
Приложение № 1 към СС 1 

Двустранна форма 
СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 

на УН 35 СУ 
към 31-12-2019 година 

 

АКТИВ ПАСИВ 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 
  
  

Сума (в хил. лв.) 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 

Сума (в хил. лв.) 

Текуща 
година 

Предходна 
година 

Текуща 
година 

Предходна  
година 

а 1 2 а 1 2 

А. Записан, но невнесен 
капитал   А. Собствен капитал    

Б. Нетекущи (дълготрайни) 
активи   I. Записан капитал    

I. Нематериални активи   II. Премии от емисии    

1. Продукти от развойна 
дейност   

III. Резерв от последващи 
оценки    

2. Концесии, патенти, 
лицензии, търговски марки, 
програмни продукти и други 
подобни права и активи   

IV. Резерви 

  

3. Търговска репутация   1. Законови резерви    

4. Предоставени аванси и 
нематериални активи в 
процес на изграждане   

2. Резерв, свързан с 
изкупени собствени акции 

 

  
  
  

Общо за група I: 
    

3. Резерв съгласно 
учредителен акт  

  
  

II. Дълготрайни материални 
активи   

4. Други резерви 
   

1. Земи и сгради, в т.ч.:   Общо за група IV:    

- земи 
    

V. Натрупана печалба 
(загуба) от минали години, в 
т.ч.: 10 1 

- сгради   - неразпределена печалба 10 1 

2. Машини, производствено 
оборудване и апаратура   

- непокрита загуба 
  

3. Съоръжения и други   Общо за група V: 10 1 

4. Предоставени аванси и 
дълготрайни материални 
активи в процес на 
изграждане   

VI. Текуща печалба (загуба) 
6 
  
  

9 
  
  

Общо за група II:   Общо за раздел А: 16 10 

III. Дългосрочни финансови 
активи 
    

Б. Провизии и сходни 
задължения 

 
  
  

1. Акции и дялове в 
предприятия от група   

1. Провизии за пенсии и 
други подобни задължения  

  
  

2. Предоставени заеми на 
предприятия от група 

  

2. Провизии за данъци, в 
т.ч.: 

 
  
  

3. Акции и дялове в 
асоциирани  и смесени 
предприятия   

- отсрочени данъци 

 
  
  

4. Предоставени заеми, 
свързани с асоциирани и 
смесени предприятия   

3. Други провизии и сходни  
задължения 

 
  
  

5. Дългосрочни инвестиции   Общо за раздел Б:    

6. Други заеми   В. Задължения    

7. Изкупени собствени акции 
  
  

  

1. Облигационни заеми с 
отделно посочване на 
конвертируемите, 
в т.ч.:  

  
  
  

номинална стойност ........... 
хил. лв.   до 1 година    



Общо за група III:   над 1 година    

IV. Отсрочени данъци 
    

2. Задължения към 
финансови предприятия, в 
т.ч.:  

  
  

Общо за раздел Б:   до 1 година    

В. Текущи (краткотрайни) 
активи   над 1 година    

I. Материални запаси   3. Получени аванси, в т.ч.:   

1. Суровини и материали   до 1 година    

2. Незавършено 
производство   над 1 година    

3. Продукция и стоки, в т.ч.: 
    

4. Задължения към 
доставчици, 
в т.ч.:  

  
 

- продукция   до 1 година   

- стоки   над 1 година    

4. Предоставени аванси 
  

5. Задължения по полици, в 
т.ч.:    

Общо за група I:   до 1 година    

II. Вземания   над 1 година    

1. Вземания от клиенти и  
доставчици, в т.ч.:   

6. Задължения към 
предприятия от група, в т.ч.:  

  
  

над 1 година   до 1 година    

2. Вземания от предприятия 
от група, в т.ч.:   над 1 година  

  
  

над 1 година 
  
    

7. Задължения, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия, в т.ч.:  

  
  
  

3. Вземания, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия, в т.ч.:   

до 1 година 

 
  
  

над 1 година   над 1 година    

4. Други вземания, в т.ч.:   8. Други задължения, в т.ч.         

над 1 година   до 1 година   

Общо за група II:   над 1 година   

III. Инвестиции   -към персонала, в т.ч.:   

1. Акции и дялове в 
предприятия от група   

до 1 година 
  

2. Изкупени собствени акции   над 1 година   

номинална стойност ........... 
хил. лв.   

- осигурителни задължения, 
в т.ч.:   

3. Други инвестиции   до 1 година   

Общо за група III:   над 1 година   

IV. Парични средства, в т.ч: 16 10 -данъчни задължения, в т.ч.:   

- в брой   до 1 година   

—в безсрочни сметки 
(депозити) 16 10 над 1 година   

Общо за група IV: 16 10 Общо за раздел В, в т.ч.:            

Общо за раздел В: 16 10 до 1 година   

Г. Разходи за бъдещи 
периоди   над 1 година    

    Г. Финансирания и приходи 
за 
бъдещи периоди, в т.ч.:  

  
      

    —финансирания    

      
—приходи за бъдещи 
периоди     

Сума на актива 

(A+Б+В+Г) 16 10 
СУМА НА ПАСИВА 
(А+Б+В+Г) 16 10 

 
Дата на съставяне: 16.03.2020        Съставител:...............                        Ръководител:............ 
 



 
 

Приложение № 4 към СС 9  

ОТЧЕТ  

за паричния поток  

на на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 35 СУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

за 2019 година.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
   

Наименование на потоците текуща предходна 

 година година 

а 1 2 

I. Наличност на парични средства в началото на периода  10 1 

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    

А. Постъпления от нестопанска дейност    

1. Получени дарения под условие  6 2 

2. Получени дарения без условие    

3. Постъпления от членски внос  4 8 

4. Постъпления от осигурителни предприятия    

5. Получени обезщетения за застраховане    

6. Постъпления от банкови и валутни операции    

7. Други постъпления   1 

Всичко постъпления от нестопанска дейност  10 11 

Б. Плащания за нестопанска дейност    

1. Изплатени дарения  4 2 

2. Изплатени заплати    

3. Изплатени осигуровки    

4. Плащания по банкови и валутни операции    

5. Плащания за услуги    

6. Други плащания    

Всичко плащания за нестопанската дейност  4 2 

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност  6 9 

III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    

А. Постъпления от стопанска дейност    

1 Постъпления от продажба на активи и услуги    

2 Постъпления от клиенти    

3 Постъпления от банкови и валутни операции    

4 Други постъпления    

Всичко постъпления от стопанска дейност    

Б. Плащания за стопанската дейност    

1 Плащания за услуги и за придобити активи    

2 Плащания към доставчици    

3 Изплатени данъци    

4 Плащания по банкови и валутни операции    

5 Други плащания    

Всичко плащания за стопанската дейност    

В. Нетен паричен поток от стопанската дейност    

IV. Наличност на парични средства в края на периода  16 10 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА  6 9 

   

 

 

Дата: 16.03.2020 година .. .. .. .. .. .. .. .. .. Съставител: М. Димитрова.. .. .. .. .                            

Ръководител:.. .. .. .. .. ..  
 

 

 



Приложение № 2 към СС 9  

ОТЧЕТ  

за приходите и разходите (двустранен)  

на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 35 СУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

за 2019 година.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Наименование на  Сума в хил. лв.  Наименование на  Сума в хил. лв.  

разходите     приходите     

 текуща предходна  текуща предходна 

 година година  година година 

а 1 2 а 1 2 

I. РАЗХОДИ ЗА    I. ПРИХОДИ ОТ    

ДЕЙНОСТТА    ДЕЙНОСТТА    

А. Разходи за    А. Приходи от    

регламентирана дейност    регламентирана дейност    

1. Дарения  4 2 1. Приходи от дарения  6 2 

     под условие    

2. Други разходи    2. Приходи от дарения    

     без условие    

Всичко А:  4 2 3. Членски внос  4 8 

Б. Административни    4. Други приходи   1 

разходи         

Общо I:  4 2 Общо I:  10 11 

II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ    II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    

3. Разходи за лихви    5. Приходи от лихви    

4. Отрицателни разлики    6. Приходи от съучастия    

от операции с финансови    7. Положителни разлики    

активи и инструменти    от операции с финансови    

     активи и инструменти    

5. Отрицателни разлики от    8. Положителни разлики    

промяна на валутни    от промяна на валутни    

курсове    курсове    

6. Други разходи по    9. Други приходи от    

финансови операции    финансови операции    

Общо II:    Общо II:    

III.ИЗВЪНРЕДНИ    III. ИЗВЪНРЕДНИ    

РАЗХОДИ    ПРИХОДИ    

IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА    IV. ПЕЧАЛБА ОТ    

   СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    

ДЕЙНОСТ    ДЕЙНОСТ    

V. ОБЩО РАЗХОДИ  4 2 V. ОБЩО ПРИХОДИ  10 11 

VI. РЕЗУЛТАТ  6 9 VI. РЕЗУЛТАТ    

Всичко (V+VI)  10 11 Всичко (V + VI)  10 11 

 

 

Дата: 16.03.2020 година .. .. .. .. .. .. .. .. .. Съставител: М. Димитрова.. .. .. .. .                                                   Ръководител:.. .. .. .. .. ..  

 



ЕЛЕМЕНТ 7.1. 

КЪМ НСС1 

 

 

СПРАВКА 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

НА УН 35 СУ 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Училищно настоятелство при 35 СУ е регистрирано от Софийски градски съд като сдружение 

с нестопанска цел. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

 

2.1.База за изготвяне на годишния финансов отчет 

Годишният финансов отчет на предприятието е изготвен в съответствие с изискванията на 

всички Национални счетоводни стандарти. 

Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с 

изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и вътрешни 

нормативни актове на дружеството, отразяващи спецификата на неговата дейност. 

В Училищно настоятелство при 35 СУ се прилага двустранно счетоводно записване. 

Счетоводният баланс и отчета за приходи и разходи е в хиляди лева. Отчетът за паричния поток се 

съставя по прекия метод. 

 

2.2.Методи на амортизация на дълготрайни материални активи 

В Училищно настоятелство при 35 СУ не са налице дълготрайни материални активи. 

 

2.3.Методи за оценка на стоково-материални запаси 

В края на годината няма налични стоково-материални запаси.  

 

2.4.Ефекти от промени във валутни курсове 

Училищно настоятелство при 35 СУ няма разплащания в чуждестранна валута.  

 



2.5.Приходи 

Приходите са от членски внос и дарения.  

 

2.6.Други оповестявания 

Разходите за данъци и осигурителни плащания са начислени в съответствие с българското 

законодателство.  

В баланса не са включени активи и пасиви, за които следва да се отчетат временни разлики. 

Дълготрайните материални активи се заприхождават по цена на придобиване. Стойностният 

праг е приет 700 лева. 

Има получен лизинг. 

Няма начислени провизии. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 


