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 БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго 

               
1.        Правен статут 

 

Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“ е експертна организация, която 

работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор. 
 

Фондацията е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен 

офис във Великобритания.  
 

Фондацията е учредена на 16 ноември 1995 г. и вписана в Търговския регистър и регистър 

на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 121029426. 
 

Фондацията e със седалище и адрес на управление София, бул. Витоша №65, ет.3.  
 

Основна цел на Фондацията е утвърждаването на гражданското общество в България 

като подпомага развитието на ресурсите на благотворителните организации сред 

нестопанския сектор, чрез повишаване на дарителската култура и чрез 

усъвършенстване управлението и ефективното използване на ресурсите на 

благотворителните организации в България. 
 

Фондацията поощрява дарения за благотворителните организации от граждани, бизнес 

организации и правителството като: предоставя информация на дарителите за 

дейностите на потенциални получатели на дарения и на последните – за политиката на 

потенциалните дарители; улеснява и подпомага въвеждането от правителството на 

данъчна уредба, подобряваща дейността на благотворителните организации и даващи 

мотивация за потенциалните дарители. 
 

Предмет на дейност: издаване и разпространение на специализирана литература; 

образуване и участие в търговски дружества, съгласно Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), като извършването на стопанската дейност се подчинява на 

условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска 

дейност; организиране на платени обучения, семинари и програми за запознаване и 

изследване на проблемите, по които работи Фондацията; консултантски услуги и 

информационна дейност. 
 

Фондацията има двустепенна система на управление състояща се от Съвет на 

учредителите и Управителен съвет.  
 

2 База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 
 

Фондацията води своето текущо счетоводство и изготвя финансовия си отчет в 

съответствие с изискванията на българското законодателство. Финансовият отчет 

на Фондацията е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти 

(НСС), приложими в България. 
 

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 

историческата стойност и действащо предприятие. 
 

Функционална валута и валута на представяне 
 

Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство, Фондацията води 

счетоводство и съставя своя финансов отчет в националната валута на Република 



 

България - български лев. От 1 януари 1999 българският лев е с фиксиран курс към еврото: 

1.95583 лева за 1 евро. 

Настоящият финансов отчет е съставен в хиляди лева (хил. лв.). 
 
Чуждестранна валута 
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на 

чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка (БНБ) 

към датата на сделката. Валутно-курсовите разлики, възникнали при извършване на 

валутни операции с парични средства, вземания и задължения в чуждестранна валута, или 

отчитането им по курсове, различни от тези, по които са били отчетени първоначално, 

се признават в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им. 

Паричните позиции в чуждестранна валута към  

31 декември 2019 са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. 

 
2.         База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи (продължение) 

 
Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 
Прилагането на НСС изисква от ръководството да направи някои счетоводни 

предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния 

финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, пасивите, 

приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, 

която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. 

Действителните резултати биха могли да се различават от представените в 

настоящия финансов отчет. 

 
3 Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет 

 
Дълготрайни материални активи 
Дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване, която включва 

покупната цена или стойността на изграждане на актива, намалена с размера на 

начислената амортизация и евентуалната загуба от обезценка.  

 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на 

очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. 

Амортизационната норма на дълготрайните материални активи на Фондацията, е както 

следва: 

 
                                                                                              Г.Ам.Норма  

Други дълготрайни материални и нематериални активи   - 15%                                 

Компютърна техника                                                                     - 50%      

 
Парични средства 
Паричните средства включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във 

валута.  

За целите на съставяне на отчета за паричните потоци, паричните средства включват 

налични парични средства в брой и в банки, които съдържат незначителен риск от 

промяна в стойността им. 

 
Краткосрочни задължения 



 

Краткосрочните задължения са оценени по стойността, по която се очаква да бъдат 

погасени в бъдеще. 

 
Приходи за бъдещи периоди и финансирания 
Приходите за бъдещи периоди и финансирания представляват дарения под условия, в 

това число и дарения, свързани с амортизируеми дълготрайни активи, както и приходи, 

които се очаква да бъдат реализирани в следващи отчетни периоди. Даренията се 

отчитат при наличие на достатъчна сигурност, че Фондацията ще спазва 

съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени. 

 

Даренията се отчитат като финансиране, което се признава, като приход в текущия 

период както следва: 

 

- Дарения, свързани с неамортизируеми активи – през периодите, през които са 

отразени разходите за изпълнение на условията по даренията; 

- Дарения, свързани с амортизируеми активи – пропорционално на начислените за 

съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на даренията. 

 
Признаване на приходи и разходи 
Приходите от дарения под условие се признават до размера на извършените разходи през 

периода. 

Приходите от дарения под условие за придобиване на дълготрайни активи, се признават 

до размера на начислените през периода разходи за амортизации на придобитите чрез 

дарение активи. 

Приходите от дарения без условие, се признават в момента на възникването им. 

Разходите за дарения се начисляват в момента на възникването им. 

Другите приходи и разходи се начисляват в момента на доставка на стока и оказване на 

услуга, независимо от паричните постъпления и плащания. 
 

3.  Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет (продължение) 
 
Финансови инструменти 
Финансовите инструменти на Фондацията включват парични средства в брой и по 

банкови сметки, текущи вземания и задължения. Ръководството счита, че 

справедливата стойност на финансовите инструменти е близка до тяхната балансова 

стойност. Под справедлива стойност се разбира цената, която би била получена при 

продажба на даден актив или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна 

сделка между пазарни участници към датата на оценката. 

 
Валутен риск 
Валутният риск е рискът активите и пасивите на Фондацията, които са деноминирани 

в чуждестранни валути, да променят стойностите си в резултат на промени в 

курсовете на съответните валути към българския лев. Ръководството на Фондацията 

счита, че ефектът от евентуална промяна на валутните курсове е несъществен.  

 
Данъчно облагане 
Основната дейност на Фондацията е нестопанска и резултатът от нея не подлежи на 

облагане с корпоративен данък печалба съгласно българското данъчно законодателство. 

Облагаем с данък върху печалбата е само резултатът от стопанска дейност. 



 

Отсрочени данъчни активи и пасиви възникват за всички временни разлики между 

данъчната стойност на активите и пасивите и тяхната преносна стойност към 

датата на финансовия отчет. За определяне на отсрочени данъчни активи и пасиви се 

използват очакваните данъчни ставки ефективни при тяхното бъдещо реализиране.  

Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща 

облагаема печалба, срещу която да се използват намаляемите временни разлики. 

Фондацията няма признати отсрочени данъчни активи и пасиви към 31 декември 2021 г. 

 

 

 
4 Парични средства 

 

Към 31 декември 2021 и 2020 паричните средства са, както следва: 

 
 Към 

31.12.2021  

Към 

31.12.2020 

Парични средства по разплащателни сметки 1642  1462 

Парични средства по банкови депозити 764  724 

Парични средства в брой  51  23 

ОБЩО 2457  2209 

 
5 Дълготрайни материални и нематериални активи 
 

 Материални 

активи 

 Нематериални 

активи 

 Общо 

ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ      

Салдо към 01.01.2021 -  -  - 

Придобити активи 1  -  - 

Продадени/отписани активи -  1  1 

Салдо към 31.12.2021 1  -1  - 

      

      

АМОРТИЗАЦИЯ      

Салдо към 31.12.2020 -  -  - 

Начислена 1  -  1 

Отписана -1  -  -1 

Салдо към 31.12.2021 -  -  - 

БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31.12.2020 -  -  - 

БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31.12.2021 1  -  1 

 
6 Краткосрочни вземания 

 

 

Към 

31.12.2021  

Към 

31.12.2020 

    

Предоставени суми по договор 0  130 

ОБЩО  0  130 

 



 

7 Приходи за бъдещи периоди 
 

  Стойност 

Стойност на отчетените дарения под условие към 01.01.2020  1704 

Отчетени дарения под условие през 2020  6905 

Разходи за дарения под условие през 2020  (6543) 

СТОЙНОСТ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ДАРЕНИЯ ПОД УСЛОВИЕ КЪМ 31.12.2020  2024 

Отчетени дарения под условие през 2021  3927 

Разходи за дарения под условие през 2021    (3833) 

СТОЙНОСТ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ДАРЕНИЯ ПОД УСЛОВИЕ КЪМ 31.12.2021  2119 

 

 
8 Приходи от дарения  

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2021  

Годината, 

приключваща на 

31.12.2020 

Приходи от дарения под условие 3791  6543 

    

ОБЩО  3791  6543 

 

 
 
 
9 Разходи за дарения и проекти 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2021  

Годината, 

приключваща 

на 

  31.12.2020 

Разходи за дарения 3484  6111 

Разходи по изпълнение на проекти 277  243 

ОБЩО  3761  6354 

 

 
10 Административни разходи 

 

Годината, 

приключваща 

на 

31.12.2021  

Годината, 

приключваща 

на 

31.12.2020 

Разходи за заплати 30  118 

Разходи за социално осигуряване 6  16 

Други административни разходи 36  5 

ОБЩО  72  139 

    

 

 

 
11 Финансови приходи/ (разходи), нетно 

 



 

 

Годината, 

приключваща 

на 

31.12.2021  

Годината, 

приключваща 

на 

31.12.2020 
    

Разлики от промяна на валутни курсове 60  (60) 

Приходи от лихви 7  12 

ОБЩО  67  48 
 

 

12 Ключов управленски персонал 
 

Ключовият управленски персонал включва членовете на Съвета на учредителите на 

Фондацията, Управителен съвет на Фондацията и Изпълнителния директор. 

Членовете на Управителния съвет и Съвета на учредителите приемат да работят 

безвъзмездно за постигане на целите на Фондацията. Възнагражденията и осигуровките 

на Изпълнителния директор и управленския персонал са отчетени като разходи за 

заплати и разходи за социално осигуряване и за 2021 г. са в размер на 34 хил. лева. 
 

 
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху 

дейността на дружеството за периода 2019 – 2021 г. са представени в таблицата по-

долу: 

  
Показател 2019 2020 2021 

БВП в млн. лева * 118,669 85,443 94,326 

Реален растеж на БВП * 3.7% -4.2% 3,9% 

Инфлация в края на годината /ХИПЦ/ 3,2% -0,3% 6,6% 

Среден валутен курс на щатския долар за 

годината 1.75 

1.72 1.65 

Валутен курс на щатския долар в края на 

годината               1.74 

               1.59                1.73 

Основен лихвен процент в края на годината 0.00% 0.00% 0.00% 

Безработица (в края на годината)** 5.9% 6.7% 4.8% 

*  - По данни на БНБ  към 30 септември 2021г., източник: БНБ 

** - По данни на БНБ към 31 декември 2021г., източник: БНБ 

 

  

  










