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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2019 г. 

  Сума в хил.лв. 

Раздели, групи, статии  текуща година предходна година 

АКТИВ     

A. Записан, но невнесен капитал     

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи 1 1 

I. Нематериални активи     

II. Дълготрайни материални активи 1 1 

   в т.ч. Съоръжения и други 1 1 

III. Дългосрочни финансови активи     

IV. Отсрочени данъци      

В. Текущи (краткотрайни) активи 73 149 

І. Материални запаси     

I. Нематериални активи     

II. Вземания     

III. Инвестиции     

IV. Парични средства 73 149 

Касови наличности в лева 2 1 

Разплащателни сметки 71 148 

Г. Разходи за бъдещи периоди     

Сума на актива (А+Б+В+Г) 74 150 

ПАСИВ     

А. Собствен капитал 3 3 

I. Записан капитал     

ІІ. Премии от емисии     

ІІІ. Резерв от последващи оценки     

IV. Резерви 3 1 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години     

VІ. Текуща печалба (загуба)   2 

Б. Провизии и сходни задължения 2 3 

Други провизии и сходни задължения  2 3 

В. Задължения 2 7 

Задължения към доставчици     

Други задължения  2 7 

в това число:     

            Към персонала 1 1 

            Осигурителни задължения   4 

            Данъчни задължения  1 2 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 67 137 

Сума на пасива (А+Б+В+Г)  74 150 

31 март 2020 

Председател,      Съставител,  

Ирина Недева:     Тихомира Методиева 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г. 

 

 

 

 

  Сума в хил.лв. 

Раздели, групи, статии  текуща година предходна година 

I. Приходи от дейността 294 316 

Приходи от дарения под условие  291 311 

Приходи от дарения без условие    3 

Членски внос  3 2 

Други приходи     

II. Финансови приходи     

III. Печалба от стопанска дейност 1   

 Общо приходи (I+II+III) 295 316 

I. Разходи за дейността 294 312 

Дарения      

Други разходи      

Административни разходи  294 312 

в това число:     

       разходи за външни услуги 183 32 

       разходи за заплати и други възнаграждения 140 248 

       разходи за осигуровки и надбавки 18 20 

       други разходи 12 12 

II. Финансови разходи 2 2 

IV. Общо разходи  296 314 

V. Резултат  -1 2 

 

 

 

31 март 2020 

 

Председател,      Съставител,  

Ирина Недева:     Тихомира Методиева 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г. 

 

 

  Сума в хил.лв. 

Раздели, групи, статии  текуща година предходна година 

А. Приходи     

І. Приходи от оперативна дейност 5   

Нетни приходи от продажби     

Продукция     

Стоки     

Услуги 5   

Други приходи     

ІІ. Финансови приходи     

Общо приходи (І + ІІ) 5   

А. Разходи     

І. Разходи за оперативна дейност 4   

Суровини и материали     

Външни услуги 2   

Разходи за персонала 2   

в това число:     

                 Разходи за възнаграждения     

                 Разходи за осигуровки     

Разходи за амортизация и обезценка     

Други разходи     

Провизии      

ІІ. Финансови разходи     

Общо разходи (І + ІІ) 4   

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1   

III. Разходи за данъци от печалбата     

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък     

Г. Печалба (В - III - IV) 1   

 

31 март 2020 

 

 

Председател,      Съставител,  

Ирина Недева:     Тихомира Методиева 
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ПРЕЗ 2019 Г. 
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Салдо на 1 януари 2019     1  2 3 

Промени в собствения капитал за 2019 г.           

Дивиденти           

Печалба/(загуба) за 2019 г.       
  

Разпределение на печалба   2 -2  

Друг всеобхватен доход за годината           

Трансфер към неразпределена печалба           

Други промени           

Салдо на 31 декември 2019     3 
 

3 

 

31 март 2020 

 

Председател,      Съставител,  

Ирина Недева:     Тихомира Методиева 
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 Г. 

  Сума в хил.лв. 

Наименование на паричните потоци текуща година предходна година 

I. Наличност на паричните средства в началото на периода 149 36 

II. Парични потоци от нестопанска дейност     

A. Постъпления от нестопанска дейност     

Получени дарения под условия  222 428 

Получени дарения без условия   3 

Постъпления от членски внос  3 2 

Постъпления от осигурителни предприятия     

Получени обезщетения за застраховане     

Постъпления от банкови и валутни операции     

Други постъпления      

Общо за раздел А  225 433 

Б. Плащания за нестопанска дейност     

Изплатени дарения      

Изплатени заплати  71 136 

Изплатени осигуровки  36 32 

Плащания по банкови и валутни операции  2 2 

Плащания за услуги  193 150 

Други плащания      

Общо за раздел Б  302 320 

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност  -77 113 

III. Парични потоци от стопанска дейност     

А. Постъпления от стопанска дейност     

Постъпления от продажба на активи и услуги  5   

Постъпления от клиенти     

Постъпления от банкови и валутни операции     

Други постъпления     

Общо за раздел А 5 0 

Б. Плащания за стопанска дейност     

Плащания за услуги и за придобити активи      

Плащания към доставчици  4   

Изплатени данъци      

Плащания по банкови и валутни операции      

Други плащания      

Общо за раздел Б  4 0 

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност  1 0 

IV. Наличност на парични средства в края на периода 73 149 

V. Изменение на паричните средства през периода -76 113 

 

31 март 2020 

Председател,      Съставител,  

Ирина Недева:     Тихомира Методиева 
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ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

 

1. Обща информация 

Сдружение Асоциация на европейските журналисти – България е регистрирано на 

25.11.2010 като организация с нестопанска цел, работещо  в обществена полза. 

Сдружението е местно лице. Регистрирано е в София, бул. Гоце Делчев, 31, бл.76, ет.3, ап.7. 

Предметът на дейност на Сдружението е организиране на семинари и друг вид 

неформално обучение по въпроси, свързани с Европа, европейските институции и медиите, 

събиране и предоставяне на информация, свързана с ЕС и медиите, създаване на 

партньорства с други подобни европейски сдружения, разработване и разпространение на 

публикации, насочени към запознаване с европейските ценности и политики, добрите 

журналистически практики, развитие на медийната среда и гражданското участие в 

управлението на страната и ЕС. 

 

2. Счетоводна политика 

Счетоводната политика е била последователно прилагана за всички представени 

години, освен ако изрично не е упоменато друго. 

 

2.1. Принцип на действащо предприятие 

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който 

предполага, че Сдружението ще продължи дейността си в предвидимо бъдеще. Бъдещата 

дейност на Сдружението зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на 

финансиране от страна на настоящите и бъдещите собственици и инвеститори. Като се има 

предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управителите на Сдружението 

считат, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на 

действащо предприятие. 

 

2.2. База за изготвяне на финансовия отчет 

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, 

приети с ПМС № 46 от 21.05.2005, променени с ПМС № 394 от 30.12.2015, в сила от 

01.01.2016 г. 

2.3. Сделки с чуждестранна валута 

Финансовите отчети са представени в хиляди лева, която е отчетната валута. 

Отделните елементи на финансовите отчети се оценяват във валутата на основната 

икономическа среда, в която Сдружението извършва дейността си. Сделките в 

чуждестранна валута са отчетени по курсовете на Българска народна банка (БНБ) в деня на 

сделка. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се оценяват по заключителния 

курс на БНБ към дата на баланса. Отрицателните и положителните курсови разлики са 

отчетени в отчета за приходи и разходи. 
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   31.12.2019   31.12.2018 
   лева BGN   лева BGN 
Евро EUR  1,95583   1,95583 
 
2.4. Вземания 

Вземания първоначално се признават по себестойност и последващо се оценяват по 

амортизирана стойност, когато са със фиксиран падеж, и по себестойност, когато са без 

фиксиран падеж. Провизия за обезценка на вземания се установява, когато има обективно 

доказателство, че Сдружението няма да може да събере всички дължими му суми по 

оригиналните условия за вземанията. Сумата на провизията е разликата между 

балансовата стойност на актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични 

потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент. 

Като краткосрочни се класифицират вземания, които са без фиксиран падеж или  

фиксираният им падеж е с остатъчен срок до една година от датата на финансовия отчет. 

Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж с остатъчен срок 

над една година от датата на финансовия отчет. 

2.5. Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой и по банкови 

сметки. 

2.6. Задължения  

Търговските задължения се признават първоначално по себестойност и последващо 

се оценяват по амортизирана стойност. 

 

2.7. Данъци от печалбата 

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на 

закона за корпоративно подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2018 г. е 10%. 

 

2.8. Доходи на персонала 

Разходите за заплати и свързаните социални и други осигурителни плащания се 

начисляват месечно според условията в трудовите договори с персонала. Като 

краткосрочни задължения към персонала се отчитат компенсируемите отпуски, които се 

очаква да бъдат използвани в рамките на 12 месеца след датата на баланса. Съгласно 

Кодекса на труда Сдружението е задължено да заделя провизии за пенсии, с които се 

отчита сегашната актюерска стойност на задължението за изплащане на пенсионни доходи. 

Сдружението не е направило актюерска оценка на тези задължения, тъй като 

ръководството е преценило, че тяхната стойност би била несъществена за целите на този 

отчет, имайки предвид възрастовата структура на персонала. 

 

2.9. Признаване на приходи 

Приходите на юридическите лица с нестопанска цел се разделят на приходи от 

регламентирана (присъща) дейност и стопанска дейност. Приходите от регламентирана 
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(присъща) дейност на ЮЛНЦ са свързани с уставната дейност. Те включват членски внос, 

дарения, субсидии и други регламентирани приходи. ЮЛНЦ могат да извършват 

допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за 

която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава 

или учредителния акт цели. Сдружението признава приход на база принципа на 

начисляване и до степента, до която стопанските изгоди са придоби и доколкото могат да 

бъдат надеждно измерени.  

 

2.10. Разходи 

Разходите на юридическите лица с нестопанска цел се разделят на разходи за 

регламентирана (присъща) и стопанска дейност. Разходите за регламентирана (присъща) 

дейност на ЮЛНЦ са свързани с уставната дейност на ЮЛНЦ. Разходите се признават в 

момента на възникването им на база принципите за начисляване и съпоставимост.  

Банковите такси за обслужване на разплащателните сметки се отчитат като 

финансови разходи. 

 

3. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки 

Оценките и преценките са постоянно разглеждани и се базират на исторически опит 

и други фактори, включително очаквания за бъдещи събития, които се считат за разумни 

при текущите обстоятелства. 

4. Парични средства и парични еквиваленти 

  31.12.2019 31.12.2018 

Касови наличности в лева 2 1 

Разплащателни сметки 71 148 

Общо 73 149 

 

5. Краткосрочни задължения 

  31.12.2019 31.12.2018 

Задължения към доставчици     

Задължения към персонала 1 1 

 Осигурителни задължения   4 

Данъчни задължения  1 2 

Общо 2 7 

 

6. Приходи от нестопанска дейност 

  2019 2018 

Приходи от дарения под условие  291 311 

Приходи от дарения без условие    3 

Членски внос  3 2 

Общо 294 316 
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7. Приходи от стопанска дейност 

 

  2019 2018 

Услуги 5   

Общо 5 0 

 

8. Разходи за нестопанска дейност 

  2019 2018 

разходи за външни услуги 183 32 

заплати и други възнаграждения 140 248 

разходи за осигуровки и надбавки 18 20 

други разходи 12 12 

Общо 353 312 

 

9. Разходи за стопанска дейност 

  2019 2018 

разходи за външни услуги 4   

Общо 4 0 

 

10. Финансови разходи 

  2019 2018 

банкови такси и комисионни 2 2 

Общо 2 2 

 

11. Условни активи и пасиви 

Сдружението няма условни активи и пасиви към датата на баланса 

 

12. Свързани лица 

Сдружението не е осъществявало сделки със свързани лица през текущия и през 

предходния отчетен период. 

 

13. Поети ангажименти 

Сдружението няма поети ангажименти към датата на баланса. 

  

14. Събития след датата на баланса 

Няма съществени събития след датата на баланса, които да изискват корекции и 

или оповестяване в годишния финансов отчет. 


