
 

 

текуща година
предходна 

година

1 1

0 0

35 4

35 4

0 0

4 4

0 0

752 766

756 770

9 12

800 786

текуща година
предходна 

година

1 1

0 0

-22 50

-22 50

0 0

31 48

31 48

791 688

800 786

 Дата:     04.02.2021

Ръководител:

 Съставител:

Анджела Джийн Родел

Анастасия Иванова Митева

 Б.  Провизии и сходни задължения

 В. Задължения, в т.ч.

      до 1 година

      над 1 година

 Г. Финансирания  и приходи за бъдещи периоди

      Сума на пасива (А + Б + В+ Г)

а

 А. Собствен капитал

   I.  Записан капитал

   II. Резерв от последващи оценки

   III. Резерви

 Общо за раздел А

 Общо за раздел В:

  Г. Разходи за бъдещи периоди

     Сума на актива (А + Б+ В + Г)

ПАСИВ

Раздели, групи, статии

Сума - хил.лв.

 В. Текущи (краткотрайни) активи

   I. Материални запаси

   II. Вземания, в т.ч.:

       над 1 година

   III. Инвестиции

   IV. Парични средства

а

 Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

   I. Нематериални активи

   II. Дълготрайни материални активи

   III. Дългосрочни финансови активи

 Общо за раздел Б:

ЕИК по БУЛСТАТ

831485755

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии

Сума - хил.лв.



 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

текуща 

година

 

предход

на 

година

 текуща 

година

 

предход

на 

година
1 2  а 1 2

I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

1132 1488  1. Приходи от дарения под условие 1726 2474

63 163  2. Приходи от дарения без условие

1195 1651  3. Членски внос

531 823  4. Други приходи 2

1726 2474 Общо за група I 1726 2476

II. Финансови приходи

 5. Приходи от лихви

 6. Приходи от съучастия

88 52

 7. Положителни разлики от операции с финансови 

активи и инструменти

 8. Положителни разлики от промяна на валутни 

курсове 22 62

88 52  9. Други приходи от финансови операции

4 Общо за група II 22 62

1 III. Извънредни приходи

1819 2526 IV. Печалба от стопанска дейност 5

17 V. Общо приходи 1748 2543

VI. Резултат 71 0

Всичко (V + VI) 1819 2543 Всичко (V + VI) 1819 2543

 Дата: 04.02.2021

Ръководител:

 Съставител: Анастасия Иванова Митева

Анджела Джийн Родел

 6. Други разходи по финансови

 операции

Общо за група II

III. Извънредни разходи

IV. Загуба от стопанска дейност

V. Общо разходи

VI. Резултат

Б. Административни разходи

Общо  за група I

II. Финансови разходи

 3. Разходи за лихви

 4. Отрицателни разлики от операции 

 5. Отрицателни разлики от промяна

 на валутни курсове

а

I.  Разходи за дейността

А.  Разходи за регламентирана дейност

 1. Дарения

 2. Други разходи

Всичко А

ЕИК по БУЛСТАТ

831485755

Наименование на разходите

Сума - хил. лв.

Наименование на приходите

Сума - хил. лв.



 

текуща 

година

предходна 

година

1 2

16 23

1

16 22

53 79

47 72

6 7

5

1 1

1 1

1 1

70 103

1 1

1 1

5

71 104

5

0 5

71 109

ІV. Разходи за данъци от печалбата

 V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

Г. Печалба (В - ІV - V)

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

  Общо за група II

Б. Печалба от обичайна дейност

ІІІ. Извънредни разходи

         в т. ч. за природни и други бедствия

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

     Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, 

признати като текущи (краткосрочни) активи

         в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

  Разходи за лихви и други финансови разходи

         в това число:

        Разходи, свързани с предприятия от група 

        Отрицателни разлики от операции с финансови активи 

     Други разходи 

         в това число:

        Балансова стойност на продадените активи 

        Провизии

Общо за група І

 ІІ. Финансови разходи 

     Разходи за амортизация и обезценка

          Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни  материални и 

         в това число:

            Разходи за амортизация

            Разходи от обезценка

          Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 

        Външни услуги

     Разходи за персонала

         в това число:

        Разходи за възнаграждения 

        Разходи за осигуровки

           от тях: осигуровки, свързани с пенсии 

а

  А. Разходи за обичайната дейност

  I. Разходи по икономически елементи

     Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

     Разходи за суровини, материали и външни услуги

        Суровини и материали

ЕИК по БУЛСТАТ

831485755

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЗА 2020 ГОДИНА ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Наименование на разходите

Сума - хил. лв.



текуща 

година

предходна 

година
1 2

70 109

70 109

70 109

0 0

1

70 109

1

1

71 109

Дата: 04.02.2021

Ръководител:

 Съставител:

  Всичко (Общо приходи + Г)

Анджела Джийн Родел

Анастасия Иванова Митева

Б. Загуба от обичайна дейност

ІІІ. Извънредни приходи

         в т. ч. получени застрахователни обезщетения

 Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

В. Счетоводна загуба  (общо приходи - общо разходи)

Г. Загуба (В + ІV + V )

     Други лихви и финансови приходи

         в това число:

        Приходи от предприятия от група 

        Положителни разлики от операции с финансови активи 

        Положителни разлики от  промяна на валутни курсове 

Общо за група ІІ

Общо за група І

 ІІ. Финансови приходи

     Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

         в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 

     Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи 

(дългосрочни) активи

         в т. ч. приходи от предприятия от група

     Други приходи 

         в това число:

        Приходи от финансирания

           от тях: от правителството

        Приходи от продажби на суровини и материали

        Приходи от продажби на дълготрайни активи

        Услуги

        в това число: 

            Приходи от търговско-посредническа дейност

            Приходи от наеми

      Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 

     Разходи за придобиване на активи по стопански начин 

а

А. Приходи

  І. Приходи от оперативна дейност

     Нетни приходи от продажби 

        Продукция

        Стоки 

Наименование на приходите

Сума - хил. лв.



Съставител: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН

гр. София

бул. "Витоша" 12

БУЛСТАТ: 831 485 755

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване във  СС 1  

от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Комисия "Фулбрайт" прилага облекчена 

форма на финансова отчетност съгл. Чл.26, ал. 4 от Закона за счетоводството

Българо-американската комисия за образователен обмен е учредена през 1993 г. по силата на междуправителствено 

споразумение, подписано между САЩ и Република България през септември 1992 г. С Постановление No. 255 на 

Министерския съвет на Република България от 29 декември 1993 г. тя получава статут на българско юридическо лице с 

нестопанска цел със седалище в гр. София. Комисия "Фулбрайт" осъществява образователния обмен между Р. България и 

САЩ, като администрира програми за обучение, специализация и научни изследвания на български и американски 

граждани. На 3 дек. 2003 г. е подписано ново, безсрочно междуправителствено споразумение за продължаване на 

дейността на Комисията,  което е ратифицирано от Народното събрание през май 2004 г.

Комисия"Фулбрайт" извършва и стопанска дейност - подготвителни курсове и провеждане на американски стандартизирани 

тестове, приходите от които са предназначени за постигане на обявените нестопански цели. 

1 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Приложени са основните принципи, регламентирани в чл.4 от Закона за Счетоводство:

  - текущо начисляване;

  - действащо предприятие;

  - предпазливост;

  - съпоставимост на приходите и разходите;

  - предимство на съдържанието пред формата;

  - запазване при възможност на счетоводната политика.

2 ДЪЛГОТРАЙНИ  МАТЕРИАЛНИ  АКТИВИ  / ДМА/ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ /НА/

2.1. Като ДМА се класифицират материални активи, които отговарят на определението на ДМА (СС 16) 

2.2.

Стойностният праг на същественост, под който материалните активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 

разход, е 1000 лв.

2.3.

Първоначалното оценяване на ДМА и НА се извършва: (1) за закупени ДМА и НА : по цена на придобиване, която включва 

покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за въвеждането му в експлоатация; (2) по 

експертна оценка - за получени като дарение ДМА  и НА .

2.4.

Прилага се систематично линейният метод за амортизация. Годишната амортизационната норма е 20% за машини и 

оборудване, 20% за програмни продукти, 15% за други ДМА и 25% за закупения през 2009 г. на 36-месечен лизинг  лек 

автомобил Тойота Корола (цена на придобиване 34,681 лв).

2.5.

През 2002 г. е направена промяна в счетоводната политика, обусловена от промяна на нормативната база. Въведеният 

тогава за ЮЛНСЦ  НСС 9  регламентира възобновяване на начисляване на амортизация на ДМА , обслужващи 

регламентираната дейност. Начислена е амортизация на ДМА и НА за регламентираната дейност за периода 1999 г - 2001 

г., (през който период беше прекъснато начисляването й съгласно действащият тогава НСС 31) срещу дебитиране на 

сметка 105 - основен капитал. Начислената за 1999-2001 амортизация е както следва: машини и оборудване - 35,061 лв; 

други ДМА - 6,095 лв; НА - 2,587 лв. От 2002 г. е възобновено начисляването на разходи за амортизация на ДМА и НА за 

регламентирана дейност. 

2.6.

През 2020 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 37,683.  През 2020 г.  са бракувани  дълготрайни активи на 

стойност 7,150 лв.

3 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Прилага се средна претеглена стойност

През 2020 г. Комисията не изписва стоки.

4 ВЗЕМАНИЯ

(1) Вземания от клиенти -4,360 лв; (2) Други вземания - 59 лв .

5 ВАЛУТНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Паричните средства, вземания и задължения в чуждестранна валута се преоценяват към последно число на всеки месец. 

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет е извършена оценка по заключителен курс на 31.12.2020 - 1.59386 

лв/$. 

6 ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) Текущи задължения към доставчици - 6,189 лв (вкл.  таксата за одит - 5,280 лв) (2) Текущи задължения към клиенти 492 

лв - аванси за езикови курсове; (3) Задължения към персонала-9,427 лв. по натрупващи се компенсируеми отпуски; (4) 

Данъчни задължения -5,946 лв; (5) Осигурителни задължения - 9,390 лв; (6) Задължения по кредитна карта - 79 лв. (7) 

Други текущи задължения - 0 лв.

7 ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДОПОТОКА - БАЗИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.

НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН (КОМИСИЯ "ФУЛБРАЙТ")



Съставител: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН

гр. София

бул. "Витоша" 12

БУЛСТАТ: 831 485 755

Разходите се разпределят в две основни категории:

- за регламентирана дейност /бюджетни дейности, финансирани от правителствата на САЩ, Република България и други 

дарения /  - включва разходите, финансирани от бюджета за стипендии, за семинари, конференции, за консултантска 

дейност  и административния бюджет, които се отнасят за администриране на конкурси, образователен обмен и 

т.н..Отразяват се съгласно сметкоплана на Комисиято по сметки с четвърта цифра 1. 

- за стопанска дейност - курсове в учебния център в София  и провеждане на тестове в Центъра за компютърно тестуване, 

от които Комисията реализира приходи. Отразяват се съгласно сметкоплана на Комисията по сметки с четвърта цифра 2. 

Ако разходът може да бъде идентифициран за коя дейност се отнася, той се отчита към нея. В случай, че разходът се 

отнася за повече от един обект/дейност, то той се разпределя пропорционално на базата на физическата алокация /брой 

служители, компютри, офиси и т.н, за които се отнася разходът/ съгласно Наредбата за разходопотока на Комисията. 

8 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА  ДАРЕНИЯ КАТО ПРИХОДИ

8.1.

Комисията получава финансиране от правителствата на САЩ и на Р. България за осъществяване на проекти (дарения под 

условие). Като дарения под условия са отчетени и грантовете за Програмата за помощник-учители, получени от Фондация 

"Америка за България", КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, Фондация  "Асарел", Оптикс АД , съфинансирането на програма 

"Фулбрайт"от фондация "Thanks to Scandinavia", съфинансирането от ОФ "Пловдив 2019", грантове от Американското 

Посолство и др. За периода 1.1.- 31.12.2020 г. получените дарения под условие са  в размер на 1,828,943 лв. и са отчетени 

чрез кредитиране на с/ка 132 (финансиране за текуща дейност) .

8.2.

Финансирането се признава като текущ приход през периода, през който са отразени разходите за съответната дейност, в 

размер равен на начислените за периода разходи: например Бюджет ФГ 2020: финансирането за административни 

разходи и за консултантска дейност се признава на приход през съответната американска фискална година: 1.10.2019- 
30.09.2020, а финансирането за стипендии -през периода 1.06.2020 - 30.06.2021 г. За дарения, свързани с амортизируеми 

активи се признава текущ приход, равен на начислената за периода амортизация.

За периода 1.1. - 31.12.2020 г. Комисията отчита като приходи от финансиране 1,726,413 лв.

9 МЕТОДИТЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ

9.1.

Приходите от извършваните от Комисията образователни услуги се признават на принципа на начислението и 

едновременно с извършените за тях разходи. Етапът на завършеност на услугата се определя като съотношение в процент 

на извършените до момента услуги към обема на услугите, които ще бъдат извършени.

9.2.

Сумата на приходите от стопанска дейност през 2020 г. в размер на 69,714 лв включват:  42,482 лв - от администриране на 

тестове; 27,232 лв - от учебни такси за курсове. 

10 ЕСТЕСТВО И РАЗМЕР НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ. 

През 2020 г. Комисията отчита общ отрицателен финансов резултат  (по с/ка 125) в размер на 71,534 лв., който се получава 

от:  загуба от стопанска дейност в размер на 1,289 лв. , отрицателен резултат от  дейността с идеална цел 

/регламентирана дейност/  в размер на 66,709 лв. и извънредни разходи 3,536 лв. Отрицателният резултат от 

регламентирана дейност се дължи на превишение на разходите от  валутно-курсови разлики и лихви  над приходите от 

валутно-курсови разлики и лихви.

11 Данъчно облагане 

Считано от 1 юли 2004 г. стопанската дейност на Комисията е освободена от облагане с корпоративен данък въз основа на 

Чл.9 ал.4 от Споразумението между САЩ и Р. България, подписано на 3.12.2003 г. и обнародвано в ДВ 71/13.08.2004 г. 

12 НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

Няма

13 СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

Няма

14 ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Няма

 Дата:  04.02.2021

Ръководител: Анджела Джийн Родел

 Съставител: Анастасия Иванова Митева
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