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Счетоводен баланс
към 31 декември

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност

ПАСИВ
Пояснение

а
A. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Дълготрайни материални активи
1.Машини, производствено оборудване и апаратура
Общо за група I:
Общо за раздел А:
Б. Текущи (краткотрайни) активи
I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
над 1 година
2. Други вземания, в т.ч.:
над 1 година
Общо за група I:
II. Парични средства, в т.ч.:
-в брой
-в безсрочни сметки (депозити)
Общо за група II
Общо за раздел Б:
В. Разходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)

Сума (в хил. лв.)
Текуща Предходна
год.
год.
1
2

4
5

2
2
2

2
2
2

17
3
20

11
2
13

104
104
124
1
127

91
91
104
106

6

7

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД
___________________
/Гюляй Рахман/
Дата: 05.04.2020 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Пояснение

а
А. Собствен капитал
I. Натрупана печалба (загуба) от минали
години, в т.ч.:
- непокрита загуба
II. Други резерви
III. Текуща печалба
Общо за раздел А:
Б. Задължения
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
2. Други задължения, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
Общо за раздел Б:
до 1 година
над 1 година
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)

8

8

9

към 31 декември

Сума (в хил. лв.)
Текуща Предходна
год.
год.
1
2
(40)

(33)

(40)
71
22
53

(33)
16
48
31

4
4
3
3
7
7
67
67
127

3
3
1
1
4
4
71
71
106

Вид разходи
а
I. Оперативни разходи
A. Разходи, свързани с дейността
Други разходи
Общо раздел A
Б. Административни разходи
Общо за група I
II. Загуба от стопанска дейност
III. Общо разходи
IV. Резултат
Всичко (Общо разходи+ IV)

Председател: __________________
/Гари Кенет Левсли/

Съгласно одиторски доклад:
Ирена Вакова регистриран одитор

Вид приход
a
I. Оперативни приходи
A. Приходи свързани с дейността
Членски внос
Приходи от дарения
Общо за група I
II. Общо приходи
III. Резултат
Всичко (Общо приходи+ III)

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Поясненията към финансовия отчет от страница 5 до 16 представляват неразделна част от него.

2

___________________
/Гюляй Рахман/

Пояснение

б

Сума (в хил. лв.)
Текуща год.
Предходна
год.

1

2

14

11

11, 12, 13,
14

119

7
7
85

130
27
157
22
179

92
7
99
48
147

3

Пояснение

б

10
10

Сума (в хил. лв.)
Текуща год.
Предходна
год.

1

2

161
18
179
179
179

141
6
147
147
147

Председател: __________________
/Гари Кенет Левсли/

Дата: 05.04.2020 г.
Съгласно одиторски доклад:
Ирена Вакова регистриран одитор

Поясненията към финансовия отчет от страница 5 до 16 представляват неразделна част от него.
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Отчет за собствения капитал

за годината, приключваща на 31 декември

Отчет за паричните потоци
за годината, приключваща на 31 декември

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД
___________________
/Гюляй Рахман/

170
7
177

142
5
147

(34)
(61)
(21)
(9)
(125)
52

(41)
(39)
(16)
(1)
(97)
50

105
105

98
98

(98)
(30)
(10)
(2)
(4)
(144)
(39)
104
13

(59)
(22)
(9)
(4)
(94)
4
91
54

Председател: __________________
/Гари Кенет Левсли/

Дата: 05.04.2020 г.
Съгласно одиторски доклад:
Ирена Вакова регистриран одитор

Поясненията към финансовия отчет от страница 5 до 16 представляват неразделна част от него.

а
1. Салдо в началото на отчетния период
2. Финансов резултат за текущия период
3. Други изменения в собствения капитал
5. Собствен капитал към края на отчетния период

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

1

2
-

-

3

4
16
55
71

-

Общо собствен капитал

37

Текуща печалба/(загуба)

2
91

Непокрита загуба

1

Неразпределена
печалба

б

Показатели

Други резерви

Сума (в хил. лв.)
Предходна
год.

Премии от емисии

Текуща год.

Записан капитал

Пояснение

6

(Сума в хил. лв.)
Финансов
резултат от
минали години

Наименование на паричните потоци
a
I. Парични средства в началото на периода
II. Парични потоци от нестопанска дейност
A. Постъпления от нестопанска дейност
Постъпления от членски внос
Постъпления от дарения
Общо за раздел A
Б. Плащания свързани с нестопанска дейност
Плащания за услуги
Изплатени заплати
Изплатени осигуровки
Други плащания
Общо за раздел Б
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
III. Парични потоци от стопанска дейност
A. Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от клиенти
Общо за раздел A
Б. Плащания свързани със стопанска дейност
Плащания към доставчици
Изплатени заплати
Изплатени осигуровки
Изплатени данъци
Други плащания
Общо за раздел Б
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. Парични средства в края на периода
V. Изменение на паричните средства през периода

4

5

6

7

(33)
(7)
(40)

Председател: __________________
/Гари Кенет Левсли/

___________________
/Гюляй Рахман/
Дата: 05.04.2020 г.
Съгласно одиторски доклад:
Ирена Вакова регистриран одитор

Поясненията към финансовия отчет от страница 5 до 16 представляват неразделна част от него.

48
22
(48)
22

31
22
53
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Приложение към финансовия отчет
1

Обща информация

Британско-българската бизнес асоциация (БББА/Асоциацията) е сдружение с нестопанска
цел, учредено в Република България по решение на Софийски Районен Съд № 728/2014, с
подкрепата на Британското посолство, с цел да стимулира и подпомага развитието на
бизнеса и инвестициите между Обединено кралство Великобритания и България по
взаимноизгоден начин. Асоциацията започва своята дейност през януари 2015 г.
Целта на БББА е:
 да подпомага търговската и инвестиционна дейност между Обединено кралство
Великобритания и България;
 да подпомага бизнес отношенията, икономическото развитие и обмена на знания,
които са в полза и на двете страни и за развитието и успеха на членовете на БББА;
 да бъде свързващо звено между Обединено кралство Великобритания и България;
 да усъвършенства знанията и уменията на своите членове;
 да се финансира самостоятелно.
БББА ще подкрепя и представлява интересите на своите членове в отношенията между
британските и българските власти, пред икономическите агенции, търговските дружества,
държавните институции и неправителствените организации.
Към 31.12.2019 г. Асоциацията има трима наети служители на трудов договор (31.12.2018 г.:
двама).
2

Счетоводна политика
2.1 Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и
Националните счетоводни стандарти (НСС).
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е отчетната валута на Асоциацията.
Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната
информация за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Ръководството счита, че въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие
Асоциацията разполага с достатъчно ресурси, за да продължи своята дейност в обозримото
бъдеще. Съответно ръководството ще продължи да изготвя своя годишен отчет и доклад за
дейността при спазване на принципа на действащо предприятие.
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Общи положения

Най-значимите счетоводни политики прилагани при изготвянето на този финансов отчет са
представени по долу.
Финансовият отчет е изготвен при спазване на 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.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани
счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че те са базирани на информация, предоставена
на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат
да се различават от направените оценки и допускания.
2.3

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отразяват при спазване изискванията на НСС 21 „Ефекти
от промени във валутните курсове“.
Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупко-продажба на
чуждестранна валута, се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на
Асоциацията по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на
Българска народна банка). Закупената валута се оценява по валутния курс на
придобиването, а продадената по валутния курс на продажбата. Приходите и разходите от
курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на
паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в отчета за
приходи и разходи като финансови приходи или финансови разходи.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на
Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе
фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на
еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.
2.4

Приходи и разходи

Приходите възникват от операции с нестопанска цел и предоставяне на услуги. Приходите
са представени в пояснение 10.
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на
получаване плащане или възмездяване без ДДС, като се отчита сумата на всички търговски
отстъпки и количествени рабати, направени от Асоциацията.
Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:
 Сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
 Вероятно е Асоциацията да получи икономическите изгоди, свързани със сделката;
 Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат да бъдат
надеждно оценени; и
 Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на
Асоциацията, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или
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услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени подолу.
2.4.1

Приходи от нестопанска дейност

Приходите от нестопанска дейност включват постъпления от членски внос и дарения.
Приходите се разсрочват и се признават на базата на линейния метод за периода, за който
се отнася таксата за членство. Приходите за бъдещи периоди са включени в "Приходи за
бъдещи периоди".
2.4.2

Приходи от предоставяне на услуги

Приходите от предоставяне на услуги включват приходи, свързани с дейността на
Асоциацията като организиране на конференции и семинари, реклами по време на събития
и публикации на БББА. Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се
признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на
счетоводния баланс.
2.4.3

Разходи

Оперативните разходи се признават в отчета за приходите и разходите в момента на
ползване на услугата или към датата на тяхното възникване на базата на принципа на
начислението и съпоставимостта. Разходите на Асоциацията се групират в две категории –
разходи за нестопанска дейност и разходи за търговска дейност. Разходите от двете
категории са представени в пояснения 11, 12 и 13.
Разпределението на оперативните разходи, отнасящи се за нестопанска дейност и търговска
дейност, се основава на следното:
Фиксираните административни разходи се разпределят периодично въз основа на дела на
приходите, генерирани от двете дейности.
Преките разходи, свързани с конкретна операция, се начисляват и признават в момента на
тяхното възникване.
Преките разходи за нестопанска дейност включват разходи за организиране на бизнес
срещи и събития на Асоциацията, срещи на членовете, членски внос и бизнес пътувания.
Преките разходи за търговска дейност включват организиране на конференции и събития,
приходът, от които се включва в приходите от търговска дейност и разходи за изготвяне,
публикуване и разпространение на публикации на БББА, за които се начислява приход за
реклама.
2.5

Финансови активи

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено подолу.
С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите
инструменти, те се класифицират в следните категории при първоначално признаване:
 кредити и вземания, възникнали първоначално в Асоциацията;
 финансови активи, държани за търгуване;
 финансови активи, държани до настъпване на падеж;
 финансови активи, обявени за продажба
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Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която
са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на
оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата.
Всички финансови активи с изключение на тези, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка към датата на финансовия отчет.
Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват обективни доказателства за това.
Прилагат се различни критерии за определяне на загубата от обезценка в зависимост от
категорията на финансовите активи, както е описано по-долу.
Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се
отразяват в печалбата или загубата на редове „Финансови разходи”, „Финансови приходи”
или „Други финансови позиции”, с изключение на загубата от обезценка на търговски
вземания, която се представя на ред „Други разходи”.
Кредити и вземания
Кредитите и вземанията са недеривативни финансови инструменти с фиксирани плащания,
които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и вземанията последващо се оценяват по
амортизирана стойност, като се използва методът на ефективната лихва, намалена с
размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се отразява в печалбата или
загубата.
Парите и паричните еквиваленти на Асоциацията, търговските и по-голямата част от други
вземания на Асоциацията спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране
не се извършва, когато ефектът от него е незначителен.
Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да
изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се
определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други кредитни
рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на
базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка
идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските и други вземания се представя
на ред „Други разходи”.
2.6 Финансови пасиви
Финансовите пасиви на Асоциацията включват търговски и други задължения.
Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на
парични суми или друг финансов актив на трето лице или договорно задължение за размяна
на финансови инструменти с трето лице при потенциално неблагоприятни условия. Всички
разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови инструменти,
ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови разходи” или
„Финансови приходи”.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва
методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за
търгуване или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата,
които се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или
загубата.
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Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие
се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на
задължението.
2.7

Данъци върху дохода

Сдружението признава разходи за данъци върху дохода само във връзка със своята
стопанска дейност.
Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и
текущи данъци.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания
от данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не
са платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия
доход, който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети.
Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони,
които са в сила към края на отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не
се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната
транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба. Отсроченият данък върху
временни разлики, свързани с акции в дъщерни и съвместни предприятия не се предоставя,
ако при обръщане на тези временни разлики могат да бъдат контролирани от Асоциацията
и е вероятно, че обръщане няма да се случи в близко бъдеще
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се
използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на
реализацията им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила,
към края на отчетния период.
Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат
усвоени чрез бъдещи облагаеми доходи.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Сдружението има право и
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна
институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от
данъчния приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с
позиции, признати в собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава
в собствения капитал.
2.8

Парични средства

Паричните средства се състоят от наличните пари в брой и парични средства по банкови
сметки, безсрочни депозити, краткосрочни и високо-ликвидни инвестиции, които са лесно
обращаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в
стойността си.
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Провизии, условни активи и условни пасиви

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало
събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Асоциацията и може да бъде направена
надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на
изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от наличието на
правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития, например,
предоставени гаранции за продукти, правни спорове или обременяващи договори.
Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период,
като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение.
Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ
поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията
като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на
парите е значителен.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Асоциацията е
сигурна, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава
стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на
икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи.
Към 31 декември 2019 г. и 31 декември 2018 г. Сдружението няма признати провизии.
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Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

a
А. Разходи
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:
а) суровини и материали
б) външни услуги
2. Разходи за персонала
а) разходи за заплати
б) разходи за осигуровки
3. Разходи за амортизация
3. Други разходи
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)
Общо разходи (1+2+3)
4. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)
5. Разходи за данъци от печалбата
6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
7. Печалба (4—5—6)
Всичко (Общо разходи +5+ 6+7)

Пояснение

Сума (в хил. лв.)
Текуща Предходна
год.
год.
1

11
12
13

14

2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

a
A. Приходи
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
a) услуги
2. Други приходи, в т.ч.:
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)
Общо приходи (1 + 2 )
- приходи от финансирания

63
4
59
41
37
4
1
11
116

53
3
50
32
28
4
6
91

116
116

91
- 3. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)
91 Всичко (Общо приходи + 3)

Пояснение

Сума (в хил. лв.)
Текуща Предходна
год.
год.
1

10

4

Вземания

2

89
89
89
-

84
84
84
-

12

Търговски вземания
Общо

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

17
17

11
11

Търговските вземания са дължими в срок от 30 дни и не съдържат ефективна лихва.

27
116

7
91

Нетната балансова стойност на търговските вземания се приема за разумна приблизителна
оценка на справедливата им стойност.
5

Други вземания

Депозити за наем
Други вземания
Общо
6

Разходи за бъдещи периоди

Дарения
Общо

8

2018
‘000 лв.

1
2
3

1
1
2

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

104
104

91
91

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

1
1

-

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

4
4

3
1
4

Парични средства

Парични средства в банки в български лева
Общо
7

2019
‘000 лв.

Задължения

Задължения към доставчици
Други задължения
Общо
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Приходи за бъдещи периоди

Приходите за бъдещи периоди на стойност от 67 хил. лв. (2018: 71 хил. лв.), включват
получен през 2019 г. аванс по членски внос, който ще се реализира през следващата
финансова година.

12 Разходи за външни услуги
2019
‘000 лв.
Нестопанска
дейност

10 Приходи от предоставяне на услуги
2019
‘000 лв.
Нестопанска
дейност
Приходи от членски внос
Приходи от събития
Приходи от дарения
Общо

161
18
179

Стопанска
дейност
89
89

Общо

161
89
18
268

Административни разходи и разходи за
консултантски услуги
Наем и телекомуникационни услуги
Разходи за събития
Абонаменти и членство
Други
Общо

Приходи от членски внос
Приходи от събития
Приходи от дарения
Общо

141
6
147

Стопанска
дейност
84
84

7

3

10

9
11
3
1
31

5
49
2
59

14
60
5
1
89

Стопанска
дейност

Общо

Нестопанска
дейност

Общо

141
84
6
231

Общо

2018
‘000 лв.

2018
‘000 лв.
Нестопанска
дейност

Стопанска
дейност

Административни разходи и разходи за
консултантски услуги
Наем и телекомуникационни услуги
Разходи за събития
Абонаменти и членство
Други
Общо

5

3

8

8
9
3
2
27

5
40
1
1
50

13
49
4
3
77

Стопанска

Общо

11 Разходи за материали
2019
‘000 лв.

Офис материали и консумативи
Общо

Нестопанска
дейност

Стопанска
дейност

13 Разходи за персонала
Общо

5

4

9

5

4

9

2018
‘000 лв.

Офис материали и консумативи
Общо

Нестопанска
дейност

Стопанска
дейност

2019
‘000 лв.
Нестопанска
дейност
Възнаграждения
Осигуровки

Общо

1

3

4

1

3

4

Общо

дейност

74

37

111

9
83

4
41

13
124
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Възнаграждения
Осигуровки
Общо

Стопанска

Общо

дейност

49

28

77

7
56

4
32

11
88

14 Други оперативни разходи
2019
‘000 лв.
Нестопанска
дейност
ДДС частичен данъчен кредит
Други
Общо

Общо

дейност
1

3

8
10

10
11

18
21

Други
Общо

Асоциацията редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други
контрагенти поотделно и използва тази информация за контрол на кредитния риск.
Асоциацията не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент
или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно
пари и парични еквиваленти, се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с
добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвидният риск представлява рискът Асоциацията да не може да погаси своите
задължения. Асоциацията среща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи
през различни времеви периоди. Този анализ показва, че Асоциацията не очаква ликвидни
затруднения.
16 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития след датата
на финансовия отчет на Асоциацията за периода, приключващ на 31.12.2019 г.

2018
‘000 лв.

ДДС частичен данъчен кредит

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към
Асоциацията. Асоциацията е изложена на този риск във връзка с търговските си вземания.
Излагането на Асоциацията на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата
стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

15.2 Ликвиден риск

Стопанска

2

Нестопанска
дейност

16

15.1 Кредитен риск

2018
‘000 лв.
Нестопанска
дейност
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17 Одобрение на годишния финансов отчет

Стопанска

Общо

дейност

2

2

4

5
7

4
6

9
13

15 Политика на ръководството по отношение управление на финансовия риск
Асоциацията е изложена на рискове, свързани с финансови инструменти. Основните видове
рискове са кредитен и ликвиден риск.
Управлението на риска от страна на Асоциацията се осъществява от централния офис, в
тясно сътрудничество с борда на директорите, и се фокусира активно върху кратко- и
средносрочните парични потоци на Асоциацията, намалявайки излагането на финансовите
пазари.
Асоциацията не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни
цели, нито пък издава опции.
Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Асоциацията, са описани подолу.

Финансовият отчет към 31 декември 2019 г. е одобрен от Председателя на Асоциацията на
05.04.2019 г. и от Управителния съвет на 09.06.2020 г.

