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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ФОНДАЦИЯ „ДОБРИЯ САМАРЯНИН“ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
 
 
1. Информация за Фондацията 
 

Фондация “Добрия Самарянин“ (Фондацията) е юридическо лице с нестопанска 
цел, регистрирано в частна полза в Софийски градски съд по фирмено дело № 
14414/1990. Адресът на управление на Фондацията е  гр. София, ул. „Осогово“ № 63. 
 

 
 
Управление 
 
Орган на управление на Фондацията е Борд на директорите, състоящ се от: 
 Теодор Благоев Опренов - председател 
 Стефан Миленов Николов – член 
            Севдалина Петрова Илиевска-Войнова – член 
 Димитрина Володиева Опренова – член 
            Дафинка Борисова Йовчева – член 
 
            Фондацията се представлява от Председател  – Теодор Благоев Опренов. 
 
 
 
Цели 

 
Целите, за които е регистрирана фондацията са: Да подпомага материално, духовно 

и нравствено следните изредени по-долу категории лица: 
1. Сираци  
2. Самотни хора  
3. Възрастни хора 
4. Инвалиди  
5. Хора настанени в пансиони, старчески домове и други подобни социални 

заведения  
6. Многодетни семейства с ниски доходи 
7. Други подобни случай като тези на изредените в горните алинеи 
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2. Счетоводна политика на Фондацията 
 
 
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет 
 

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на фондация „Добрия 
Самарянин“. 

Фондацията води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 
съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. 
Настоящият годишен финансов  отчет е  изготвен, във всички значими аспекти, в 
съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни 
предприятия. 

Данните в годишния финансов отчет са представени в хиляди лева. 
 
Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 

историческата цена, като за следните обекти същата е модифицирана: 
• Стоково-материални запаси – оценка към 31 декември 2014 г. по нетна 

реализируема стойност, но не по-висока от цена на придобиване; 
• Дълготрайни материални активи – по цена на придобиване, намалена с 

натрупаната амортизация и загубите от обезценка.  
  

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен на базата на предположението, 
че Фондацията е действащо предприятие. 
 
 
2.2. Сравнителни данни 
 
 През 2014 г. не са извършени промени в счетоводната политика на Фондацията. 
 
 
 
2.3. Операции с чуждестранна валута 
 

Функционалната и отчетна валута на Фондацията е българският  лев. 
 

От 01.01.1997 г., левът е фиксиран в съответствие са 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 по  левовата им равностойност на база валутния курс към датата на 
операцията и се преоценяват на месечна база, като се използва официалния курс на 
БНБ на последния работен ден от месеца. Към 31.12.2014 г. те са представени по 
заключителния курс на БНБ. 

Курсовите разлики, произтичащи от операциите от преоценки, както и от 
уреждането на паричните позиции при курсове, различни от тези, по които са били 
заведени, се отчитат в Отчета за приходите и разходите.   
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2.4. Дарения 

Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като 
текущ приход за периода. 

 
Даренията, които са обвързани с условия се отчитат при наличие на достатъчно 

сигурност, че предприятието ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще 
бъдат получени. Тези дарения се отчитат като финансиране, което се признава като 
приход в текущия период, както следва за: 

а) дарения, свързани с амортизируеми активи - пропорционално на начислените 
за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението; 

б) дарения, свързани с неамортизируеми активи - през периодите, през които са 
отразени разходите за изпълнение на условията по даренията; 

 
Даренията, получени под формата на прехвърляне на непарични активи, се 

оценяват по справедливата им стойност. 
 
Получените дарения се представят в счетоводния баланс като финансирания. 
 
Ако дарение обвързано с условие стане възстановимо поради неспазване на 

условията по него, подлежащите на връщане суми се отчитат като задължения, а 
непризнатата като приход част от финансирането се отписва. Ако задължението е по-
голямо от непризнатата като текущ приход част от финансирането, разликата се отчита 
като друг разход. 

 

 

2.5. Разходи  

Разходите във Фондацията се признават в момента на тяхното възникване и на 
база принципите на начисляването и съпоставимостта между приходите и разходите. 
 

Разходите за бъдещите периоди се отлагат за признаване като текущ разход за 
периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват. 
 

Финансовите разходи се включват в отчета за приходите и разходите и се 
състоят от лихвени разходи, курсови разлики и банкови такси, свързани с обслужването 
на разплащателните сметки. 
 
 
2.6. Дълготрайни материални активи 
 

Дълготрайни материални активи се представени в счетоводния баланс по цена 
на придобиване, намалена с  натрупаната амортизация и загубите от обезценка. 
 
 Фондацията е възприело политика на капитализиране на активи в случай, че 
тяхната цена на придобиване е еквивалентна на или надвишава ниво на същественост в 
размер на 700 лева. 
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Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, които 
са необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи 
включват разходите за подготовка на обекта (терена, където ще се използва актива), 
разходите за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за 
привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба, разходи за 
хонорари на лица, свързани с проекта, мита, непризнат данъчен кредит и др.  
 

Когато в дълготрайни материални активи се съдържат компоненти с различна 
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно. 
 
 С последващи разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, се 
коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има 
бъдеща икономическа изгода над тази, от първоначално оценената стандартна 
ефективност. Всички други разходи се признават в отчета за приходите и разходите 
като разход в момента на възникването. 
 
 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. 
 
 
2.7. Нематериални дълготрайни активи 

 
Нематериалните дълготрайни активи се представени в счетоводния баланс по 

цена на придобиване, намалена с  натрупаната амортизация и загубите от обезценка.  
 
 Разходите свързани с поддръжка на нематериалните дълготрайни активи се 
капитализират, само когато се увеличава бъдещата икономическа изгода от актива. 
Всички други разходи се признават в отчета за приходите и разходите в момента на 
възникването. 
 

Фондацията прилага линеен метод на амортизация на нематериалните 
дълготрайни активи както е определен полезен живот на нематериалните дълготрайни 
активи в рамките на 2 г.  
 
 Балансовите стойности на дълготрайните нематериални 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. 
 
Методи на амортизация 
 
 Фондацията прилага линеен метод на амортизация на дълготрайните материални 
активи. Усредненият полезен живот по групи активи е както следва: 
• Компютри и периферия към тях    2 г. 
• Автомобили       4 г. 
• Стопански инвентар      6,6 г. 

 Определения срок на годност на дълготрайните материални активи се преглежда 
в края на всяка година и  при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите 
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очаквания за срока на използване на активите, същият се коригира. Направената 
корекция се отчита като промяна в приблизителните счетоводни преценки. През 2014 г. 
не е настъпила промяна в оценката на остатъчния полезен живот на активите. 
 
   
 
2.8. Търговски и други вземания 
 
 Търговските и други вземания се представят и отчитат по стойността на 
оригинално издадената фактури.  
 Фондацията класифицира вземанията си като краткосрочни, когато са с падеж 
до 12 месеца от датата на Баланса. 
 Вземанията към 31.12.2014 г. са в размер на хиляда лева и представляват 
предоставени аванси. 
 
 
2.9. Пари и парични еквиваленти 
 
 Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, 
разплащателните сметки и краткосрочните депозити в банки, както и високо ликвидни 
вложения, които са лесно обратими в конкретни парични суми. 
 
 
2.10. 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 
справедлива стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените 
стоки и услуги. 
 
2.11. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 
законодателство 
 
 Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в 
Фондацията се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото 
осигурително и данъчно законодателство. 
 
 Задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 
персонал за пенсионно, здравно осигуряване и осигуряване срещу безработица. 
  
      Размерите на осигурителните вноски се утвърждават със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за съответната година. Вноските се разпределят между 
работодателя и осигуреното лице в съотношение определено в Кодекса за социално 
осигуряване. Общият размер на осигурителните вноски за 2014 г. е 30.7%, 
разпределено в съотношение работодател / работник съответно 17.8% / 12.9% за 
работещите при условията на трета категория труд, каквито са заетите в системата на   
Фондация „Добрия Самарянин“ 
 
 








