Приложение към финансовия отчет на Сдружение Българска Асоциация по Клинични Проучвания
2015 г.
1.

Обща информация

Сдружение Българска Асоциация по Клинични Проучвания е регистрирано по ЗЮЛНЦ през 2003 г. с
решение № 9448/2003 на СГС, със седалище адрес на управление гр. София, бул. Витоша № 59.
Председател на Сдружението е Христо Събев, Зам.председател – Кремена Георгиева – Цекова,
Секретар – Камен Доксев и членове – Иван Михайлов, Елисавета Парапитева, Христо Метев, Петър
Николов.
Адресът на управление е София, ул- Найден Геров № 2, МЦДБ, ет. 2, ст. 209
С протокол от Общото събрание на членовете от 07.06.2013 г. и с решение № 7 от 29.07.2013 г. на
Софийски градски съд са приети и вписани промени в седалището и адреса на управление, нов
Управителен съвет, нов Председател и Заместник председател.
Новият адрес на управление и седалище са – София, бул. Васил Левски № 63, ет.2, ап. 4.
Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет – Кремена Величкова
Георгиева – Цекова. Заместник председател е Йорданка Петрова Николова.
С протокол от Общото събрание на членовете и с решение № 8 от 17.06.2014 г. на Софийски градски
съд са приети и вписани промени в Управителния съвет, като е избран нов Председател – Иван
Симеонов Георгиев и Заместник председател – Явор Владимиров Помаков.
Периодът, за който се отнася отчетът е 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
2.

Счетоводна политика

2.1. Основа за изготвяне на финансовите отчети
Финансовите отчети на Сдружението са изготвени в съответствие със СС 9 – Представяне на
финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност и с останалите НСФОМСП приети с
ПМС № 46 от 21.03.2005г., изменени и допълнени съгласно ПМС № 251 от 17.10.2007г., в сила от
01.01.2008г.
Сдружението изготвя своите финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно
законодателство.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с принципа на действащото
предприятие.
2.2 Общи положения
Най-значимите счетоводни политики прилагани при изготвяне на тези финансови отчети са
представени по-долу.
Финансовият отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в
определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени
подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.
Формата и съдържанието на финансовия отчет са съобразени със спецификата на дейността и са
отчетени в нормативния вид, който е утвърден за ЮЛНСЦ.
2.3 Валута
Сделките в чуждестранна валута се отразяван при спазване изискванията на НСФОМСП 21 Ефекти от
промени във валутните курсове.
Функционалната и отчетна валута на Сдружението е български лев.
Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупко-продажба на чуждестранна
валута, се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Сдружението по
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официалния обменен курс за деня на сделката – обявения фиксинг на БНБ. Закупената валута се
оценява по обменния курс на придобиването, а продадената-по валутния курс на продажбата.
Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при тези сделки и преоценяването на
паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в ОПР като финансови
приходи или разходи.
Сдружението няма парични позиции, задължения и вземания в чужда валута.
2.4. Приходи и разходи
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване
плащане или възмезяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени
рабати, направени от Сдружението. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена,
размяната не се разглежда като сделка, която генерира приход.
Приходът се признава когато:
- предприятието може да получи икономическа изгода, свързана със сделката.
- сумата на прихода може да бъде надежно изчислена
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да
бъдат надежно измерени
Приходът не се признава когато, разходите не могат да бъдат надежно изчислени. В този случай,
всяко получено плащане се признава за пасив (задължение).
Получените приходи се отразяват във финансовия резултат за периода, през който са отчетени
разходи за тяхното придобиване.
Разходите се признават в момента на тяхното възникване на база на принципите на Закона за
Счетоводството – начисляване и съпоставимост.
Финансовите разходи включват....
Разходите за бъдещи периоди се отнасят по счетоводната им сметка за отчитане на разходите за
бъдещи периоди, при възникването им. В момента на признаването им за текущи, същите се
отразяват по съответните разходи по икономически елементи.
Отчитането на приходите се осъществява чрез сметките –
- с/ка 711 – Приходи от регламентирана дейност
- с/ка 712 – Приходи от членски внос
Отчитането на разходите се осъществява чрез сметките –
- с/ка 612 – Разходи за спомагателна дейност
- с/ка 617 – Разходи по дейности в предприятия с нестопанска цел
2.5. Получени заеми
Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им. При първоначалното им
признаване заемите се отразяват по справедлива стойност, нетно от разходите по сделката.
Последващото оценяване на заемите се извършва по амортизируема стойност.
За 2015 г. Сдружението не е получавало заеми.
2.6. Дълготрайни активи, амортизации, преоценки
Нематериални активи
Нематериални активи се признават, когато отговарят на условията, съгласно НСФОМСП 38 и са със
стойност по-голяма или равна на избрания праг на същественост за нематериален актив – 700 лева.
Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случайте на
самостоятелно придобиване, тя е равна на неговата покупна цена, както и всички платени мита,
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невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на активи за
експлоатация.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване намалена с натрупаните
амортизации и направените обезценки. Последните се отчитат като разход и се признават в ОПР за
съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с неватериалните активи след първоначалното
признаване, се признават в ОПР в периода на тяхното възникване , освен ако има вероятност те да
увеличат икономическата изгода от актива над първоначално оценената . В тези случаи разходите се
добавят към стойността на актива.
Сдружението приема остатъчна стойност на всички нематериални активи в размер на нула лева.
Това означава, че амортизируемата стойност на актива е равна на отчетната му стойност.
Амортизации се изчисляват като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на
годност на отделните активи, както следва:
-

продукти от развойна дейност - 15 % -6.66(6) години – 80 месеца
права върху интелектуална собственост - 15 % -6.66(6) години – 80 месеца
програмни продукти - 50 % - 2 години / 24 месеца
права върху индустриална собственост - 15 % -6.66(6) години – 80 месеца
други нематериални активи - 15 % -6.66(6) години – 80 месеца

Амортизацията започва да се начислява от месеца следващ месеца, в който нематериалният актив е
придобит или въведен в употреба и се преустановява от месеца следващ месеца, в който е изваден
от употреба.

Дълготрайните материални активи
ДМА се признават, когато отговарят на условията за ДМА, съгласно НСФОМСП 16 и са със стойност
по-голяма или равна на избрания праг на същественост за ДМА – 700 лева.
В случай, че ДМА са с първоначална стойност под този праг, независимо, че отговарят на останалите
критерии за ДМА, се признават за текущ разход.
ДМА се оценяват първоначално по себестойност, включваща цена на придобиване, както и всички
преки разходи по реда на НСФОМСП 16 за привеждане на актива в работно състояние.
Последващите разходи, свързани с определен ДМА, се прибавят към балансовата сума на актива,
когато е вероятно предприятието да има икономически ползи, надвишаващи първоначално
оценената ефективност на съществуващия актив.Всички други последващи разходи се признават за
разход за периода в които са направени.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване намалена с натрупаните
амортизации и направените обезценки. Последните се отчитат като разход и се признават в ОПР за
съответния период по реда на НСФОМСП 36.
Амортизации на ДМА
Сдружението приема остатъчна стойност на всички ДМА в размер на нула лева. Това означава, че
амортизируемата стойност на актива е равна на отчетната му стойност.
Амортизации се изчисляват като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на
годност на отделните активи, както следва:
- Подобрения върху земите – 10 % - 10 години / 120 месеца
- Сгради и конструкции – 4 % - 25 години / 300 месеца
- Машини и оборудване – 30 % - 3.33 години / 40 месеца
- Съоръжения - 4 % - 25 години / 300 месеца
- Транспортни средства без автомобили - 10 % - 10 години / 120 месеца
- Автомобили – 25 % - 4 години / 48 месеца
- Компютърна техника – 50 % - 2 години / 24 месеца
- Обзавеждане и трайни активи – 15 % -6.66(6) години – 80 месеца
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- Други ДМА - 15 % -6.66(6) години – 80 месеца
Амортизацията започва да се начислява от месеца следващ месеца, в който ДМА е придобит или
въведен в употреба и се преустановява от месеца следващ месеца, в който ДМА е изваден от
употреба.
През 2015 г. Сдружението е отчело разходи за амортизации в размер на 1 218.11 лева.
2.7. Отчитане на лизинговите договори
В съответствие с изискванията на НСФОМСП 17 Лизинг, правата за разпореждане с актива се
прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя, в случаите в които лизингополучателя
понася съществените рискове и възнаграждения от собствеността на наетия актив.
Активите, придобити при условията на финансов лизинг се амортизират в съответствие с
изискванията на СС 16 и СС 38.
Всички останали лизингови договори се отчитат като експлоатационни оперативни лизингови
договори. Оперативните лизингови плащания се признават като разходи за външни услуги по
линейния метод.
При финансов лизингов договор наемателят :
- отчита като задължение определената в договора обща сума на наемните плащания.
- записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови
плащания , ако те са по-ниски.
- начислява амортизация на амортизируемите наети активи в съответствие с възприетата от
Сдружението амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи.
- намалява задължението си с изплатените през срока на дагавора суми.
Извършените от наемодателя или от наемателя разходи, свързани с подготовката и сключването на
лизинговия договор (такси, комисионни и др.) се отчитат като разходи за дейността за текущия
период. Когато в лизингов договор освен наемните плащания (наемът) се предвъждат и
допълнителни плащания ( ремонти, подобрения, застраховки) – те се отчитат отделно от наема.
През 2015 г. Сдружението не е придобило активи при условията на лизингови договори.
2.8. Обезценка на активите на Сдружението – съгласно НСФОМСП 36
Балансовата стойност на активите на Сдружението се преразглежда към датата на изготвяне на
баланса с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.
Преразглеждане за наличие на обезценка се прави и когато събития или промяна в обстоятелства
показват, че преносната стойност на активите може да не бъде възстановена.
В случайте, в които възстановимата стойност на даден актив е по-ниска от неговата балансова
стойност, балансовата сума на актива следва да бъде намалена до размера на възстановимата
стойност на актива.Това намаление представлява загуба от обезценка.
Възстановимата стойност представлява по-високата от нетната продажна цена на даден актив ,
базирана на пазарни условия и стойносттта в употреба.
През 2015 г. след преглед на активите на Сдружението, се установи, че не са налице обективни
обстоятелства за обезценка, поради което обезценка не е извършена.
2.9.Материални запаси
Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В себестойността на
материалните запаси се включват разходите по закупуването или производството им, преработката
и други преки разходи свързани с доставката им. Финансовите, административните, извънредните и
разходите за продажба не се включват в стойността на материалните запаси.
Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността
им и тяхната нетна реализируема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси да
нетната реализируема стойност се признава като разход за периода на обезценката. Нетната
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реализируема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси , намалена
с необходимите разходи за завършване на производствения цикъл и очакваните разходи по
продажбата.
В случай, че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализируема стойност и
в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече на лице, то се
възприема новата им нетна реализируема стойност. Сумата на обратно възстановяване на
стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода,
в който възниква възстановяването. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на
балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката.
Сдружението определя разходите за материални запаси, като използва метода на
среднопретеглената стойност.
При продажба на материални запаси, тяхната балансова стойност се признава като разход в
периода, в който е признат съответния приход.
Сдружението няма налични стоки и материали.
2.10. Данъци върху дохода
Текущите данъчни активи / пасиви представляват тези вземания и задължения от бюджета, които се
отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са изчислени в
съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода, за периода
за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички промени в
данъчните активи или пасиви са признате като елемент от разходите за данъци в Отчета за
приходите и разходите.
Отсрочените данъци се изчисляват по данъчните ставки съгласно данъчното законодателство,
действащо за периодите, в които се очаква активът да се реализира или пасивът да се уреди.
Това включва сравнение между балансовата сума активите и пасивите и тяхната съответна данъчна
основа. Съществуващи данъчни загуби се оценяват по отношение на налични критерии за
признаване във финансовите отчети преди да бъде отразен актив по отсрочени данъци. Такъв се
признава, когато съществува вероятност за реализирането му посредством бъдещи данъчни
печалби.
Пасиви по отсрочени временни разлики се признават в пълен размер. Активи по отсрочени
временни разлики се признават, ако съществува вероятност те да бъдат усвоени чрез бъдещи
данъчни печалби.
За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат данъчни ставки,
които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната реализация.
2.11. Пари и парични еквиваленти
Сдружението отчита като пари и парични еквиваленти наличните пари в брой, парични средства по
банкови сметки, депозити.
Към края на 2015 г., Сдружението разполага с парични средства по сметки в размер на 26 007.03
лева.
2.12. Източници на финансиране
Сдружение Българска Асоциация по Клинични Проучвания се финансира чрез членски внос, събиран
от членовете на Сдружението; дарения от ФЛ и ЮЛ; изготвяне, осъществяване и обезпечаване на
програми, проекти, курсове.
2.13. Пенсионни и други задължения към персонала
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Приложение към финансовия отчет на Сдружение Българска Асоциация по Клинични Проучвания
2015 г.
Сдружението отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база
неизползван платен годишен отпуск, в случаите в които се очаква отпуските да възникнат в рамките
на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с
тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и социални
осигуровки.
2.14. Финансови пасиви, Финансови активи.
Финансовите пасиви на Сдружението включват банкови заеми, овърдрафти, търговски и други
задължения и задължения по финансов лизинг.
Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на
парични суми или друг финансов актив на друго предприятие. Всички разходи свързани с лихви се
признават като финансови разходи в ОПР.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и в последствие се
оценяват по амортизируема стойност намалена с плащания по уреждане на задължението.
Финансовите активи включват парични средства и финансови инструменти. финансовите
инструменти с изключение на хеджиращите инструменти, могат да бъдат разделени на следните
категории: кредити и вземания, възникнали първоначално в Сдружението, финансови активи,
държани за търгуване, инвестиции, държани до падеж, и финансови активи за продажба.
Финансовите активи се отнасят към различните категории, в зависимост от целта, с която са
придобити. Принадлежността им към сответната категория се преразглежда към всеки отчетен
период.
Финансовите активи се признават първоначално по цена на придобиване, която е справедливата
стойност на платеното възмездяване и съответните разходи по сделката.
Отписването на финансов актив се извършва, когато Сдружението загуби контрол върху договорните
права, които съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични
потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността.
2.15. Правителствени дарения
Сдружението прилага приходния подход при отчитане на правителствени дарения, съгласно
НСФОМСП 20. Приходите от правителствени дарения се представят в ОПР като приходи от
финансирания.
2.16. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма настъпили събития след датата на баланса.
2.17. Условни активи, условни пасиви, провизии.
Сдружението отчита условните активи, условните пасиви, провизии по реда и условията на
НСФОМСП 37.
Към 31.12.2015 г. в Сдружението няма отчетени условни активи и условни пасиви.
2.18. Инвентаризация
Преди съставяне на годишния отчет, Сдружението извършва инвентаризация на активите и
пасивите. Инвентаризацията се осъществява чрез комисия, назначена със заповед от ръководството
и се документира с протокол.
През 2015 г. Сдружението извърши инвентаризация на активите и пасивите си. В процеса на
инвентаризацията не бяха открити липи и излишъци на активи и пасиви, поради което не се
отразяват разлики.
2.19. Фундаментални грешки
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2015 г.
Грешките се отчитат по реда на НСФОМСП 8. Такава грешка е тази, която е със сума по-голяма от 0.8
% от балансовото число за годината на грешката, но не по-малко от 700 лева.
Грешките, които не отговарят на критериите за фундаментална грешка се отчитат през текущия
отчетен период като текущи приходи и разходи за дейността.
2.20. Приходи и разходи за бъдещи периоди
Приходите и разходите за бъдещи периоди се признават като такива, когато стойността им е над
определения за признаване на дълготрайните активи стойностен праг. Ако стойността е под този
праг – се признават като текущи разходи, съответно приходи.
През 2015 г. в Сдружението има отчетени разходи за бъдещи периоди – 74.81 лева.
2.21. Договори за строителство
Компанията отчита договорите за строителство по реда на НСФОМСП 11.
През 2015 г. в Сдружението няма отчетени договори за строителство.
2.22. Инвестиции
Бизнескомбинациите се отчитат по реда на НСФОМСП 22.
През 2015 г. в Сдружението няма извършени бизнескомбинации.
2.23. Селско стопанство
Сдружението прилага НСФОМСП 41 за отчитане на биологичните активи и селскоктопанската
продукция.
2.24. Инвестиционни имоти
При отчитане на инвестиционните имоти се прилагат изискванията на НСФОМСП 40.
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