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ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО 

 

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г., изготвен в 

съответствие с Националните стандарти за финансова отчетност за малки и средни предприятия (НСФОМСП).  

 

Описание на дейността 

 

Френско-българската търговска и индустриална камара (“ФБТИК”) е организация с нестопанска цел и член на 

Съюза на френските и индустриални търговски камари в чужбина. Създадена през 2005 г., ФБТИК има за цел да 

развива и промотира търговските и икономически отношения между Франция и България. Организираме за нашите 

членове редовни събития, както и екслузивни срещи с представители на българските институции. Екипът на 

камарата съдейства на френските компании, които се интересуват от българския пазар, както и помага на 

българските компании при търсенето на френски партньори. 

 

Преглед на дейността 

 

През 2019 г. камарата продължи успешно развитието си по основните направления, както следва : 

1. Събития и мероприятия 

• организиране на ежемесечни срещи и събития с цел развитие на контактите на членовете на ФБТК  

• провеждане на информационни срещи с представители на централната администрация и местните власти 

• организиране на двустранни срещи между членовете на ФБТИК и други търговски камари в България 

• стартиране на нови тематични мероприятия, с цел засилване на присъствието на френски компании на 

българския пазар и промотиране на френските традиции. 

2. Съдействие на френски компании за развиване на дейност в България 

• организиране на дни на бългaрските доставчици 

• провеждане на индивидуални проучвания за френски компании с цел намиране на български партньори 

• участие в семинари във Франция с цел промотиране на България пред френските компании и регионалните 

търговски камари във Франция 

3. Партньорство с други френски търговски камари от региона на Централна и Източна Европа 

• участие в бизнес срещи във Франция, по покана на регионалните търговски камари на Франция. 

 

Развитие и резултати от дейността 

 

Основен показател за развитието на ФБТИК е привличането на нови членове. През 2019 г., 22 нови компании се 

присъединиха към сдружението, което свидетелства за интереса и ползата от дейността на ФБТИК. Към края на 

2019 г. броят на членовете на камарата достига 236 компании. ФБТИК заслужи своето място на важен партньор 

сред останалите големи двустранни камари в България. От гледна точка на развитие на услугите за френски 

компании проучващи българския пазар или стартиращи бизнес, достигнатото увеличение в пъти на резултатите, 

както и 100% запълване на местата в бизнес центъра, свидетелстват за успеха и важността на този тип услуги. Също 

така, продължи успешно сътрудничеството с френската държавна агенция Бизнес Франс (на чиято Камарата стана 

единствен рефенертен партньор за България след проведена тръжна процедура), регионалните търговски камари 

във Франция, както и френските камари от Централна и Източна Европа.  

 

Общите приходи на Камарата се запазиха на добро равнище от 532 хил.лв. през 2019 г. спрямо 548 хил.лв. през 2018 

г. Паричните потоци остават положителни през текущия период. 

 

Управление на финансовите рискове  

 

Камарата е изложена на следните финансови рискове: 

 

- Валутно-курсов риск  

Камарата оперира в Република България, но има ваимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти, което 

предполага, че част от разчетите, приходите и разходите са деномирани в чуждестранна валута. Това излага 

Камарата на валутно-курсов риск, както и при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от 

отчетната. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на валутно-курсовия риск. 

 

- Ценови риск: 

Камарата не е изложена на ценови риск. 

 

- Лихвен риск  

Камарата не е изложена на лихвен риск.       

 

Управление на финансовите рискове (продължение)  
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- Кридитен риск    

Камарата няма значима експозиция, свързана с кредитния риск. Кредитните експозиции се следят своевременно. 

 

- Ликвиден риск  

Управителният съвет на Камарата успява да обезпечи гъвкавост при осигуряването на финансиране и отпуснати 

кредитни линии на разположение с оглед поддържане на ликвидност.   

 

Вероятно бъдещо развитие на Камарата 

 

През 2019 г., Kамарата продължава усилено развитието си в определените насоки от последните четири години с 

цел затвърждаване на позицията си в екипа на институции и организации, работещи за подобряване на търговските 

и икономическите отношения между Франция и България. Дейността ще продължи да се развива както по 

подобряване на традиционните дейности, така и по разработването на нови проекти : създаване на нови работни 

секторни групи, с цел изготвяне на препоръки към компетентните институции; участие в европейски програми и 

тн. 

 

Средства за постигане на целите на Камарата 

 

През 2019 г. Камарата има екип, който се състои от 3-ма служители. По-доброто разпределение на дейностите, както 

и новите компетенции в екипа допринасят за успешната подготовка на събитията на камарата, по-близкото и по-

задълбочено сътрудничество с членовете на камарата, както и по-ефикасното предлагане на услуги на френски и 

български компании. 

 

Управителен съвет на Камарата 

 

Настоящият Управителен съвет на Камарата, избран през Май 2018 г. с мандат от три години е в следния състав: 

• Председател, Стефан Делайе 

• Почетен председател: Патрик Фавр 

• Заместник-председател: Олга САНДОВА 

• Заместник-председател: Владимир ИВАНОВ 

• Главен секретар: Димитри Атанасов 

• Касиер: Кристоф Деру 

• Член на УС: Михаил Комитски  

• Член на УС: Меди Бенбургера  

• Член на УС: Тома Станишев  

• Член на УС: Ерик Дюма 

Резервен член: 

• Член на УС: Леополд Морел 

 

Отговорности на управителния съвет 

 

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, 

който да дава вярна и честна представа за състоянието на Камарата към края на годината и неговите финансови 

резултати от дейността. Камарата е изготвила приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните 

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. 

Камарата потвърждава, че е прилагала последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на 

финансовите отчети към 31 декември 2019 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, 

пасивите, приходите и разходите 

Камарата също така потвърждава, че се е придържала към действащите счетоводни стандарти, като финансовите 

отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. 

Камарата е отговорна за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите 

и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други 

нередности. 

 

Дейности в областта на научните изследвания и разработки  

 

През 2019 г. в Дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.    

 

Председател  

Стефан Делайе 

гр. София, 21 май 2020 г.  
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 АКТИВ  ПАСИВ 

Раздели, групи, статии  Сума (хил.лв.) Раздели, групи, статии  Сума (хил.лв.) 

 

П
р

и
л

. 

Текуща 

година 

Пред-

ходна 

година 

 

П
р

и
л

. 

Текуща 

година 

Пред-

ходна 

година 

А.ДЪЛГОТРАЙНИ 

(ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ 

   А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ    

        

I.Дълготрайни материални активи    I. Резерви    

1. Машини и оборудване 5 2  1.Други резерви  609 499 

Общо за група I:  2  Общо за група I:  609 499 

        

Общо за раздел А:  2  Общо за раздел А:  609 499 

        

        
Б.КРАТКОТРАЙНИ 

(КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ 

   Б.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    

        
I.Краткосрочни вземания    I.Краткосрочни задължения    

1. Вземания от клиенти и доставчици 6 70 57 1. Задължения към доставчици и 

клиенти 
2. Задължения към финансови  

предприятия                                                                                                              

8 3 

 
- 

8 

 
- 

2. Други краткосрочни вземания  1 1 3. Задължения към персонала  9 8 

Общо за група I:  71 58 4. Други краткосрочни 

задължения 

 1 2 

    Общо за група I:  13 18 

II. Парични средства        

1. Парични средства в безсрочни 

депозити 

7 555 461     

Общо за група II:  555 461     

        
III.Разходи за бъдещи периоди  2 1 II.Приходи за бъдещи периоди и 

финансирания 

9 8 3 

Общо за раздел Б  628 520 Общо за раздел Б:  21 21 

        
СУМА НА АКТИВА (А+Б)  630 520 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)  630 520 

 

Годишният финансов отчет е одобрен на 21 май 2020 г. 

 

 

 

    

Вера Манчева    Стефан Делайе 

СТН България ЕООД   Председател 

    
Заверил съгласно одиторски доклад: 

 
  

 
  
  

Николай Орешаров   

Регистриран одитор   

Дата:              2020 г.   
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Наименование на разходите  Сума (хил.лв.) Наименование на 

приходите 

 Сума (хил.лв.) 

 

П
р

и
л

. 

Текуща 

година 

Пред-

ходна 

годин

а 

 

П
р

и
л

. 

Текуща 

година 

Пред-

ходна 

година 

I. Разходи за дейността    I. Приходи от дейността    

А. Разходи за регламентирана 

дейност 

   А. Приходи от 

регламентирана дейност 

   

1. Дарения 11 - - 1. Приходи от дарения под 

условие 10   

2.Други разходи 12 165 164     

Всичко А:  165 164 2. Членски внос 10 261 310 

Б. Административни разходи 13 256 298 3. Други приходи  271 238 

Общо I:  421 462 Обшo I:   532 548 

        

II. Финансови разходи        

3. Други разходи по финансови 

операции 

 1 1     

Общо II:  1 1     

        

III. Общо разходи  422 463 II. Общо приходи  532 548 

        

IV. Печалба за годината  110 85 III. Загуба за годината  - - 

Всичко (III+IV)  532 548 Всичко (II+III)  532 548 

 
Годишният финансов отчет е одобрен на 21 май 2020 г. 

 

 

 

    

Вера Манчева    Стефан Делайе 

СТН България ЕООД   Председател 

    
Заверил съгласно одиторски доклад: 

 
  

 
  
  

Николай Орешаров   

Регистриран одитор   

Дата:              2020 г.   
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Показатели Други резерви Общо собствен 

капитал 

   

Салдо в началото на отчетния период 499 499 

   

1. Други изменения в собствения капитал 110 110 

   

Салдо към края на отчетния период 609 609 

 

 

Годишният финансов отчет е одобрен на 21 май 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Вера Манчева    Стефан Дюлае 

СТН България ЕООД   Председател 

    
Заверил съгласно одиторски доклад: 

 
  

 
  
  

Николай Орешаров   

Регистриран одитор   

Дата:              2020 г.   



СДРУЖЕНИЕ „ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА“ 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

Бележките на страници 9 до 16 са неразделна част от този финансов отчет 
 

8 

  

 Сума (хил.лв.) 

 Текуща година Предходна 

година 

   

I. Наличност на парични средства в началото на периода 461 323 

   

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

   

А. Постъпления от нестопанска дейност   

1.Получени дарения под условие - - 

2. Постъпления от членски внос 237 319 

3. Други постъпления 272 228 

Всичко постъпления от нестопанска дейност 509 547 

   

Б. Плащания за нестопанска дейност   

1. Изплатени дарения - - 

2. Изплатени заплати (111) (99) 

3. Изплатени осигуровки (47) (29) 

4. Други плащания (257) (281) 

Всичко плащания за нестопанска дейност (415) (409) 

   

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 94 138 

   

III. Наличност на парични средства в края на периода 555 461 

   

IV. Изменение на паричните средства през периода 94 138 

 
Годишният финансов отчет е одобрен на 21 май 2020 г. 

 

 
 

    

Вера Манчева    Стефан Дюлае 

СТН България ЕООД   Председател 

    
Заверил съгласно одиторски доклад: 

 
  

 
  
  

Николай Орешаров   

Регистриран одитор   

Дата:              2020 г.   
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1 Резюме на дейността 

  

 Сдружение „Френско-Българска Търговска Камара“ („Камарата“) е юридическо лице с нестопанска цел за обществено 

полезна дейност учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и 

законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление бул. Цар Освободител“ 8А, гр. София, 1000. 

 

Основната дейност на Камарата е: 

 

- насърчаване на деловата активност и икономическите взаимоотношения между юридическите и физическите лица 

намиращи се на териториите на Франция и България; 

-  подпомагане и насърчаване на дейността в областта на търговията и промишлеността на клонове на френски 

дружества, сдружения и други юридически лица в Република България, на чуждестранни дружества – дъщерни 

дружества на френски или български компании, както и на физически лица с българско или френско гражданство 

- увеличаване на инвестициите в България 

- увеличаване на търговския обмен между Франция и България. 

 

2 Счетоводна политика 

  

 По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на финансовия отчет. 

  

2.1 База за изготвяне на финансовия отчет 

 Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки 

и средни предприятия (НСФОМСП). 

  

 Финансовият отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена. 

  

 Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че Камарата ще продължи дейността 

си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на Камарата зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от 

страна на настоящите и бъдещи членове на Камарата. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на Камарата бъде 

затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансовата 

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, управителите на Камарата считат, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени 

на база на принципа на действащото предприятие. 

  
2.2 Функционална валута и валута на представяне 

  

 Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство Камарата води счетоводство и съставя финансовите си 

отчети в националната валута на Република България- български лев. При условията на валутен борд българският лев е с 

фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. 

 
2.3 Операции в чуждестранна валута 

  

 Операциите с чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се завеждат първоначално  във 

функционалната валута по централния курс на Българска народна банка, приложим в деня на извършване на сделката. 

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, а продадената валута се оценява по валутния курс на 

продажбата.  

 

Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по заключителния 

курс в деня на изготвяне на отчета. Непаричните позиции, които се отчитат по историческа цена, изразена в чуждестранна 

валута, се оценяват, като се използва валутния курс към датата на сделката, а за тези, които се отчитат по справедлива 

стойност се използва валутния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.  

 

Печалба или загуба от курсови разлики, произтичащи от уреждането на  парични позиции при курсове, различни от тези, по 

които са били заведени първоначално, или са били отчетени в предходни финансови отчети, се отчитат като текущ финансов 

приход или разход за периода, в който са възникнали.  

Текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се извършва в последния ден на всеки календарен месец и към датата 

на съставяне на междинен или годишен финансов отчет. 
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2.4 Финансови инструменти 
  

 Непроизводните финансови инструменти включват търговски и други вземания, пари и парични еквиваленти, търговски и 

други задължения. 

Непроизводните финансови инструменти се признават първоначално по цена на придобиване, която включва справедливата 

стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение плюс разходите по 

извършване на сделката (хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на лицата, пряко ангажирани със сделката, 

както и данъци, такси, разрешения и други). След първоначално признаване непроизводните финансови инструменти се 

оценяват, както е описано по-долу. 

Пари и парични еквиваленти  

Пари и парични еквиваленти включват парични наличности и депозити.  

 

Търговски и други вземания 

Търговските и други вземания се представят по амортизирана цена на придобиване, намалена със сумите, за които се очаква 

да не бъдат изплатени обратно. Последните се представят като загуби от обезценка на базата на изчислените възстановими 

стойности на търговските вземания. 

 

Търговски и други задължения 

Търговските и други задължения се отчитат по тяхната амортизирана стойност. 
  

2.5 Дълготрайни материални активи 
  

 Признаване и оценка 

 

Машините и оборудването се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. 

Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с придобиването на актива. Цената на 

придобиване на активи по стопански начин включва разходите за материали и труд, всички други разходи по въвеждането 

на съответния актив в плануваната употреба, както и разходите за извеждането му от експлоатация и възстановяване на 

терена. Активи, придобити в резултат на безвъзмездна сделка, се оценяват по справедлива стойност.  

 

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна продължителност на полезен 

живот, те се отчитат отделно. 
  

 Последващи разходи 

 

Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от машините и оборудването, се капитализират в съответния 

актив само когато е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с тази част от актива, и 

разходите могат да бъдат оценени надеждно. Балансовата стойност на подменената част се отписва.  Значими модернизации 

и подобрения, които удължават живота и срока на годност, като увеличават капацитета и производителността на 

дълготрайния актив, се капитализират. Поддръжка, ремонти и незначителни подобрения се отчитат в отчета за приходи и 

разходи. Разходите за консервиране се отчитат като текущи разходи за периода, в който са възникнали. 

 

Печалбите и загубите от изписване на машини и оборудване се определят, като се съпоставят постъпленията с балансовата 

стойност и се отчитат в приходи/разходи от дейността.  
  

 Амортизация 

 

Амортизацията се начислява в отчета за приходите и разходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на 

полезен живот на машините и оборудването, които се отчитат отделно. Земята не се амортизира.  

 

Амортизацията на актива започва, когато той е готов за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за 

неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. 

 

Амортизацията се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба или 

датата, на която активът е отписан. 
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2.5 Дълготрайни материални активи 

  

 Годишните амортизационни норми към текущия и предходния период са както следва: 

 

Транспортни средства                                                         25% 

Офис обзавеждане                                                               14-15% 

Компютърна техника                                                           25-50% 

 

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка дата на изготвяне на 

финансов отчет.  

 
2.6 Обезценка 

  

 Финансови активи 

 

Балансовата стойност на финансовите активи на Камарата се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се 

прецени дали не съществуват индикации за обезценка. Един финансов актив се счита за обезценен в случай, че има обективни 

доказателства за едно или повече събития, имащи негативен ефект върху очакваните бъдещи парични потоци от този актив.  

 

Загуба от обезценка за финансов актив се изчислява като разлика между неговата балансова стойност и очакваната му 

възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в отчета за приходите и разходите.  

  

 Нефинансови активи 

 

Балансовите стойности на нефинансовите активи на Камарата се разглеждат към всяка дата на баланса с цел да се определи 

дали има индикации за обезценка. В случай, че съществуват такива индикации се прави приблизителна оценка на 

възстановимата стойност на актива.  

 

Възстановимата стойност на актив или на обект генериращ парични потоци е по-високата от нетната продажна цена и 

неговата стойност в употреба. Нетната продажна цена при пряка сделка е цената, определена в сделката, или при наличие на 

активен пазар – цената на сделката, сключена през период, най-близък до датата на оценяване, намалена с допълнителните 

разходи, произтичащи пряко от тази сделка. 

 

При оценката на стойността в употреба, бъдещите парични потоци се оценяват във валутата, в която ще бъдат получени, 

дисконтират се до сегашната им стойност, като се прилага дисконтиращ процент преди данъци, отразяващ текущите оценки 

за пазара, цената на парите във времето и специфичния за актива риск. За актив, който не генерира самостоятелно парични 

постъпления, възстановимата стойност се определя за групата активи, генерираща парични постъпления, към която той 

принадлежи.   

 

Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на един актив или група активи, генерираща 

парични постъпления, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност.  

 Загуби от обезценка се признават веднага като текущ разход за дейността. Ако след извършена обезценка на актив неговата 

възстановима стойност превиши балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка – като текущ 

приход от дейността – до размера на предходната обезценка, която е била отразена като текущ разход за дейността.  

  

2.7 Доходи на персонала 

  

 Краткосрочни доходи 

Като краткосрочни доходи на персонала се отчитат парични и непарични основни и допълнителни възнаграждения за 

положен труд, премии, компенсируеми отпуски и законово определените върху тях осигуровки. Тези доходи се признават 

като текущ разход.  

  

 Доходи при напускане  

Доходите, изплащани на персонала при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение съгласно  

законодателството, договорно  или друго споразумение се отчитат като текущи разходи.  

  

Към дата на баланса ръководството оценява приблизителния размер на потенциалните разходи за всички служители и ги 

представя като задължение на дисконтирана база. В случаите, когато Дружеството се е ангажирало да осигури доходи при 

напускане преди нормалната дата на пенсиониране или като резултат от направено предложение за поощряване на 

доброволното напускане, тези доходи се признават за разход в момента на възникването им. 
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2.7 Доходи на персонала 

  

 Доходи след напускане 

 

Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски.  Разходите 

по ангажимента на Дружеството да превежда вноски по плановете за дефинирани вноски се признават в отчета за  приходите 

и разходите при тяхното възникване. 

  

2.8 Провизии 

  

 Провизия се начислява в случаите, когато Дружеството има правно или конструктивно задължение в резултат от минали 

събития и е вероятно погасяването на задължението да се осъществи за сметка на изходящ поток от икономически ползи. 

Провизиите се определят чрез дисконтиране на очаквани бъдещи парични потоци на база лихвен процент преди данъци, 

който отразява текущата пазарна стойност на парите във времето и рисковете, специфични за задължението. 

  
2.9 Капитал 

  

 Резултатът от нестопанска дейност, отразен в отчета за приходите и разходите се отчита в статия „Други резерви“ от пасива на 

счетоводния баланс. 

  

2.10 Предоставени безвъзмездни средства 

  

 Безвъзмездни средства предоставени от държавата или други организации се признават първоначално като отсрочени приходи 

по справедлива стойност, когато има достатъчна сигурност, че ще бъдат получени, и че Камарата ще изпълни условията свързани 

със средствата. Безвъзмездни средства, които компенсират Камарата за направени разходи, се признават в отчета за приходи и 

разходи на систематична база в периодите, в които се признават разходите. Безвъзмездни средства, които компенсират Камарата 

за придобиване на актив се признават в печалби и загуби на систематична база за полезния живот на актива. 

  
2.11 Плащания по лизингови договори 

 Плащания по оперативен лизинг се признават в Отчета за приходи и разходи на база линейния метод за времето на 

продължителност на лизинговия договор.  Получени външни ползи се признават в отчета за приходите и разходите като 

неразделна част от  общите лизингови разходи. 

Минималните лизингови вноски по финансово-обвързани лизингови договори, се разпределят между финансови разходи и 

намаляване на неуредените задължения.  Финансовите разходи се разпределят към всеки период за времето на лизинговия 

срок така, че да се постигне постоянен периодичен лихвен процент, на остатъка от задължението.   

  

 Потенциалните лизингови плащания се отчитат, като се направи отново преценка на минималните лизингови плащания за 

остатъчния срок на лизинга, когато корекцията по лизинга е потвърдена. 

  

2.12 Приходи от продажби 

  

 Приходи се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под 

формата на парични средства. В случаите на разсрочено плащане разликата между справедливата стойност и номиналната 

стойност на плащането се признава за лихвен приход. 

  

 Приходи от продажби на стоки 

 

 Приходи от продажбата на продукция и стоки се признават по справедлива стойност на полученото или  очакваното да се 

получи възнаграждение, намалено с върнатите стоки, отстъпки или рабати. Приход от продажба се признава в отчета за 

приходите и разходите в момента, когато съществените рискове и собственост се прехвърлят към купувача, получаването на 

възнаграждението е вероятно, свързаните разходи и възможните връщания на продукция или стоки могат да се определят 

надеждно, няма продължаващо участие в управлението на продукцията и стоките и сумата на прихода може да се измери 

надеждно.   
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2.12 Приходи от продажби (продължение) 

  

 Приходи от услуги 

 

 Приходите от предоставени услуги се признават в отчета за приходите и разходите пропорционално на степента на 

завършеност на сделката в деня на изготвяне на баланса. Степента на завършеност обикновено се определя посредством 

анализ на извършената работа. 

  

 Приходи от членски внос 

 

 Приходи от членски внос се начисляват в периода, за който членският внос се дължи. На базата на Устава на Камарата, в случай 

че членският внос не се заплати в срок, съответния член подлежи на изключване. В случай на прекратяване на членството на 

нередовен член, приход от членски внос не се начислява. 

  

2.13 Финансови приходи и разходи 

 Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства,, промени в справедливата стойност на 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност, когато промяната се отчита като печалба или загуба,  печалба от 

операции в чуждестранна валута. Приход от лихви се признава в момента на начисляването му по метода на ефективната 

лихва.  

 

 Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, разходи в резултат на увеличение на задължението, следствие на 

приближаване с един период на датата, определена за реализиране на провизии, загуби от операции в чуждестранна валута, 

промени в справедливата стойност на финансови активи, обезценка на финансови активи. Всички разходи по платими лихви 

по заеми се признават като печалба или загуба, като се използва методът на ефективния лихвен процент. 

  

3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 

  

 Приложението на НСФОМСП изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни 

счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на 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 изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от 

представените в настоящия финансов отчет. 

  

 Очакванията и основните допускания се преразглеждат във всеки отчетен период. Повторното преразглеждане на 

счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е преразгледана, когато преразглеждането засяга само този 

период, или в периода на преразглеждането и бъдещи периоди, ако преразглеждането оказва влияние на сегашния и на 

бъдещите периоди. 

  

4. Финансово управление на риска 

  

 Фактори, определящи финансовия риск 

  

 Дейността на Камарата е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, 

лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Управителният съвет следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира 

потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Камарата. 

  

 (1) Валутно-курсов риск 

  

 Камарата оперира в Република България, но има взаимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти, което предполага, че 

част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута. Това излага Камарата на валутно-курсов 

риск, както и при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от отчетната. Експозициите се следят стриктно и 

се осигурява ефективно управление на валутно-курсовия риск. 

  

 (2) Лихвен риск 

  

 Лихвоносните активи и пасиви на Камарата са с плаващи лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. 
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4. Финансово управление на риска (продължение) 

  

 Фактори, определящи финансовия риск (продължение) 

  

 (3) Кредитен риск 

  

 Камарата няма значима експозиция, свързана с кредитен риск. Кредитните експозиции се следят своевременно.  

  

 (4) Ликвиден риск 

  

 Управителният съвет на Камарата успява да обезпечи гъвкавост при осигуряването на финансиране и отпуснати кредитни линии 

на разположение с оглед поддържане на ликвидност. 

 

5 Дълготрайни материални активи (ДМА) 

  

  Транспортни 

средства 

Оборудване Общо 

 

 Годишен период към 31 декември 2018 г.    

 Балансова стойност в началото на периода   1 1 

 Разход за амортизация  (1) (1) 

 Балансова стойност     

     

 Към 31 декември 2018 г.    

 Отчетна стойност  26 25 51 

 Натрупана амортизация (26) (25) (51) 

 Балансова стойност    

 
 Годишен период към 31 декември 2019 г.    

 Балансова стойност в началото на периода     

 Новопридобити  3 3 

 Разход за амортизация - (1) (1) 

 Балансова стойност   2 2 

     

 Към 31 декември 2019 г.    

 Отчетна стойност  26 28 54 

 Натрупана амортизация (26) (26) (52) 

 Балансова стойност - 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
6. Вземания от клиенти и доставчици   

  31 декември 

  2019 г. 2018 г. 

    

 Вземания от клиенти 70 56 

 Провизии за обезценка,призната през годината               

 Предоставени аванси  1 

 Общо  70 57 
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7 Парични средства   

    

 За целите на паричния поток, паричните средства и еквиваленти се състоят от: 

    

  31 декември 

  2019 г. 2018 г. 

    

    

 Парични средства в банкови сметки 555 461 

  555 461 

 

8. Задължения към доставчици и клиенти    

  31 декември 

  2019 г. 2018 г. 

    

 Задължения към доставчици 3 8 

  3 8 

 

9. Приходи за бъдещи периоди и финансирания   

  31 декември 

  2019 г. 2018 г. 

    

 Годишен абонамент партньорство                                                                8 3 

  8 3 

 

10. Приходи от дейността   

    

 Приходите от дейността включват само приходи от нестопанска дейност: членски внос, получени дарения и други и са в 

размер както следва: 

  2019 г. 2018 г. 

    

 Приходи от членски внос 261 310 

 Приходи от дарения под условие от предприятия и  организации       

 Други приходи 271 238 

  532 548 

 
11. Други разходи   

    

 Другите разходи включат разходи по организирани събития и семинари от Камарата както следва:  

    

  2019 г. 2018 г. 

    

 „Младото Божоле“ 71 81 

 Бизнес срещи и семинари 23 16 

 Други събития 71 67 

  165 164 

 

13. Административни разходи   

  2019 г. 2018 г. 

    

 Разходи за заплати и други възнаграждения 131 122 

 Разходи за други услуги 47 55 

 Разходи за консултантски услуги 9 9 

 Разходи за наем 20 19 

 Разходи за материали 7 5 

 Разходи за социални осигуровки 21 17 

 Разходи за съобщителни услуги 6 9 

 Разходи за амортизация 1 1 



  СДРУЖЕНИЕ „ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА“ 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

(всички суми са в хил.лв. освен ако е посочено друго) 

  
 16 

 Разходи за командировки 4 9 

 Други разходи 9 51 

 Разходи за застраховки  1 1 

  256 298 

    

14. Събития след датата на баланса   

    

 Не са настъпили съществени събития след датата на баланса, които биха наложили корекции в сумите и оповестяванията във 

финансовия отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

  


