
 

 

ФОНДАЦИЯ 

ПОДАРЕТЕ КНИГА 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

31 ДЕКЕМВРИ 2018 
 
 
 
 
 

 



ФОНДАЦИЯ ПОДАРЕТЕ КНИГА 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
31 ДЕКЕМВРИ 2018 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

      

Наименование на 
разходите 

Сума - хил. лв. 
Наименование на 

приходите 
Сума - хил. лв. 

текуща 
година 

предходна 
година  

текуща 
година 

предходна 
година 

а 1  2  а 1  2  

I. Разходи за дейността 
  

I. Приходи от дейността 
  

А. Разходи за 
регламентирана дейност 

  

А. Приходи от 
регламентирана 
дейност 

  

Дарения 
35 27 

Приходи от дарения под 
условие 

56 114 

Други разходи 
68 80 

Приходи от дарения без 
условие 

27 42 

Общо за група А 103 107 Членски внос 
  

Б. Административни 
разходи 

2 18 
Други приходи 

17 
 

Общо за група I 105 125 Общо за група I 100 156 

II. Финансови разходи 
  

II. Финансови приходи 
  

Разходи за лихви 
  

Приходи от лихви 0 0 

Отрицателни разлики от 
операции с финансови 
активи и инструменти 

  

Приходи от съучастия 

  

Отрицателни разлики от 
промяна на валутни 
курсове 

0 
 

Положителни разлики от 
операции с финансови 
активи и инструменти 

  

Други разходи по 
финансови операции 

  

Положителни разлики от 
промяна на валутни 
курсове 

0 0 

Други приходи от 
финансови операции   

Общо за група II 0 
 

Общо за група II 0 0 

III. Извънредни разходи 
  

III. Извънредни приходи 
  

IV. Загуба от стопанска 
дейност   

IV. Печалба от стопанска 
дейност   

V. Общо разходи 105 125 V. Общо приходи 100 156 

VI. Резултат (5) 31 VI. Резултат 

 
 

Всичко (Общо разходи + 
VI) 100 81 

Всичко (Общо приходи + 
VI) 100 156 

 
Финансовите отчети са одобрени на 4 юни 2019 г. и подписани от: 
    
    
Представляващ и 
съставител: 

   

  ......................   
 Благовеста Пугьова   
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 

        АКТИВ ПАСИВ 

Раздели, групи, статии 

Сума - хил.лв. 

Раздели, групи, статии 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

текуща 
година 

предходна 
година 

а 1  2  а 1  2  

A. Записан, но невнесен капитал 
  

А. Собствен капитал 
  

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи 
  

I. Записан капитал 
  

I. Нематериални активи 
  

ІІ. Премии от емисии 
  

II. Дълготрайни материални активи 
  

ІІІ. Резерв от последващи 
оценки   

Машини, производствено оборудване и 
апаратура 

- - 
IV. Резерви 

  

Общо за група ІI 
- - 

Резерв съгласно учредителен 
акт 

- - 

III. Дългосрочни финансови активи 
  

Други резерви 42 47 

Общо за раздел Б - - Общо за група ІV 
  

В. Текущи (краткотрайни) активи 
  

V. Натрупана печалба (загуба) 
от минали години   

І. Материални запаси 
  

Неразпределена печалба x x 

II. Вземания 
  

VІ. Текуща печалба (загуба) x x 

Вземания от клиенти и доставчици - - Общо за раздел А 47 16 

Други вземания 
17 - 

Б. Провизии и сходни  
задължения   

 - в т.ч. над 1 година 
  

Други провизии и сходни 
задължения 

4 5 

Общо за група II 17 - Общо за раздел Б 4 5 

III.  Инвестиции 
  

В. Задължения 
  

IV. Парични средства 
  

Задължения към доставчици 1 - 

Касови наличности в лева - - Други задължения - - 

Разплащателни сметки 30 56 Към персонала - 2 

Разплащателни сметки във валута 
  

Осигурителни задължения 1 2 

Общо за група IV 30 56 Данъчни задължения - - 

Общо за раздел В 47 56 Общо за раздел В 1 4 

Г. Разходи за бъдещи периоди 
- - 

Г. Финансирания и приходи за 
бъдещи периоди 

0 0 

 
  

   

Сума на актива (А+Б+В+Г) 47 56 Сума на пасива (А+Б+В+Г) 47 56 

 
 
Финасовите отчети са одобрени на 4.06.2019г.и подписани от: 
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Представляващ и 
съставител: 
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 Благовеста Пугьова   
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1. Резюме на дейността 

Фондация „Подарете книга” (Фондацията) е организация, създадена през 2012 г. и регистрирана 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията работи в обществена полза 

и е вписана в Централния регистър на Министерството на правосъдието. Фондацията е 

регистрирана от Софийски градски съд по дело 72/2012 г. Адресът на управление на Фондацията е 

в гр. София, ул. Цанко Церковски 58.  

 

Основната й дейност е създаването и развиването на мрежа от доброволци, които работят с деца, 

лишени от родителска грижа и настанени в институции в цялата страна. Доброволците общуват с 

децата като приятели, ментори, помагат им с уроците или просто със съвети и насърчаване да 

четат повече или да се върнат към образованието си. Чрез мрежата от доброволци, Фондацията 

следи за развитието и нуждите на децата в повече от десет дома, и се старае да ги подкрепя в 

различни ситуации и рискове. 

 

Професионални учители и педагози също подпомагат доброволците, като работят с деца в 16 

града в страната, с цел ограмотяване и връщане към образованието.  

 

2. Счетоводна политика 

По-долу следва описание на счетоводната политика, прилагана при изготвяне на финансовия 

отчет. Политиката е била прилагана последователно, освен ако изрично не е упоменато друго. 

 

2.1. Принцип на действащо предприятие 

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че 

Фондацията ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на Фондацията 

зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и 

бъдещи членове и сътрудници. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на 

Фондацията бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат 

извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна 

стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на 

дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид 

оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на Фондацията счита, че е 

подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото 

предприятие. 

 

2.2. База за изготвяне 

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията Закона за счетоводството и 

Националните стандарти за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46 от 21.03.2005, 

променени с ПМС № 394 от 30.12.2015, в сила от 01.01.2016 г. 
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2.3. Сделки в чуждестранна валута 

(a) Отчетна валута и валута на представяне 

Отделните елементи на финансовите отчети се оценяват във валутата на основната икономическа 

среда, в която предприятието извършва дейността си (“отчетна валута”). Финансовите отчети са 

представени в лева, която е отчетната валута. 

(б) Сделки и салда 

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката: отрицателни 

и положителни валутни курсови разлики при разплащане се отчитат в отчета за приходите и 

разходите. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на 

Българска Народна Банка (БНБ) към датата на баланса. Отчетените отрицателни и положителни 

валутни курсови разлики се отразяват в отчета за приходите и разходите. 

 

2.4. Вземания 

Като вземания, възникнали първоначално във Фондацията, се класифицират вземания, 

възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на 

дебитори. Първоначално тези вземания се оценяват по себестойност. 

След първоначалното признаване, вземанията от клиенти , членове и доставчици, които са без 

фиксиран падеж, се отчитат по себестойност. Вземанията от клиенти, членове и доставчици, които 

са с фиксиран падеж, се отчитат по амортизираната им стойност. Ефективният лихвен процент е 

оригиналният процент, определен с договора. Към датата на финансовия отчет е направен 

преглед за определяне на обезценка от несъбираемост. Определянето на обезценката се 

извършва на база на индивидуален подход за всяко вземане по решение на ръководството. 

Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането. 

Другите вземания се представят по себестойност. 

Като краткосрочни се класифицират вземания, които са: (i) без фиксиран падеж или (ii) с фиксиран 

падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет. 

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

падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет. 

Вземанията от клиенти и членове се признават и отчитат по оригинална фактурна стойност, 

намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителна оценка за загуби от 

несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или част от нея 

съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват, когато правните основания 

за това настъпят. 

 

2.5. Разходи за бъдещи периоди 

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи, които касаят следващи 

отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи,  за които приходите  не могат 

да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет. 
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2.6. Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой и пари по банкови сметки. 

 

2.7. Признаване на приходи 

Приходите във Фондацията се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която 

стопанските изгоди се придобиват от Фондацията и доколкото приходите могат надеждно да се 

измерят. 

Приходи, които са получени без насрещна престация и приходи, посочени в устава като 

нестопански се третират като приходи от нестопанска дейност. Приходите от дарения на активи, 

различни от паричните средства, се оценяват по справедливата стойност на получените активи 

към датата на дарението. 

Приходи, получени в резултат на дейности, които се третират като стопански, се отчитат отделно 

от приходите от нестопанска дейност. 

Нетните разлики от промяна на валутните курсове, свързани с парични средства, търговски 

вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за приходи и 

разходи, когато възникнат, като се представят диференцирано. Тези приходи се третират като 

приходи от стопанска или нестопанска дейност, в зависимост от източника, от който са 

възникнали. 

 

2.8. Разходи 

Разходите във Фондацията се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите 

на начисляване и съпоставимост. 

Банковите такси за обслужване на разплащателните сметки се третират като административни 

разходи. 

Фондацията е приела счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива 

разходи, които са ясно разграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се 

повтарят често. 

Разходите, пряко свързани с извършването на нестопанската дейност се отчитат отделно от 

разходите, пряко свързани с извършваната стопанска дейност. 

Разходи, които са свързани с приходи от стопанска и нестопанска дейност и за които не може да 

се определи конкретно за коя от тях са насочени, се разпределят между стопанската и 

нестопанската дейност пропорционално на приходите от тези две дейности. 

 

 

2.9. Свързани лица 

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет собственикът, дъщерни и асоциирани 

дружества, служителите на ръководни постове, както и близки членове на техните семейства, 

включително и дружествата, контролирани от всички гореизброени лица, се третират като 

свързани лица.  
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3. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки 

Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, включително 

очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на приблизителните 

оценки и преценки се преразглежда редовно. През отчетния период значими счетоводни 

приблизителни оценки са извършени във връзка с определяне справедливата стойност на 

получени дарения под формата на хранителни запаси, материални активи и услуги.  

 

 
4. Парични средства и парични еквиваленти   

 31.12.2018 31.12.2017 

 хил.лв хил.лв 

Парични средства в брой   - 

Парични средства в банкови сметки 30 56 

 30 56 

 
 
5. Задължения   

 31.12.2018 31.12.2017 

 хил.лв хил.лв 

Задължения към доставчици - - 

Осигурителни задължения 1 2 

Задължения към персонала - 2 

Други задължения  - - 

 1 4 

 
 
6. Приходи от дарения без условие   

 2018 2017 

 хил.лв хил.лв 

Приходи от дарения в лева 27 42 

Други приходи от дарения - - 

 27 42 

Приходите на Фондацията през отчетния период са изцяло от нестопанската й дейност. 

 

7. Приходи от дарения под условие   

 2018 2017 

 хил.лв хил.лв 

   

Приходи от дарения в лева 73 114 

 73 114 
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7. Приходи от дарения под условие (продължение) 

 

Основна част от даренията за дейнсотта са предоставени от физически лица и различни компании. 

 

Дарения под условия представляват получени парични средства по Оперативна програма 

Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“ с проект „Подкрепа за социално включване на деца и младежи от ЦНСТ“. 

 

 

8. Разходи    

 2018 2017 

 хил.лв хил.лв 

Разходи за дарения 20 27 

Разходи за външни услуги 50 51 

Разходи за персонала 33 44 

Други разходи 2 3 

 105 125 

Разходите извършени от Фондацията през отчетния период са изцяло свързани с нестопанската й 
дейност. 
 
9. Сделки със свързани лица 

През отчетният период Фондацията няма сделки със свързани лица. 
 
10. Условни активи и пасиви 

Фондацията няма условни активи и пасиви към датата на баланса.  

 
11. Поети ангажименти 

Фондацията няма поети ангажименти към датата на баланса. 

 
12. Събития след датата на баланса 

Няма съществени събития след датата на баланса, които оказват влияние върху годишния 

финансов отчет. 

  


