ПРИЛОЖЕНИЕ

Към финансовия отчет за 2009 год.
на сдружение „Съюз на Българските Журналисти”
гр. София
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сдружение „Съюз на Българските Журналисти (наричано по-нататък още СБЖ) е
юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ и вписано в
СГС по фирмено дело № 7121/ 1990 год.
Седалището и адресът на управление на сдружението са : гр. София, ул. Граф Игнатиев
№4
Предметът на дейност на СБЖ е развитие на професионалната журналистика,
професионалната етика и стандарти и защита на професионалните, социални и синдикални
права на българските журналисти. За постигането на тези цели СБЖ развива и стопанска
дейност, представляваща отдаване под наем на собствените имоти в гр. София, гр. Варна, гр.
Батак и Банкя, която финансира основната дейност на СБЖ.
Сдружението се управлява и представлява от Председателя на Управителния Съвет г-н
Милен Вълков, а в негово отсъствие – от главния секретар г-жа Снежана Тодорова.
Основният капитал е в размер на 13 хил. лв., за който не се изисква регистрация.
ІІ. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Финансовият отчет на СБЖ е индивидуален финансов отчет и е изготвен на база
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (ДВ, бр.
30/2005 г., изм. и доп. с ПМС № 251/17.10.2007 г., обн. ДВ, бр.86/26.10.2007 г., в сила от 01
януари 2008 г.),като са съобразени правилата за отчитане на стопанска и нестопанска дейност.
Отчетният период за изготвяне на финансовия отчет е 01 януари – 31 декември 2009
год. Представена е сравнителна информация и за предходния период. Датата на изготвяне на
отчета е 25 февруари 2010 г. Финансовият отчет е изготвен в хиляди левове и всички
оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго.
Финансовият отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за
действащо предприятие. На ръководството на сдружението не са известни обстоятелства,
които да поставят под съмнение този принцип.
ІІІ. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
През 2009 година не са настъпили промени в счетоводните политики.
ІV. СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
1.Общи положения
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на финансовия отчет,
са представени по-долу. Счетоводните политики са определени от Управляващия орган на
сдружението. Спазвани са принципите на историческа цена и действащо предприятие.
При изготвянето на финансовия отчет за стопанската дейност са използвани някои
счетоводни оценки и допускания. Те се базират на най-пълното познаване на текущите
събития и действия от страна на ръководството, но въпреки това реалните резултати могат да
бъдат различни от тези оценки и допускания.
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2.Сделки в чуждестранна валута
Финансовият отчет е изготвен и представен в български левове, която е отчетната
валута на сдружението.
Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на
чуждестранна валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като
към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на БНБ към датата на сделката.
Закупената чуждестранна валута се оценява по курс на придобиване. Продадената
чуждестранна валута се оценява по курс на продажба. Приходите и разходите, които
възникват при уреждането на тези сделки, както и от преоценяването на валутни позиции в
края на отчетния период, са признати в Отчета за приходите и разходите като „положителни/
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове”.
На 01 юли 1997 г. В България е въведен Валутен борд. Съгласно него стойността на
българския лев е фиксирана в съотношение към евро 1EUR=1,95583 лв.
Заключителните обменни курсове на Българска народна банка към края на
представените отчетни периоди са както следва:
31.12.2009
31.12.2008
1 щатски долар
1 евро

1,36409
1,95583

1,38731
1,95583

3.Приходи и разходи
Приходите от нестопанска дейност са дарения от физически и юридически лица и
членски внос. Отчитат се в момента на получаването. Даренията под условие се признават
при изпълнение на условията.
Разходите за нестопанската дейност са разходи за регламентираната с устава дейност
на сдружението и административни разходи. Начисляват се в съответствие с принципа на
начисляването, независимо от момента на плащането съобразно приетият бюджет на
сдружението.
Приходите от стопанска дейност се определят по справедливата стойност на
полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични
средства.
Разходите за стопанска дейност се отчитат в съответствие с принципа на текущото
начисляване, независимо от момента на тяхното изплащане. Съгласно индивидуалния
сметкоплан разходите се отчитат в зависимост от тяхното направление – съответно за
стопанска и нестопанска дейност.
Разходите, които не могат да бъдат отнесени пряко към стопанската или нестопанската
дейност се разпределят в края на отчетния период на база съотношението на отчетените
приходи от всеки вид дейност.
4.Нематериални активи
Един актив се признава и отчита като нематериален актив, когато отговаря на
определението за такъв, при придобиването му може надеждно да се оцени и от използването
му се очакват икономически изгоди.
Първоначална оценка на актива се извършва по себестойност. Тя включва покупната
цена, мита и невъзстановими данъци, както и всякакви преки разходи, понесени от
предприятието с цел подготовката на актива за използването му.
Първоначалната оценка на вътрешно създаден нематериален актив се получава като
сбор от разходите, извършени в момента, в който активът за първи път е постигнал
критериите за признаване – отговаря на определението за нематериален актив (установим
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нефинансов ресурс без физическа субстанция със съществено значение при употреба, от която
се очакват икономически ползи), на цената на придобиване може да се направи надеждна
оценка и се очакват икономическите изгоди за сдружението.
Амортизация се начислява чрез прилагане на линеен метод, като се използва полезния
живот на актива, който за сдружението е както следва:
Права върху интелектуална собственост – за срок 6 г. и 8 м.
Избраният праг на същественост в сдружението е 500 лева.
5.Дълготрайни материални активи
Първоначалната оценка на всеки дълготраен материален актив става по цена на
придобиване. Тази цена включва:
Покупната цена, включително невъзстановими мита и данъци, включително
произтичащи от непризнат данъчен кредит във връзка с извършените преки разходи;
Всички разходи които се отнасят пряко до привеждането на актива до мястото, където
ще се използва, и в състоянието, в което ще се използва както е предвидено от ръководството
на сдружението;
Първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж, преместване на
актива и възстановяване на площадката, когато сдружението е поело задължение за
извършването на такива разходи. Тези разходи се представят като провизия.
Последващо оценяване на активите се извършва по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като
разход и се представят в Отчета за приходите и разходите.
Разходите, които ще доведат до увеличаване на бъдещите икономически изгоди от
използването на актива се прибавят към стойността му. Всички други последващи разходи се
отчитат като текущи през периода, през който са направени.
Амортизация се начислява чрез прилагане на линеен метод, като се използва полезния
живот на актива, който за сдружението е както следва:
• Сгради и съоръжения – от 9 до 55 години;
• Машини и оборудване – от 3 до - 10 години;
• Автомобили –до 5 години;
• Компютри и мобилни телефони – 2 години;
• Други активи– не по малко от 6 години и 8 месеца.
Избраният праг на същественост за ДМА в сдружението е 500 лева.
6.Финансови активи
Финансови активи са парични средства и следните категории финансови инструменти:
кредити и вземания, първоначално възникнали в сдружението; финансови активи, държани за
търгуване; финансови активи, държани до настъпване на падеж и финансови активи, обявени
за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от
намеренията на сдружението.
Финансовите активи се признават на датата на сделката. Това става първоначално по
себестойност, равна на даденото за вложението, вкл. разходите по извършване на сделката.
7.Данъци от печалбата
Текущи данъчни активи и/ или пасиви представляват вземания или задължения към
бюджета, които се отнасят за текущия период и представляват надвнесен или дължим данък
върху печалбата. Те се изчисляват като се прилага текущата данъчна ставка на база
облагаемия доход за годината от стопанската дейност.
3

Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставки съгласно
данъчното законодателство, действащо за периодите, в които се очаква активът да се
реализира или пасивът да се уреди. Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят
компенсирано във финансовия отчет.
Пасивите по отсрочени данъци се представят в пълен размер. Активите по отсрочени
данъци се признават до степента, до която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби, срещу
които активът да се реализира. За текущия период не са начислявани активи и пасиви по
отсрочени данъци.
8.Парични наличности и парични еквиваленти
Сдружението представя като парични наличности своите налични пари в брой по
разплащателни сметки и срочни депозити в лева и валута.
9.Резерви
Сдружението формира резерви в съответствие с изискванията на счетоводното
законодателство, съгласно които финансовият резултат от стопанската дейност след
облагане с данъци следва да се отнесе в резерви на сдружението.
10.Пенсионни и други задължения към персонала
Сдружението не е разработвало програми за доходи след напускане на персонала.
V. ДАРЕНИЯ
Общият размер на получените дарения в нестопанската дейност за 2009 г. е 16 108
лв., от които 15 000 лв. от Агенция София Прес и 1 108 лв. от физическо лице.
VІ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Сдружението притежава контрол в „Поглед Медия” ЕООД. През 2009 год. са
извършвани сделки с това предприятия, като не са прилагани специални условия.
Към 31 декември 2009 год. има неуредени разчети със свързани лица както следва:
Дъщерни предприятия

Вземания (хил. лв.)
11

Задължения (хил. лв.)
5

VІІ. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на
публикуването му са настъпили следните некоригиращи събития:
- Избор на нов управителен съвет, като председателя се преизбира.
- На 05.03.2010 г. е взето решение от УС на СБЖ за обявяване на дъщерното дружество
„Поглед Медия” ЕООД в несъстоятелност.
VІІІ. ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИСКА
Сдружението притежава банкови депозити в американски долари и евро и като цяло не
е изложено на валутен риск.
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Валутен риск:
Сделките на сдружението се осъществяват в български лева.
Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в щатски долари и са
преизчислени в български лева, към датата на баланса.
ІX. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
Заведени съдебни дела от сдружението:
Заведените дела от сдружението са както следва:срещу ЕТ”Евротуринг –Цветелина
Балевска” за събиране на неплатен наем.
Х. ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Годишният финансов отчет за 2009 год. на сдружението е официално одобрен на
09.04.2010 год. от УС на СБЖ.

Председател на УС на СБЖ:

М.Вълков

Изготвил:

Р. Пантева
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