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 Фондацията прилага счетоводна политика в съответствие с изискванията на 

Международните стандарти за финансови отчети.  

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на 

информацията. 

 

 Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципате за 

прилагане на историческата цена, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, 

същественост и вътрешния правилник на Фондацията.  През 2009 г не са направени промени в 

счетоводната политика оповестена към 31.12.2008 г., с изключение на тези, които се налагат от 

промените в приложимите счетоводни стандарти и разяснения към тях, считано от 01.01.2009 г. 

През 2008 г Съветът за международни счетоводни стандарти издаде “Подобрения на 

МСФО” , които бяха приети от Европейската комисия с Регламент ЕО№70/2009 от 23 януари 

2009 г. Тези промени, както и някои други , приети по-рано се отнасят до финансовите отчети 

на фондацията за 2009 г 

Досегашният отчет за доходите се заменя с отчет за всеобхватния доход. 

Всеобхватният доход се състои от пачалбата и загубата за периода, както и приходите и 

разходите за периода, които се отчитат в някои от елементите на капитала. Ръководството на 

фондацията е възприело формата на отчет за всеобхватния доход, който се изготвя в един отчет. 

Досегашният счетоводен баланс се заменя с отчет за финансовото състояние. 

В съовтвествие с вътрешния правилник на Фондацията и  международните стандарти 

ръководството приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни 

преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои 

от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-

добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия 

отчет.  

1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана 

от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 

намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.  

Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като 

дълготрайни е в размер на 1000 лева В съответствие с действуващото законодалество, 

Фондацията е възприела при осъществяване на стопанската си дейност, отчетените като разход 

активи , чийто стойност е под възприетия праг на същественост, но над 500 лв., за данъчни цели 

да се отчитат като ДА  През 2009 г. няма активи, които да са отчетени като разход в стопанката 

дейност на Фондацията. 

 Част от ДА  с изтекъл амортизационен срок (за които не се начисляват амортизации) 

продължават да се отчитат в патримониума на Фондацията по остатъчна стойност, която 

Фондацията очаква да получи.  На база на извършения анализ, не съществува предвидимо 

ограничение в следващите две години, през които се очаква активите да генерират нетни 

парични потоци в дейността на Фондацията  

1.1. Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като се 

прилага линейния метод на амортизация, съобразно полезния живот на активите. 

Прието е данъчно признатите разходи за амортизация да съответствуват на 

счетоводните разходи за амортизация. Фондацията е приела препоръчителния подход за 

отчитане на ДА след тяхното първоначално признаване. Начислената амортизаця на 

дълготрайните материални и нематериални активи се отчита изцяло като разход в 

регламентираната  дейност на Фондацията. 

1.2. С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира 
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неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната 

икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност. Всички 

останали последващи разходи се признават като текущи в периода, през който са 

направени..  

 1.3. Дълготрайните материални и нематериални активи подлежат на последваща оценка. 

като се оповестява размерът й. 

За 2009 г. не са установени условия за обезценка на дълготрайни активи. 

При извършената инвентаризация  не са установени липси и излишъци, за задълже-

нията към доставчиците към 31.12.2009 г.има  потвърдеждения. . 

2..Фондацията осъществява освен основната си нестопанска дейност и стопанска 

дейност Разходите и приходите от стопанска и нестопанска дейност се отчитат диферинцирано., 

съобразно техния характер и предназначение. Общите разходи се разпределят, съогласно 

правилника на Фондацията и разпоредбите на действащата нормативна уредба.. Разходите за 

нестопанската и стопанската дейност се групират и отчитат като:  

 3.1 Разходи за регламентирана обичайна дейност: 

- Разходи за дарения  

- Други разходи 

- Административни разходи 

 - Финансови разходи: 

-  Извънредни  разходи  

3.2. Разходи за стопанска дейност 

- Разходи за основна дейност – по икономически елементи 

- Финансови разходи 

- Суми с корективне характер 

- Извънредни разходи 

Разходите се отчитат при спазване на принципа за текущо начисляване и 

съпоставимост на приходи с разходи. 

4. Коригирането на фундаментални грешки и промяната в счетоводната политика се 

извършва, като се прилага  препоръчителния метод.   

5. Приходите се отчитат при спазване на принципа  за текущо начисляване. 

Формирани са от следните видове: 

6.1. Приходи от регламентирана обичайна дейност на Фондацията (в съответствие с 

нейните цели) 

- Приходи от дарения 

- Други приходи  

-Финансови приходи 

-Извънредни приходи 

6.2. Приходи от стопанска дейност 

           - Продажби на услуги  

       - Други приходи:  

           -Финансови приходи 

           -Извънредни приходи 

7. Критериите за отразяване на разходите и приходите за бъдещи периоди в текущия 

период са базирани на международните стандарти. Договорите за период над шест месеца се 

отчитат по метода “процент на завършеност. Останалите приходи  се оценяват по справедливата 

стойност на получени или подлежащи на получаване на плащания за оказани услуги. 

8. Оценката на паричните и непарични позиции в чуждестранна валута се  извършва 

текущо и към датата на съставяне на финансовия отчет  

    9. Разходите и приходите се оповестяват последователно  по размер и основание за 

разсрочването:.  

Начислените предплатени разходи за бъдещи периоди представляват  лицензионни 

такси, интернет подръжка и абонамент. 

               10. В задължението на Фондацията към 31.12.2009 г. са включени дължимият ДДС 

(съгласно справка-декларация) от стопанската дейност на Фондацията за м.декември 2009 г, 

както и неизплатени задължения към доставчици за оказани от тях услуги. 

        Във вземанията на Фондацията към 31.12.2009 г са включени вземания от клиенти 

от стопанска дейност и вземания по приключени проектни дейности  от нестопанската дейност 

на Фондацията. 

              11. Операции с извънреден характер, възникнали през текущия отчетен период, 

отчетени като извънредни разходи няма. 



 3 

             12. Формата за съставните части на финансовият отчет е двустранна. Съдържанието на 

отчета за всеобхватния доход е диферинциран по дейности с класификация на приходите и 

разходите по видове и агрериране на финансовия резултат, финансовите приходи и разходи са 

посочени с компенсирани салда.  Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.  

            13..Допълнителните резерви представляват текущата печалба от нестопанска дейност за 

2009 г., резултатът от стопанската дейност (печалба), акумулирани загуби от предходни отчетни 

периоди.  

            14. В отчета за собствения капитал   са отразени всички изменения  в резултатат от 

дейността на Фондацията .  

            15. Специфични оповестявания 

 Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му не са възникнали 

коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания 

 

гр.София.28.02.2009 г. 

 

       Съставил: Жанин Тодорова                          
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