














Приложение №7 към СС 1
Елемент  7.1.

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА  СЧЕТОВОДНА  ПОЛИТИКА

На СДРУЖЕНИЕ“ТЕНИС КЛУБ СТРЕЛЕЦ”
за 2007 година

Сдружение“Тенис клуб  Стрелец” е  учредено като  сдружение с нестопанска  цел в 
частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Същото е 
вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд 
на  16.11.2005  г.  с  решение  №1/16.11.2005  г.  по  ф.д.№  12816/  2005  г.  Цели  :  да 
пропагандира, популяризира и организира обучение и упражняване на различни видове 
спорт,  да  осигурява  условия  и  възможности  за  развитие  на  спорта,  да  съдейства  за 
изграждането и развитието на спортните качества на членовете на клуба,  да осигурява 
възможности за развитието на високо спортно майсторство, да се бори срещу всякакви 
форми на дискриминация и насилие в спорта, да работи и съдейства за създаването на 
спортно  законодателство,  съобразено  с  изискванията  и  традициите  на  напредналите  в 
областта на спорта държави. За постигане на своите цели Сдружението използва следните 
средства  :  организира  и  координира  дейността  на  членовете,свързана  с  ползването  на 
материално-техническата база,  осигурява необходимите материално-технически условия 
за  учебно-тренировъчния  и  състезателен  процес,  организира  и  води  учебно-
тренировъчния  процес  на  основата  на  най-високите  световни  постижения  и  опит, 
привлича на работа в клуба висококвалифицирани и доказани треньори и специалисти, 
осигурява високо равнище на научно-методическо ръководство на учебно-тренировъчната 
и състезателна дейност.

База за изготвяне на годишния финансов отчет
Предприятието е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на 

българското търговско и счетоводно законодателство.  Годишните финансови отчети се 
изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки 
и  средни  предприятия.  За  нерешени  въпроси  в  НСФОМСП  се  прилага  политика  в 
съответствие с Международните стандарти за финансови отчети. 

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне 
на информацията. Положено е старание информацията, представена в годишния финансов 
отчет, да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството, а именно: разбираемост , 
уместност, надеждност, сравнимост. 

Счетоводството на предприятието се осъществява и финансовите отчети се съставят 
в съответствие с изискванията и принципите, залегнали в чл.4 от Закона за счетоводство, а 
именно:  текущо  начисляване,  действащо  предприятие,  предпазливост,  съпоставимост 
между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при 
възможност  на  счетоводната  политика  от  предходния  отчетен  период,  документалната 
обоснованост на стопанските операции и факти, 

Приложението  на  НСФОМСП  изисква  от  ръководството  да  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 и условните активи и пасиви. Всички те се извършват на основата 
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на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето 
на финансовия отчет. 

В  предприятието  е  изградена  счетоводна  система,  осигуряваща  всеобхватно 
хронологично регистриране на счетоводните операции въз основа първични счетоводни 
документи;  систематични  счетоводни  регистри  за  обобщаване  на  счетоводната 
информация, които се откриват в началото на отчетния период и приключват в неговия 
край; синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и връзка между 
тях; годишно приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост; 
изменение  в  извършените  счетоводни  записвания  чрез  съставяне  на  коригиращи 
счетоводни статии.

За отчитане на дейността на предприятиятието е изграден индивидуален сметкоплан, 
в  който  са  предвидени  сметки  за  отделно  отчитане  на  нестопанската  от  стопанската 
дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

Имуществените  вноски на  учредителите  (първоначални и  последващи)  се  отчитат 
като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.

Дълготрайни материали активи
Като  дълготрайни  материални  активи  предприятието  е  избрало  да  отчита 

установими  нефинансови  ресурси,  придобити  и  притежавани  от  предприятието,  които 
имат  натурално-веществена  форма;  се  използват  за  производството  и/или  доставката/ 
продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други 
цели;  се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период; са с цена на 
придобиване  над  възприетия  стойностен  праг  на  същественост  от  500,00  лв.  При 
придобиване на материални активи с цена на придобиване под възприетия стойностен 
праг на същественост, същите се отчитат като текущ разход. 

Към 31.12.2007 г. предприятието не притежава дълготрайни материали активи.

Амортизационна политика
Предприятието е избрало дълготрайните активи да се амортизират, като се прилага 

систематично линейния метод на амортизация.
Към 31.12.2007 г.  предприятието не притежава дълготрайни активи, съответно не 

начислява амортизации. 

Отчитане на стоково-материалните запаси
Предприятието е избрало при придобиването им стоково-материалните запаси да се 

завеждат  по  доставната  им  стойност,представляваща  сумата  от  всички  разходи  по 
закупуването  и  преработката,  както  и  от  други  разходи,  направени  във  връзка  с 
доставянето  на  стоково-материалните  запаси  до  сегашното  им  местоположение  и 
състояние.  Впоследствие  стоково-материалните  запаси  се  оценяват  по  по-ниската  от 
доставната и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като други текущи 
разходи  за  дейността.  Материалните  запаси  при  тяхното  потребление  се  оценяват  по 
метода на средна претеглена стойност.  В края на отчетния период се прави оценка на 
нетната  реализируема  стойност  на  стоково-материалните  запаси.  Оценката  на  нетната 
реализируема  стойност  се  базира  на  най-сигурните  съществуващи  данни  по  време  на 
съставянето на тази оценка, като се отчитат колебанията в цените.

Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
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Като фундаментални грешки предприятието е възприело да отчита грешки, които са 
от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не 
може да се счита за достоверен към датата на неговото съставяне.

При  отчитане  на  фундаменталните  грешки  предприятието  е  възприело 
препоръчителен подход по СС №8, а именно фундаментална грешка, която е свързана с 
предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на 
салдото на неразпределената печалба от минали години,като сравнителната информация 
от предходния отчетен период се преизчислява.

Отчитане на приходите от нестопанска дейност
Даренията,  които не са обвързани с условия,  и членският внос се признават  като 

текущ приход за периода.
Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране 

по реда на СС 20 : Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена 
помощ.

Отчитане на приходите от стопанска дейност
Приходите се отчитат като приходи от дейността (от продажби на продукция, стоки, 

услуги,  от  финансирания  и  приходи  от  други  продажби),  финансови  приходи  и 
извънредни приходи.

Приходите  се  определят  по  справедливата  стойност  на  полученото  или 
подлежащото  на  получаване  възнаграждение  под  формата  на  парични  средства  или 
парични еквиваленти.

Приходите се признават, когато:
а) е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
в)  направените  разходи  или  тези,  които  ще  бъдат  направени  във  връзка  със 

сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
г)  приходите  за  всяка  сделка  се  признават  едновременно  с  извършените  за  нея 

разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).
Приходите,  свързани  със  сделки  за  извършване  на  услуги се  признават  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.

Ефекти от промените на валутните курсове
Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.
Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.
В годишния финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се отразяват 

по  заключителен  курс,  а  текущо  през  годината  -  по  централния  курс  на  Българската 
народна банка.

Предприятието  е  възприело  периодичност  на  текущата  оценка  на  позициите  в 
чуждестранна валута - към датата на всяко съставяне на финансов отчет.

Курсовите  разлики,  възникващи  при  уреждането  на  парични  позиции  или  при 
отчитането на паричните позиции на предприятието при курсове,  различни от тези,  по 
които са били заведени първоначално през периода, или са били отчетени в предходни 
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финансови отчети, се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход за 
периода, в който са възникнали.

Годишен финансов отчет
Съгласно  чл.26,ал.1  от  Закона  за  счетоводство  съставните  части  на  годишния 

финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните 
потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Счетоводният баланс се съставя съгласно приложение №1 към СС 9 : Представяне на 
финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност. В статия “Други резерви” от 
пасива на баланса е записана сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в 
отчета за приходите и разходите.

Отчета за приходи и разходи се съставя в двустранна форма съгласно приложение 
№2  към  СС  9  :  Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с  нестопанска 
дейност, като разходите за дейността се отчитат като разходи за регламентирана дейност и 
административни  разходи.  В  отчета  за  приходи  и  разходи  на  отделен  ред  е  записан 
финансовият резултат от стопанската дейност.

Отчета за паричния поток се съставя по прекия метод съгласно приложение № 4 към 
СС 9 : Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност при 
спазване на изискванията на СС 7 : Отчети за паричните потоци. 

Отчетът за  собствения капитал се съставя  съгласно приложение № 5 към  СС 9 : 
Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Сдружението изготвя приложение към годишния финансов отчет в съответствие със 
СС 1 : Представяне на финансови отчети. Приложението съдържа информация както за 
прилаганата  счетоводна  политика,  така  и  за  състоянията  и  измененията  в  активите  и 
пасивите  и  в  приходите  и  разходите,  паричните  потоци,  както  и  други  оповестявания 
съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

Тъй  като  сдружението осъществява  и  стопанска  дейност,  се  съставя  и  отчет  за 
приходите и разходите за стопанската дейност в двустранна форма съгласно изискванията 
на СС 1 : Представяне на финансови отчети

В  годишния  финансов  отчет  за  2007  г.  всички  данни  за  текущия  и  предходния 
период са представени в хил.лева.

Съгласно чл.34 от Закона за счетоводство годишният финансов отчет е съставен от 
специализирано  счетоводно  предприятие  по  смисъла  на  §1,  т.7  от  ДР  на  Закона  за 
счетоводство,  същият  е  подписан  от  Управителя  на  специализираното  счетоводно 
предприятие, отговарящ на изискванията на чл.35 от Закона за счетоводство.

Съгласно чл.38 от Закона за счетоводство годишният финансов отчет не подлежи на 
независим финансов одит от регистриран одитор.

Пояснителни сведения към Отчета за приходи и разходи от стопанска дейност  
за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г.

По разходната част
Разходите за дейността представляват: 
-Разходи за обичайната дейност  в размер на 12116,32 лв.,в т.ч.:

-разходи  по  икономически  елементи  11850,97  лв.,  в  т.ч.  разходи  за  материали 
2222,65 лв.(основно разходи за поддържане на дейността (уроци по тенис)-ракети, мрежи 
и др.),разходи за външни услуги 5336,50 лв. (основно разходи за наем на тенис кортове), 
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разходи за възнаграждения 2402,68 лв. и разходи за осигуровки 555,82 лв. (за треньори по 
тенис), други разходи (основно обезщетения за командировки на треньорите).

-финансови  разходи  в  размер  общо  на  265,35  лв.,  в  т.ч.  разходи  за  лихви  по 
получени заеми 93,75 лв. и банкови такси 171,60 лв.

По приходната част 
Приходите от обичайната дейност представляват: 
-приходи от продажба на услуги в общ размер на 12745,00 лв. (основно приходи от 

уроци по тенис)
Финансовият резултат е печалба в размер на 628,69 лв. 
За целите на данъчното облагане същият се намалява с 204,39 лв.  (признаване за 

данъчни цели на лихви от прилагане на режима на слабата капитализация в предходни 
години) и 424,30 лв. (приспадане на данъчна загуба от предходни години) и облагаемата 
печалба става 0,00 лв.

 Пояснителни сведения към Баланс към 31.12.2007 г.
По актива
Парични средства в размер на 891,38 лв.,в т.ч. :

-В брой 843,06 лв.
-В безсрочни депозити 48,32 лв.

По пасива
Краткосрочни задължения в размер на 1872,88 лв., в т.ч. :
Задължения към доставчици 50,00 лв. (погасени през м.Януари 2008 г.)
Задължения към персонала 162,39 лв. (работни заплати на персонала за м.Декември 

2007 г., изплатени през м.Януари 2008 г.)
Задължения  към  осигурителни  предприятия  60,49  лв.  (дължими  осигурителни 

вноски върху работните заплати за м.Декември 2007 г., преведени в приход на НАП през 
м.Януари 2008 г.)

Други  краткосрочни  задължения  1600,00  лв.  (заемни  средства  с  краткосрочен 
характер).

гр.София , 22.02.2008 г.

Съставител :  Красимира Кунева  

Ръководител :  Румен Иванчев  
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