и се състои от вноските, направени от съдружниците съгласно учредителните 
документи и Закона за адвокатурата. Съдружниците могат да претендират връщане на 
вноските си само при прекратяване на дружеството. 
 
2.16. Данъци върху печалбата 
 
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на 
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Данъчна ставка за 2017 г. е 10%. (2016:  10%) 
  
2.17. Отсрочени данъци върху печалбата 
 
Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички 
временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите 
стойности и данъчните основи  на отделните активи и пасиви. 
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.  
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за 
неизползваните данъчни загуби, до степента , до която е вероятно те да се проявят обратно 
и  да бъде генерирана  в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят 
облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат  тези намаляеми разлики.  
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата на 
финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно 
и ще се генерира достатъчно облагаема печалба, с които те да  могат да бъдат приспаднати. 
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал 
или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния  капиталов 
компонент или балансовата позиция. 
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки , които се 
очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще 
се уредят (погасят), на база данъчните закони които са в сила или в голяма степен  на 
сигурност се очаква да са в сила. Към 31.12.2017 г. е приложена ставка от 10% 
(31.12.2016: 10%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       

 
 

3. ОПОВЕСТЯВАНИЯ 

 
 
Търговски вземания 
 

 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   

Търговски вземания 75 28 
 75 28 

 
 
 
Парични средства 
 
Паричните средства включват следните компоненти: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Парични средства в брой и в банки:   

- български лева  109 68 
Краткосрочни  депозити - - 
 109 68 

 
 
Търговски задължения 
 
 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Доставчици 10 - 
Задължения за данъци и осигуровки 13 - 
Задължения към персонала 2 - 
Други - 3 
   
 25 3 

 
Разходи за външни услуги 
 
Разходите за външни услуги включват: 
 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Наем 9 4 
Счетоводни услуги 1 2 
Правни услуги 112 48 
 122 54 

 
 



 
       

 
 

Разходи за данъци 
 
Разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на  10 % (2016 г.: 
10 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за доходите могат да бъдат 
равнени, както следва: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Печалба преди данъчно облагане 81 84 
Данъчна ставка  10% 10% 
Разход за данък 8 8 
   

 
 

Сделки със свързани лица 
 
Сделките със свързани лица произтичат от предоставени на дружеството адвокатски услуги 
по договори за постоянна адвокатска работа в дружеството по реда на закона за 
адвокатурата. 
 
 
 
 31/12/2017 31/12/2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи по сделки със свързани лица 80 48 
   

 
 
 
Условни активи и условни пасиви 
 
Предприятието няма условни активи и условни пасиви. 
 
Политика и процедури за управление на капитала 
 
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са: 
 да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува  като действащо 

предприятие и  
 да осигури адекватна рентабилност за съдружниците,  
като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 
 
Дружеството наблюдава капитала на основата на съотношението коригиран капитал към 
нетен дълг. 
 
Дружеството определя коригирания капитал въз основата на балансовата стойност на 
собствения  капитал и субординирния дълг, намалени със суми, признати в собствения 
капитал, отнасящи се до хеджирания паричен поток.  
 
Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и 
паричните еквиваленти. 
 
 
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в 
съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на 
съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството 
може да промени сумата на дивидентите, изплащани на собствениците, да върне капитал 
на собствениците, да увеличи капитала или да продаде активи, за да намали задълженията 
си. 
 


