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ГОДИШЕН ДОКЛАД
2016

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016

НА

SOS

СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият индекс на международната
конюнктура продължи да се повишава и да сигнализира за умерено ускоряване на
икономическия растеж в глобален мащаб. Глобалната инфлация започна да се повишава
през периода главно под влиянието на увеличаващите се цени на основни суровини.
В края на 2016 г. реалният БВП нарасна с 0.7% на тримесечна база. Основен принос
за растежа имаше вътрешното търсене, докато приносът на нетния износ беше неутрален
за растежа.
Годишната инфлация беше отрицателна през 2016 г. и възлезе на -0.5% в края на
годината.
Реалният икономически растеж в България през 2016 г. се очаква да възлезе на
3.4% (3.6% през 2015 г.). През 2017 г. очакванията са за забавяне на растежа до 2.8%.
Нарастването на вътрешното търсене и по-високите разходи за труд на единица
продукция не оказаха натиск за повишаване на крайните потребителски цени в условията
на по-ниски разходи за производство на фирмите, свързани с поевтиняването на стоките за
междинно потребление. Реализирането на по-малки от очакваните частни инвестиции в
страната би повлияло ограничаващо на потреблението и доверието на домакинствата, а послабо усвояване на средства от ЕС е предпоставка за по-ниски правителствени инвестиции.
В такава икономическа ситуация в България работи Сдружението през 2016 година.
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ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ
Дейностите в развитието на програми, свързани със стратегическа цел „Едно дете“
и програмата на нашата Дългосрочна стратегия за устойчиво развитие са организирани в
три основни области:
a) По-нататъшно развитие на социални услуги, предоставяни от нашето
Сдружение и идентифициране на нови възможности;
b) Разработване на проектни предложения и изпълнение на проекти, финансирани
от публични фондове и идентифициране на нови възможности за това
финансиране;
c) Застъпничество за правата на децата и работа в партньорство с други НПО-та и
държавни институции за подобряване правната рамка, свързана с детското
благосъстояние.
Сдружението управлява две Програми „Детско селище“, всяка от тях предоставя 4
различни типа социални услуги за деца и младежи: Приемна грижа – в общностите на
SOS Детски селища; Резидентна грижа от семеен тип – в SOS младежките домове и
малките семейни домове (регистрирани като Центрове за настаняване от семеен тип –
ЦНСТ); Семейно консултиране – в Програмите за подкрепа на семейството
(регистрирани като Центрове за обществена подкрепа –
ЦОП) и Младежка програма за подкрепа – Програма „Начало на самостоятелен живот“.
Програма „Детско селище В. Търново-Габрово-Трявна“ има 8 програмни звена,
които управляват и 4-те вида социални услуги, за които Сдружението е регистрирано като
доставчик.
Програма „Детско селище София-Перник“ има 7 програмни звена, които също
управляват 4-те вида социални услуги.
Нашата стратегия
самостоятелност

за дългосрочно устойчиво развитие и финансова

Важен елемент от дългосрочната ни стратегия е стратегическото решение за
преместването на общността на SOS приемните семейства от село Дрен в София и Перник.
Процесът започна през 2015 г. и приключи до февруари 2016 г. Първоначалната оценка,
проведена от националния програмен екип и при посещението за мониторинг от Директор
„Програми“ към Регионалния офис показват, че децата са добре интегрирани в новата
среда, а приемните родители са доволни от битовите условия и предоставената подкрепа от
екипа на Програмата. До края на 2016 година ние извършихме по-обхватна вътрешна
самооценка на процеса на преместването и основните заключения от първоначалната
оценка бяха потвърдени. Най-важното нещо сега е да стабилизираме новата ситуация и да
изградим една нова общност на SOS Детско селище в новата среда и при нова
организационна структура.
Друго основно предизвикателство за нас е да намерим трайно решение за бъдещото
използване на сградите в село Дрен. В момента работим активно за разрешаване на
въпроса за собствеността над земята, което ни възпрепятства да предприемем действия за
намиране на потенциален инвеститор.
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През 2016 г. и в двете Програми „Детско селище“ приключи процесът на
преминаване на приемните родители от доброволна към професионална приемна грижа. В
резултат от това всички SOS родители от двете Програми са вече лицензирани и
регистрирани от държавните органи като SOS професионални приемни родители. Този
процес доведе до промяна в техните договори, длъжностни характеристики и работни
условия.
Друга важна дейност от нашата дългосрочна стратегия е реализацията на
застъпнически проект за популяризиране на нашата Програма „Начало на самостоятелен
живот“ и приемането й за официална държавна политика с осигурено финансиране за нея.
Поради различни причини, вътрешни, както и външни (политическата криза) планираните
дейности не бяха осъществени. Ще продължим да работим за реализиране на този проект
през 2017 година.
Програми за семеен тип грижа
През цялата 2016 година в нашите услуги за семеен тип грижа, осъществявани от
общностите на SOS Детски селища и SOS Младежки домове в София, Перник, Габрово и
Велико Търново, ние се грижихме за 224 деца и младежи (табл.1)
От тях:
 76 деца в SOS приемни семейства в градовете Трявна, София и Перник;
 90 младежи в младежките домове и малките семейни домове в градовете
Велико Търново, София и Габрово;
 58 млади хора в нашата Програма за начало на самостоятелен живот.

ДС Тр

ДС Сф-ПК

МД ВТ

ПНСЖ ВТ

МД Сф

ПНСЖ Сф

МСД ВТ

МСД Гб

Общо

Таблица No.1

Общ брой през годината

40

36

38

21

35

37

10

7

224

Новоприети

1

9

11

5

13

5

2

2

48

Напуснали грижа през
годината (ре-интеграция,
осиновяване, друго)

13

14

14

11

10

10

3

3

78

От тях: ре-интегрирани

1

0

3

0

0

0

1

1

6

От тях: осиновени

4

5

2

0

0

0

0

0
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През годината в SOS програмите осигурихме адекватна и качествена грижа за 76
деца, лишени от родителска грижа. Непрекъснато работихме в посока прием на деца, за
които можем да осигурим необходимите услуги и грижа. Децата, предложени за прием са
настанени предимно от държавни домове, кризисни центрове и биологични семейства или
други приемни семейства. Най-големият брой новонастанени деца дойдоха от биологични
семейства – 7, и от други приемни семейства – 3 деца. И през 2016 година продължихме
сътрудничеството си с държавните органи в изпълнението на Националния проект за
приемна грижа „Приеми ме 2015“.
Преквалифицирането и регистрирането на SOS родителите като професионални
приемни родители оказа влияние върху нашата работа в SOS младежките домове. Занапред
в повечето случаи децата ще остават със своите приемни родители докато навършат 18
години или докато мярката за закрила чрез настаняване в приемно семейство се промени и
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те бъдат ре-интегрирани в биологичните си семейства или бъдат осиновени. Това доведе
до промяна в характеристиката на целевата група деца и младежи, които приемаме в SOS
младежките домове и малките семейни домове. Сега те се приемат директно от
институции, които са в процес на закриване, от биологични семейства, приемни семейства
или от осиновители.
През 2016 година подновихме договорите си с Община Велико Търново за
финансиране управлението на два Центъра за настаняване от семеен тип (Младежки
домове) за период от още 3 години.
Програми за подкрепа на семейството
През 2016 година в Програмите за подкрепа на семейството, регистрирани като
Центровете за обществена подкрепа в София, Габрово, Перник и Велико Търново
подкрепихме 594 деца. При 62% от случите семействата-бенефициенти достигнаха
самостоятелност в края на програмата.
Традиционно центровете за обществена подкрепа работят по случаи на: превенция
на раздяла на семейството; превенция на отпадане от училище; превенция на насилие
между и срещу деца; подкрепа на деца-жертви на насилие; обучаване на кандидати за
приемни родители и осиновители. Услугите, предоставени на деца и семейства се
основават на оценка на техните нужди и включват: психологическо консултиране –
индивидуално и групово; обучения за деца и техните родители; придружаване и
посредническа дейност за бенефициентите в техните контакти с различни държавни
институции; застъпничество за достъп на деца в риск и техните родители до здравна грижа
и образование; материална подкрепа за деца и техните семейства, които се намират в
трудна социална ситуация.
След многогодишни усилия да получим държавно финансиране за нашите
Програми за подкрепа на семейството, регистрирани като Центрове за обществена
подкрепа, през октомври 2016 г. успяхме да подпишем договор с Община Велико Търново
за предоставяне на финансиране за държавно делегирана дейност. Центърът в Габрово
също кандидатства в конкурс, но без успех. През 2017 г. ще продължим усилията си да
постигнем същия успех и в други общини, в които имаме Центрове за обществена
подкрепа.
Публично финансиране. Изпълнение на проекти, финансиране с публични
средства
През 2016 г. Сдружението изпълняваше следните проекти с публично
финансиране:
 Проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в
общността“. Проектът стартира през септември 2013 и приключи през юни 2016.
Той беше финансиран от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското
общество, към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и имаше
бюджет от 317,476.00 лв.
 Проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа”. Проектът
започна през януари 2015 и приключи през декември 2016. Финансира се от
Европейската комисия с бюджет 999,618.70 евро. Водещата организация е SOS
Детски селища Интернационал, а партньорски организации са SOS България, SOS
Хърватска, SOS Естония, SOS Унгария, SOS Франция, SOS Италия, SOS Латвия,
SOS Румъния.
 Проект „Социално договаряне за устойчиво развитие“. Проектът има
продължителност от февруари 2016 до август 2017. Финансира се от Делегацията
на ЕК в Македония и има бюджет от 140,591.00 евро. Водеща организация е SOS
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Детски селища Македония с партньори SOS Детски селища България и Българския
център за нестопанско право България.
През годината подготвихме две нови проектни предложения и участвахме като
партньори в подготовката на 2 други такива.
В допълнение към горните големи проекти, нашите програмни звена изпълняваха и
други по-малки проекти, финансирани от корпоративни партньори – „Шанс да остана в
моето семейство“, финансиран от Фондация Хербалайф семейство, „Заведи ме на
училище“, финансиран от Райфайзенбанк България.
Застъпнически дейности
За трети пореден път нашата организация беше избрана за член на Националния
съвет за закрила на детето. Тази позиция дава възможност на Сдружението да се
позиционира добре в системата за закрила на детето в България и да участва в процеса на
реформиране на законодателната рамка.
Дейностите на Сдружението в областта на застъпничеството се реализират в
партньорство с други НПО в три големи граждански структури – Национална мрежа за
децата, Българската платформа за международно развитие и Коалиция Детство 2025, както
и в партньорство с централни и местни държавни институции.
И през 2016 година продължихме да поставяме акцент върху детското и
младежкото участие. Нашите младежи участваха в Европейската експертна група към
проекта „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“. По този начин те дадоха
своя принос в разработването на програмата за обучение на професионалисти за работа с
деца в грижа в 8 държави.
През отчетния период SOS Детски селища България подготви застъпнически
проект в рамките на споразумението за допълнително финансиране с цел постигане на
финансова самостоятелност за Програма „Начало на самостоятелен живот“ и нейното
приемане като официална държавна политика и осигуряване на финансиране за нея.
Поради различни причини планираните дейности не бяха реализирани. Реализирането на
този проект ще се осъществи през 2017 година.
ДЕЙНОСТИ
ФОНДОНАБИРАНЕ

В

РАМКАТА

НА

СТРАТЕГИЧЕСКА

ОБЛАСТ

Приходите на сдружението се формират от местно и чуждестранно финансиране, и
от стопанска дейност. Размерът на местните приходи е 3,047 хил лева, а на
финансиранията от чужбина – 1,584 хил. лв.
Сдружението приключи 2016 г. с положителен резултат от дейността си в размер
на 22 хил. лева. Крайният резултат от дейността на сдружението се формира като
разликата между приходите и разходите за нестопанската дейност с включен и резултатът
от нестопанската дейност.
В резултат от дейностите по набиране на средства през 2016 набраните средства са
118% от планирания в бизнес плана приход. В сравнение с набраните средства през
2015 успяхме да постигнем растеж от 73% на годишна база.
Традиционно SOS Детски селища България работи с две основни целеви групи –
фирми и физически лица. Съотношението между прихода, набран от фирми спрямо този от
физически лица през 2016 г. е 76:24%, като през 2015 г. съотношението беше – 60:40%,
отново в полза на фирмите. Ръстът през 2016 г. се дължи на значителното увеличение в
сегмента на корпоративните партньорства, поради големия успех на проекта с даренията
чрез банкомати с Банка ДСК.
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Индивидуални дарители
Сумата, набрана от индивидуални дарители през 2016 г. се равнява на 24% от
общия местен приход от набиране на средства и показва увеличение от 3.5% в сравнение с
този през 2015 г.
Общата сума от индивидуални дарители е разпределена както следва:

Индивидуални дарители
13%

2% 1%

SOS Friends
One-off Donors

11%

Major Donors
SMS

63%

10%

Donation Boxes
Others

Усилията да представим кампанията “Face to face” (F2F) като основен канал за
набиране на средства сред индивидуални лица дадоха през годината умерен успех. За
подобряване на резултатите през есента на 2016 година решихме да създадем и развием
вътрешен F2F екип, за да можем правилно да представим практиките на продажба,
необходими за разработването на F2F. Въпреки че броят и приходът от дарителите с
постоянни месечни дарения е по-нисък, всъщност включва голям дял от 290% ръст на SMS
сегмента. Това се дължи на факта, че беше използван като алтернативен начин за дарение
при F2F за хора, които отказват да регистрират своята кредитна карта и да платят с нея.
Дейностите на вътрешния екип от F2F по време на Коледния сезон, организирани в
големи търговски центрове и фирмени офиси показаха, че тази стратегия е обещаваща.
Кампанията в корпоративните офиси се оказа възможна, заради регистрацията на дарители
по ведомост, избягвайки по този начин необходимостта от кредитни карти, което е поприемлив за дарителите метод за плащане.
Корпоративни партньорства
Приходът, генериран от фирми през 2016 г. се равнява на 76% от общия местен
приход от набиране на средства, като набраните средства през 2016 в сравнение с
преходната година показват ръст от 120%.
Приходът от корпоративни дарения през 2016 се разпределя както следва:

Корпоративни дарители
4% 1%

Direct mailing

15%

Big single gifts
7%

58%

8%

Corp.Fam.
Sponsorship
Donkis

7%

CRM
Cristmas cards
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Нашето стратегическо решение да пренасочим фокуса си от партньорства, свързани
с корпоративна социална отговорност към такива с маркетинг, обвързан с кауза се оказа
изключително успешно. В резултат от отличното партньорство между SOS Детски селища
България и Банка ДСК се разви каналът за дарения през банкомати. През следващата
година същият проект ще бъде доразвит и с още една банка - Societe Generale, с очаквано
начало през пролетта.
Други успешни кампании бяха осъществени с Байерсдорф Българя, Уникредит
Консюмър файненсинг, Такеда, M&BM, Брокер Инс, Провидент България, Анджелини
Фарма. В края на 2016 започна кампания и с OMV, която се очаква да бъде доразвита през
2017 г.
Въз основа на постигнатите резултати от кампаниите на база на маркетинг,
обвързан с кауза, за първи път създадохме годишна награда за корпоративни партньори,
която ще бъде обявявана на специална церемония в края на месец януари всяка година.
Първите наградени за 2016, дарили повече от 5,000 евро бяха Банка ДСК, Прогрес,
Байерсдорф България, Уникредит Консюмър Файненсинг, Райфайзенбанк България, ЧЕЗ
България, Фондация Хербалайф, Борика Банксервиз.
Изминалата 2016 година беше повратна година в нашия път към постигане на
финансова самостоятелност. Все още е нужна много работа, за да се установи F2F като
основен канал за набиране на средства. Успехът на проекта с дарения чрез банкомати
трябва да се запази и доразвие с поне още една банка. Други алтернативи проекти на
кампании, базирани на маркетинг, свързан с кауза следва да донесат повече разнообразие в
този сегмент, за да можем да използваме изцяло неговите ползи.
ДЕЙНОСТИ
В
ОРГАНИЗАЦИОННО
РАЗВИТИЕ

РАМКАТА

НА

СТРАТЕГИЧЕСКА

ОБЛАСТ

Организационно развитие, промени и нови аспектите в човешките ресурси
И през 2016 година основната цел на Отдела за човешки ресурси беше насочена
към създаване на предпоставки за постигане на финансова стабилност и организационен
ръст. През отчетния период нашите усилия бяха изцяло съсредоточени върху процеса на
осъществяване и интегриране на структурните промени.
От днешна гледна точка последствията от подготвителната и комуникационна
работа ни позволяват да направим заключението, че канализираните усилия направиха
прехода, ако не по-лесен, то по-малко стресиращ при посрещането на неизбежните
трудности.
Няколко акцента от развитието на SOS професионалните групи през годината:
1. Приемни родители
През 2016 година две големи промени бяха осъществени в групата на приемните
родители, а именно в ход бяха:
А) процес на преместване на SOS приемните семейства от с. Дрен в градовете
София и Перник;
В) процес на преход от доброволна към професионална приемна грижа.
Ако първият беше по-очевиден на повърхността и „зрелищен“ погледнато отвън,
вторият процес имаше много по-осезателен ефект върху човешките ресурси. Той
провокира фундаментална промяна в нашата връзка с приемните родители. През 2016
година подписахме съвсем различни нови договори с всички приемни родители. В резултат
традиционното организационно устройство на SOS грижата, включително заместващата
грижа, предоставяна от SOS помощничките, се промени. Тази подкрепа вече е възможна за
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родителите само през деня. На пръв поглед това може да изглежда като стъпка назад, но
всъщност е процес на завръщане към ситуацията, валидна за всички останали приемни
родители. Предприехме тази стъпка заради законовата рамка, която регулира степента на
отговорност на приемните родители към настанените в семейството деца. Това не
означава, че изключваме възможността за лобиране с цел да променим и подобрим
ситуацията за приемните родители.
Като последица от това се появи увеличено ниво на текучество – 4 SOS майки
напуснаха организацията през годината (1 се пенсионира, а 3 напуснаха). Резултатите от
проведено проучване през 2016 показват, че приемните родители възприемат тази
ситуация като влошаване на работните условия и съответно нивото на удовлетвореност
при тях е ниско.
През годината Сдружението предприе дейности, за да преодолее горните
проблемни области в работата на приемните родители, като организира лагери за децата по
време на училищните ваканции, което освен че имаше положително въздействие върху
децата, даде и допълнителни свободни дни за приемните родители.
Разширяване на мрежата от приемни родители беше една от основните цели на
Сдружението. Този процес започна с подготовката на специален договор за подкрепа,
който постави началото на нов тип отношения и нов вид професионална група на
приемните родители в нашето Сдружение.
2. Възпитатели в младежките домове
За 2016 това е професионалната група с най-голямо текучество и това не е
случайно. Въпреки че организационното устройство на младежките домове не се промени,
съдържанието на работата се промени като последица от променената характеристика на
целевата група на младежите, отглеждани в тях. В младежките домове вече се приемат
директно младежки от местната общност, а не идват от SOS семействата. Много често те
имат много по-проблемно поведение от децата, които идваха от SOS семействата и освен
това средният им престой в домовете вече е много кратък.
3. Сътрудници набиране на средства и комуникации
Имайки предвид стратегическата важност на тази професионална група през 2016
бяха положени много усилия, за да се оптимизира структурата и да се развие персонала.
В резултат текучеството беше ограничено. Организираха се много дейности, за
укрепване и мотивиране на екипа.
Създаде се и се въведе мотивационна система въз основа на постигнатите
резултати.
Във връзка с развиване на кампанията F2F започна развиването и на вътрешен
екип.
4. Администрация и технически персонал
Не би било справедливо да пропуснем административния и технически персонал,
който със своята работа също осигуряваше реализирането на промените през годината.
Накрая е важно да споменем още веднъж, че през 2016 поставихме началото на
нова тенденция на развитие на професионалните групи в Сдружението. Създаването на две
важни професионални групи от традиционното щатно разписание доведе до създаване на:
1) мрежа от приемни родители и 2) F2F екип. Стратегическата ценност на тези
групи се предопределя от факта, че бъдещото организационно развитие разчита до голяма
степен на тяхното успешно представяне.
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5. Статистически данни:
Ниво на текучество за последните няколко години: 2011 – 6%, 2012 – 8%, 2013 –
9,4%, 2014 – 10%, 2015 – 7%, 2016 – 12%. Високото ниво на текучество през 2016 се дължи
на напускането на SOS приемни родители и възпитатели от младежките домове. В същото
време 9 нови сътрудници бяха назначени. Броят на персонала в организацията към
31.12.2016 е 132 сътрудника. В проектите с публично финансиране през годината са
работили 8 външни експерта и 21 SOS служители.
ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов
отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на
Сдружението към края на годината и неговите счетоводни резултати. Финансовият отчет
се изготвя в съответствие със Счетоводен стандарт (СС) 9 – Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност и приложимите Национални счетоводни
стандарти (НСС).
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна
политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2016 г. е спазен
принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и
разходите.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите
счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото
предприятие.
Ръководството е отговорно 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.

Национален директор:
Пламен Стоянов
Дата: 31.03.2017 г.
гр. София
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SOS Детски селища България

Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември
2016 г.
С доклад на независимия одитор
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2016 г.
АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
1. Нематериални активи
1. Продукти от развойна дейност
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други подобни права и активи
3. Търговска репутация
4. Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане
Общо за група I:
II. Дълготрайни материални активи
1. Заеми и сгради, в т.ч.:

ПАСИВ

Сума (в хил. лв.)
ПредходПрил. Текуща
на
година година
1
2

68
4

2,553

- земи
- сгради
2. Машини, производствено оборудване и апаратура
3. Съоръжения и други
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
Общо за група II:
III. Дългосрочни финансови активи
1. Акции и дялове в предприятия от група
2. Предоставени заеми на предприятия от група
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и
смесени предприятия
5. Дългосрочни инвестиции

68

4
2,549
33
88
5

2,674
-

6

2,110

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Собствен капитал
І. Записан капитал
II. Премии от емисии
- III. Резерв от последващи оценки

Сума (в хил. лв.)
ПредходПрил. Текуща
на
година година
1
2
-

-

-

-

-

-

621
621

570
570

-

-

IV. Резерви
32
- 1. Законови резерви
- 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
32 3. Резерв съгласно учредителен акт
4. Други резерви
4,940 Общо за група IV:
V. Натрупана печалба (загуба) от минали
4 години, в т.ч.:
4,936 - неразпределена печалба
28 - непокрита загуба
127 Общо за група V:
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- VI. Текуща печалба (загуба)
5,095 Общо за раздел А:
Б. Провизии и сходни задължения
- 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
- 2. Провизии за данъци, в т.ч.:
- - отсрочени данъци

22

51

643

621

54
-

- 3. Други провизии и сходни задължения
- Общо за раздел Б:

12

38
-

11

54

38

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2016 г. (продължение)
АКТИВ
ПАСИВ
Сума (в хил. лв.)
ПредходРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Прил. Текуща
на
година година
а
1
2
а
6. Други заеми
- В. Задължения
1. Облигационни заеми с отделно посочване на
7. Изкупени собствени акции
конвертируемите, в т.ч.:
номинална стойност
х
х до 1 година
Общо за група III:
2,110
- над 1 година
IV. Отсрочени данъци
- 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
Общо за раздел Б:
4,852
5,127 до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) активи
над 1 година
3. Получени аванси, в т.ч.:
I. Материални запаси
1. Суровини и материали
130
119 до 1 година
2. Незавършено производство
- над 1 година
3. Продукция и стоки, в т.ч.:
9
8 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
- продукция
- до 1 година
- стоки
9
8 над 1 година
4. Предоставени аванси
- 5. Задължения по полици, в т.ч.:
Общо за група I:
7
139
127 до 1 година
II. Вземания
над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
23
3 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
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени
над 1 година
предприятия, в т.ч.:
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени
- до 1 година
предприятия, в т.ч.:
над 1 година
- над 1 година
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Сума (в хил. лв.)
ПредходПрил. Текуща
на
година година
1
2
-

-

40
40
-

77
77
-

-

-

-

-

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2016 г. (продължение)
АКТИВ
ПАСИВ
Сума (в хил. лв.)
ПредходРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Прил. Текуща
на
година година
а
1
2
а
4. Други вземания, в т.ч.:
470
500 8. Други задължения, в т.ч.:
над 1 година
- до 1 година
Общо за група II:
8
493
503 над 1 година
III. Инвестиции
- към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дялове в прдеприятия от група
- до 1 година
2. Изкупени собствени акции
- над 1 година
номинална стойност
х
х
- осигурителни задължения, в т.ч.:
3. Други инвестиции
- до 1 година
Общо за група III:
- над 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.:
- данъчни задължения, в т.ч.:
- брой
10
17 до 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)
2,153
1,796 над 1 година
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Сума (в хил. лв.)
ПредходПрил. Текуща
на
година година
1
2
525
564
71
77
454
487
66
72
66
72
1
1
4
5
4
5
-

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2016 г. (продължение)
АКТИВ
ПАСИВ
Сума (в хил. лв.)
ПредходРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Прил. Текуща
на
година година
а
1
2
а
Общо за група IV:
9
2,163
1,813 Общо за раздел В, в т.ч.:
Общо за раздел В:
2,795
2,443 до 1 година
Г. Разходи за бъдещи периоди
22
22 над 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъдещи
- финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
7,669
7,592 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

Сума (в хил. лв.)
ПредходПрил. Текуща
на
година година
1
2
12
565
641
111
154
454
487
13
6,407
6,292
6,407
6,292
7,669
7,592

Приложението на страници 23 до 49 е неразделна част от този финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на SOS Детски селища България на 31.03.2017 г.

Пламен Стоянов
Национален директор

Росен Коларов
Председател на УС

Милена Ненчева-Иванова
Съставител

Съгласно доклад на независимия одитор „КПМГ България“ ООД:
Мария Пенева
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор
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SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
Сума в хил. лв.
текуща предходНаименование на разходите
Наименование на приходите
Прил. година
на
година
а
1
2
а
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
А. Разходи за регламентирана дейност
1. Дарения
2. Други разходи
Всичко А:
Б. Административни разходи
Общо I:
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
3. Разходи за лихви
4. Отрицателни разлики от операции с
финансови активи и инструменти
5. Отрицателни разлики от промяна на
валутни курсове
6. Други разходи по финансови операции
Общо II:

Сума в хил. лв.
текуща предходПрил. година
на
година
1
2

А. Приходи от регламентирана дейност
14
15

3,967
3,967
681
4,648

3,950
3,950
684
4,634

-

-

-

-

80
4
84

215
5
220

1. Приходи от дарения под условие
2. Приходи от дарения без условие
3. Членски внос
4. Други приходи
Общо I:
II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
5. Приходи от лихви
6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от операции с
финансови активи и инструменти
8. Положителни разлики от промяна на
валутни курсове
9. Други приходи от финансови операции
Общо II:

16

16

1
4,636
4,637

1
4,633
4,634

-

-

-

-

80
80

227
227

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите за годината, завършваща на 31 декември 2016 г. (продължение)
Сума в хил. лв.
текуща предходНаименование на разходите
Наименование на приходите
Прил. година
на
година
а
1
2
а
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
- III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА
- ДЕЙНОСТ
ДЕЙНОСТ
V. ОБЩ О РАЗХОДИ
4,732
4,854 V. ОБЩ О ПРИХОДИ
VI. РЕЗУЛТАТ
22
51 VI. РЕЗУЛТАТ
Всичко (V + VI)
4,754
4,905 Всичко (V + VI)

Сума в хил. лв.
текуща предходПрил. година
на
година
1
2
-

Приложението на страници 23 до 49 е неразделна част от този финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на SOS Детски селища България на 31.03.2017 г.

Пламен Стоянов
Национален директор

Росен Коларов
Председател на УС

Милена Ненчева-Иванова
Съставител

Съгласно доклад на независимия одитор „КПМГ България“ ООД:
Мария Пенева
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор

17

37
4,754

44
4,905
-

4,754

4,905

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ за приходите и разходите (за резултат от стопанска дейност) за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
Сума (в хил. лв.)
Сума (в хил. лв.)
ПредходПредходПрил. Текуща
Прил. Текуща
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
на
на
година
година
година
година
а
А
1
2
1
2
А. Разходи
Б. Приходи
1. Намаление на запасите от продукция и
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:
53
64
незавършено производство
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,
2
4 а) продукция
в т.ч.:
а) суровини и материали
- б) стоки
52
64
б) външни услуги
2
4 в) услуги
1
2. Увеличение на запасите от продукция и
3. Разходи за персонала, в т.ч.:
незавършено производство
3. Разходи за придобиване на активи по стопански
а) разходи за възнаграждения
начин
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:
- 4. Други приходи, в т.ч:
аа) осигуровки, свързани с пенсии
- а) приходи от финансирания
Общо приходи от оперативна дейност (1 +
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:
17
53
64
2+ 3+ 4)
а) разходи за амортизация и обезценка на
5. Приходи от участия в дъщерни,
дълготрайни материални и нематериални активи, в
асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
т.ч.:
аа) разходи за амортизация
- а) приходи от участия в предприятия от група
6. Приходи от други инвестиции и заеми,
бб) разходи от обезценка
- признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в
т.ч.:
б) разходи от обезценка на текущи
- а) приходи от предприятия от група
7.
Други
лихви
и
финансови
приходи,
в
т.ч:
5. Други разходи, в т.ч.:
10
11
а) балансова стойност на продадените активи
10
11 а) приходи от предприятия от група
б) положителни разлики от операции с финансови
б) провизии
активи
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3
12
15 в) положителни разлики от промяна на валутни
18
+ 4 + 5)
курсове

18

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ за приходите и разходите (за резултат от стопанска дейност) за годината, завършваща на 31 декември 2016 г. (продължение)
Сума (в хил. лв.)
Сума (в хил. лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Прил. Текуща Предходна
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Прил. Текуща Предходна
а
А. Разходи
6. Разходи от обезценка на финансови активи,
включително инвестициите, признати като текущи
(краткосрочни) активи, в т.ч.:
а) отрицателни разлики от промяна на валутни
курсове
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:
а) разходи, свързани с предприятия от група
б) отрицателни разлики от операции с финансови
активи
Общо финансови разходи (6 + 7)
8. Печалба от обичайна дейност
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
9.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)
10. Разходи за данъци от печалбата
19
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния
данък
12. Печалба (9 - 10 - 11)
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)

година

година

1

2

А

година

година

1

2

Б. Приходи
-

- Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)

-

-

-

-

-

-

12
41
4
37
53

- 8. Загуба от обичайна дейност
15 Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
49 9.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)
5

-

-

-

-

53

64
-

-

44 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)
64 Всичко (Общо приходи + 10)

Приложението на страници 23 до 49 е неразделна част от този финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на SOS Детски селища България на 31.03.2017 г.
Пламен Стоянов
Росен Коларов
Национален директор
Председател на УС
Съгласно доклад на независимия одитор „КПМГ България“ ООД:

Милена Ненчева-Иванова
Съставител

Мария Пенева
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор

19

53

64

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ за собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември
Записан Премии Резерв
Финансов
Текуща Общо
РЕЗЕРВИ
капитал
от
от
резултат от
печалба/ собствен
емисии последваминали години
загуба капитал
щи
Законо- Резерв,
Резерв Други Нераз- НепокриПоказатели
оценки
ви
свързан с съгласно резер- пределета
изкупени учредите- ви
загуба
на
собстве- лен акт
печалба
ни акции
а
1. Салдо в началото на отчетния период
2. Промени в счетоводната политика
3. Грешки
4. Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:
- увеличение
- намаление
6. Финансов резултат за текущия период
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:
- за дивиденти
8. Покриване на загуба

1

2

3

4

-

-

-

-

-

7
- 570
-

-

-

-

-

-

-

20

5

6

-

8

9
-

-

-

-

10
51

11
621
-

-

22
-

22
-

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ за собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември (продължение)
Записан Премии Резерв
Финансов
Текуща Общо
РЕЗЕРВИ
капитал
от
от
резултат от
печалба/ собствен
емисии последваминали години
загуба капитал
щи
Законо- Резерв,
Резерв Други Нераз- НепокриПоказатели
оценки
ви
свързан с съгласно резер- пределета
изкупени учредите- ви
загуба
на
собстве- лен акт
печалба
ни акции
а
9. Последващи оценки на активи и пасиви
- увеличение
- намаление
10. Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период
12. Промени от преводи на годишни финансови
отчети на предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния
период (11 +/- 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

-

-

-

-

-

51
- 621

-

-

(51)
22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 621

-

-

-

Приложението на страници 23 до 49 е неразделна част от този финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на SOS Детски селища България на 31.03.2017 г.
Пламен Стоянов
Национален директор

10

Росен Коларов
Председател на УС

Милена Ненчева-Иванова
Съставител

Съгласно доклад на независимия одитор „КПМГ България“ ООД:
Мария Пенева
Управител

Цветелинка Колева
Регистриран одитор

21

22

643
643

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ за паричния поток за годината, завършваща на 31 декември
Наименование на паричните потоци
I. Наличност на паричните средства в началото на периода
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
A. Постъпления от нестопанска дейност
1. Получени дарения под условия
2. Получени дарения без условия
3. Постъпления от членски внос
4. Постъпления от осигурителни предприятия
5. Получени обезщетения за застраховане
6. Постъпления от банкови и валутни операции
7 Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Б. Плащания за нестопанска дейност
1. Изплатени дарения
2. Изплатени заплати
3. Изплатени осигуровки
4. Плащания по банкови и валутни операции
5. Плащания за услуги
6. Други плащания
Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
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 стопанска 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 стопанска дейност
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЕРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

Текуща Предходна
година
година
1
2
1,813
2,310

1
2
16
4,546
4,565

1
2
63
4,102
4,168

1,631
631
20
734
1,235
4,251
314

1,637
642
52
694
1,689
4,714
(546)

52
52

64
64

7
4
5
16
36
2,163
350

6
5
4
15
49
1,813
(497)

Приложението на страници 23 до 49 е неразделна част от този финансов отчет. Финансовият
отчет е одобрен за издаване от ръководството на SOS Детски селища България на 31.03.2017 г.
Пламен Стоянов
Росен Коларов
Национален директор
Председател на УС
Съгласно доклад на независимия одитор „КПМГ България“ ООД:
Мария Пенева
Управител

Милена Ненчева-Иванова
Съставител
Цветелинка Колева
Регистриран одитор
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SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
Приложение
1

Обща информация и предмет на дейност

Сдружение „SOS Детски селища България“ („Сдружението“), гр. София, е регистрирано като
сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение № 1 от
15.03.1991 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 8027/1990 г.
Сдружението се основава на частната инициатива. Като благотворителна организация е създадено
с цел подпомагането, идейното разпространение и практическото осъществяване идеята за
детските селища SOS в България, производство и продажба на предмети от издателска дейност,
услуги в учебно-производствени и други дейности, свързани с предмета на основната дейност, за
която е регистрирано. Сдружението извършва дейност в обществена полза чрез осигуряване на
закрила и грижи в изградените и управлявани от Сдружението SOS-детски селища и младежки
домове за отглеждането и възпитанието на български деца, останали без родителска подкрепа,
деца от разделени семейства, без оглед на тяхната религиозна, етническа и расова принадлежност.
Тези ангажименти продължават до момента на израстване и достигане на икономическа
независимост и социална адаптация за всяко SOS-дете. Друг аспект от дейността на Сдружението
е подкрепа на семейства в риск чрез специално създадени центрове за обществена подкрепа.
Сдружението е член на международната организация SOS Детски селища.
Към края на 2016 г. Сдружението управлява общности от приемни семейства на територията на гр.
София, гр. Перник и гр. Трявна, в които се отглеждат деца, лишени от родителска грижа.
Изградени са два Младежки домове, съответно в гр. Велико Търново и в гр. София, където
младежите получават средното си образование и се подготвят за пълноценен и независим живот.
Като продължение на Младежките домове в София и Велико Търново функционират и две
Програми за начало на самостоятелен живот, в които младежите, излезли от Младежките домове,
получават подкрепа в продължение на три години за кандидатстване и следване в университет,
намиране на работа, наемане или закупуване на жилище, както и за вземане на важни решения в
различни житейски ситуации. Сдружението управлява два Малки семейни домове във Велико
Търново и Габрово, в които се отглеждат деца краткосрочно до промяна на условията в
биологичните им семейства и реинтегрирането им. Като част от структурата на Сдружението към
края на 2016 г. функционират четири Центъра за подкрепа на семейства в риск, съответно в гр.
София, гр. Габрово, гр. Перник и гр. Велико Търново, чиято основна цел е подпомагане на
семейства с проблеми и предотвратяване на изоставянето на деца, но също така и подкрепа на
приемни семейства и семейства на осиновители по отношение грижата на поверените им деца.
Седалището и адресът на управление на Сдружението е Република България, град София 1618,
община Овча Купел, ул. Паскал Тодоров 8А.
Орган на управление на Сдружението е Управителният съвет, който се състои от Председател,
Заместник-председател и седем члена в състав:
1. Росен Господинов Коларов
2. Никола Атанасов Николов
3. Наташка Дакева Данова
4. Тотко Мисробов Татьозов
5. Момчил Василев Анастасов
6. Силвия Илиева Цветанска
7. Веселин Николов Комитов
8. Том Малвет – Представител на SOS-КДИ
9. Ела Янчур – Представител на SOS-КДИ
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SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
Приложение
1

Обща информация и предмет на дейност (продължение)

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния Съвет д-р Росен Господинов
Коларов. Съгласно чл. 10 от Устава на Сдружението и Правилника за организация дейността на
Управителния съвет, оперативната дейност на Сдружението SOS Детски селища в България се
ръководи от Национален офис и Национален директор.
2

База за изготвяне на финансовия отчет
2.1

Изразяване за съответствие

Този финансов отчет е изготвен в съответствие със Счетоводен стандарт (СС) 9 – Представяне на
финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност и приложимите Национални
счетоводни стандарти (НСС). Финансовият отчет на Сдружението към 31 декември 2015 г. е
изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от
Европейския Съюз (ЕС). Съгласно Закона за счетоводството (ЗСч.) предприятия – юридически
лица с нестопанска цел, независимо от категорията им по чл. 19 от ЗСч., съставят годишните си
финансови отчети на базата на национален счетоводен стандарт. Този отчет е първият изготвен
при преминаване към тази база.
Обяснение на преминаването към СС 9 е изложено в приложение 25.
Финансовият отчет към 31 декември 2016 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на
Сдружението на 31 март 2017 г.
2.2

База за измерване

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципите на историческата цена, с изключение
на задължението по плана за дефинирани доходи, отчитано по настояща стойност.
2.3

Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Сдружението е “действащо
предприятие” и ще продължи да осъществява дейност в обозримо бъдеще.
2.4

Функционална валута и валута на представяне

Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), който е функционалната валута на
Сдружението. Представената финансова информация в Български лева е закръглена до хиляда.
2.5

Използване на оценки и допускания

Изготвянето на финансовия отчет в съответствие със СС 9 изисква ръководството да прави
оценки, предвиждания и допускания, които влияят на прилагането на политиките и на отчетените
суми на активи и пасиви, приходи и разходи. Реалният резултат може да бъде различен от тези
очаквания. Очакванията и основните допускания се преразглеждат във всеки отчетен период.
Повторното преразглеждане на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е
преразгледана, както и в всички засегнати бъдещи периоди.
Информация за направени допускания и за оценка на несигурността, за които има значителен риск
да доведат до съществени корекции в рамките на следващата финансова година, са включени в
следните приложения:
 Приложение 11 – Провизии за пенсии и други подобни задължения
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2.6

Използване на оценки и допускания (продължение)

Справедливи стойности
Някои от счетоводните политики и оповестявания на Сдружението изискват оценка на
справедливи стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.
Справедливи стойности са определени за целите на отчитането и оповестяването на базата на
следните методи. Когато е приложимо, в съответните приложения е оповестена допълнителна
информация за допусканията направени при определянето на справедливите стойности на
специфичния актив или пасив.
Търговски и други вземания
Справедливите стойности на търговски и други вземания се определя като настоящата стойност на
бъдещите парични потоци дисконтирани с пазарна лихва към датата на баланса.
3

Значими счетоводни политики

Общи положения
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, са
представени по-долу.
3.1. Сделки в чуждестранна валута
Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния курс,
приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по заключителния курс в деня на
изготвяне на баланса.. Не-парични активи и пасиви деноминирани в чуждестранни валути, които
се отчитат по справедлива стойност, се превръщат във функционалната валута по курса на датата,
към която е определена справедливата стойност.
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 за текущия период.
От 1999 г. обменният курс на Българския лев е фиксиран към еврото (EUR). Обменният курс е
BGN 1.95583 / EUR 1.0.
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3.2. Приходи от финансирания
В съответствие с приходния подход, регламентиран в НСС 20 Отчитане на правителствени
дарения и оповестяване на правителствена помощ, даренията се признават системно и
рационално за приход в отчета за приходи и разходи през периодите, в които са извършени
съответните разходи, чието компенсиране е цел на дарението.
Даренията, свързани с амортизируеми активи, се признават за приход пропорционално на
начислените за съответния период разходи за амортизации на активите, придобити в резултат на
дарението.
Дарения, свързани с неамортизируеми активи, се признават за приход през периодите, в които са
отразени разходите за изпълнението на условията по тях:


дарения, които не са обвързани с условия, се признават за текущ приход за периода на
получаването им.



даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда
на НСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена
помощ и се отчитат като приход след като бъдат изпълнени условията и /или разходите.

В случаите, когато под формата на дарения Сдружението е само посредник между дарителя и
получателя и проследява използването им по предназначение, тези взаимоотношения се отчитат
като други задължения, без да се отразяват в отчета за приходи и разходи на Сдружението.
Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за
периода.
3.3. Приходи и разходи от стопанска дейност
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване
плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени
рабати, направени от Сдружението. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена,
размяната не се разглежда като сделка, която генерира приходи.
Приходите от стопанска дейност на Сдружението са свързани с продажбата на поздравителни
картички с цел набиране на средства за финансиране на нестопанската дейност.
При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:
 значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху
купувача;
 не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол
върху тях;
 сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
 вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;
 направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да
бъдат оценени.
Оперативните разходи се признават в отчета за приходите и разходите в момента на ползване на
услугата или към датата на тяхното възникване. Разходите на Сдружението за нестопанска и
стопанска дейност следва да бъдат в рамките на утвърдения годишен бюджет.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението по метода на ефективната
лихва.
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3.4. Нематериални дълготрайни активи
Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по тяхната себестойност. В
случаите на придобиване по стопански начин тя включва покупната цена, както и всички платени
мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за
експлоатация.
След първоначално признаване, нематериалите дълготрайни активи с ограничен срок на
използване се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от
обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и
разходи за съответния период.
Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от имотите, машините и
съоръженията, 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.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на
годност на отделните активи, както следва:




софтуер
права на безвъзмездно ползване
подобрения на наети активи

2 години
за срока на предоставеното право
за срока на наема

Сдружението извършва внимателна преценка, когато определя дали критериите за първоначално
признаване като актив на разходите по разработването са били спазени. Преценката на
ръководството е базирана на цялата налична информация към отчетната дата.
В допълнение всички дейности, свързани с разработването на нематериален дълготраен актив, се
наблюдават и контролират текущо от ръководството.
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в
работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на цена на придобиване,
намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат
като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.
Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от имотите, машините и
съоръженията, 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. Разходи предназначени
да обслужват активите на ежедневна база се признават в отчета за приходи и разходи като разход в
момента на възникването им. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на актива
(представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и
балансовата стойност на актива), се включват в отчета за приходи и разходи, когато активът бъде
отписан.
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3.5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Дълготрайните материални активи придобити при условията на финансов лизинг се амортизират
на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни активи
или на база стойността на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.
Амортизацията на материалните дълготрайни активи се начислява, като се използва линейният
метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
 Сгради
25 години
 Транспортни средства
5 години
 Обзавеждане
5 години
 Машини и оборудване
5 години
 Компютърна техника
2 години
 Други
5 години
Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка
дата на изготвяне на финансов отчет.
Към 31 декември 2016 г. и към 31 декември 2015 г. Сдружението няма дълготрайни материални
активи придобити за стопански цели.
3.6

Инвестиционни имоти

Сдружението класифицира като инвестиционни имоти сгради и съоръжения. След изпълнение на
плана за преместване на SOS приемните семейства и настанените в тях деца от SOS селището в с.
Дрен, приключило през 2016 г., Управителният съвет (УС) е в процес на анализ какви са
възможностите за постъпване в SOS на ползи от сградите в с. Дрен. Разглеждат се различни
варианти, в т.ч. отдаването им под наем, партньорство, продажба и др. На тази база УС счита за
съответстващо на статуса им към края на 2016 г. съгласно приложимата счетоводна рамка с общо
предназначение, да рекласифицира въпросните недвижими имоти в баланса на SOS и продължи
отчитането им като инвестиционни имоти.
Инвестиционните имоти са представени във финансовия отчет по цена на придобиване
(себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.
Справедливата стойност на инвестиционните имоти не може да бъде достоверна измерена, тъй
като:
 Съществуващият имот в с. Дрен се трансформира в инвестиционен за първи път поради
промяна в ползването му.
 Липсват пазарни сделки за този вид имот (използван за SOS детско селище) и не могат да
се приложат алтернативни оценки поради недостатъчност на източници на информация.
В стойността на инвестиционните имоти са включени и всички трайно прикрепени дълготрайни
материални активи, без които инвестиционният имот не би могъл да осъществява
предназначението си.

28

SOS Детски селища България
Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
Приложение
3

Значими счетоводни политики (продължение)
3.6. Инвестиционни имоти

Дружеството използва линеен метод на амортизация на инвестиционните имоти. Полезният живот
по групи активи за текущия и сравнителния период е, както следва:
 Сгради и съоръжения – 25 г.
3.7. Пари и парични еквиваленти
Сдружението отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по
банкови сметки и депозити с оригинален матуритет до 3 месеца, които са високо ликвидни и
съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.
3.8

Материални запаси

Материалните запаси включват материали и стоки. Материалните запаси биват първоначално
признати по тяхната себестойност. В себестойността на материалните запаси се включват
разходите по закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани
с доставката им. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към
края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността
им и тяхната нетна реализуема стойност.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси,
намалена с очакваните разходи по продажбата. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси
до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката.
Сдружението определя разходите за материални запаси, като използва метода първа входяща –
първа изходяща.
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в
периода, в който е станала продажбата и е бил признат съответният приход.
Ако Сдружението възнамерява да продаде дълготрайни активи или група активи и ако продажбата
се очаква да бъде осъществена в 12-месечен срок от отчетната дата, активът или групата активи се
класифицират и представят в счетоводния баланс като държани за продажба.
3.9

Собствен капитал

Собственият капитал на Сдружението включва резерви в нетекущи активи и други резерви (общо
представени в Други резерви). Резервите в нетекущи активи на юридическото лице с нестопанска
цел са формирани в периода до 31.12.2001 г. и отразяват балансовата стойност на нетекущите
активи, придобити до 31.12.2001 г. По силата на действащата нормативна уредба до 31.12.2001 г.
придобиването на нетекущи активи е отчитано като увеличение на собствения капитал.
В Други резерви се включва и резултатът от дейността на Сдружението за съответната година.
Резултатът от дейността на Сдружението се формира като разлика между приходите и разходите
за нестопанска дейност. В резултатът от дейността се включва и печалбата или загубата за
съответната година от стопанска дейност.
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3.10 Пенсионни и други задължения към персонала
Сдружението не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане
или под формата на компенсации с акции, или с дялове от собствения капитал.
Сдружението отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква отпуските да възникват в
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда,
свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и
социални осигуровки.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след
като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Сдружението е
задължено да му изплати обезщетение в зависимост от натрупания стаж в Сдружението в размер
до шест брутни работни заплати.
Сдружението е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при
пенсиониране в съответствие с изискванията на НСС 19 Доходи на персонала.
3.11

Други провизии, условни активи и условни пасиви

Провизиите, представляващи текущи задължения на Сдружението, произтичащи от минали
събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ паричен поток от
ресурси, се признават като задължения на Сдружението. Провизиите се признават тогава, когато
са изпълнени следните условия:




Сдружението има сегашно задължения в резултат от минали събития;
има вероятност за погасяване на задължението да доведе до изходящ поток от
икономически ползи за Сдружението;
може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението.

Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна оценка на изходящите
парични потоци от ресурси, необходими за уреждането на настоящото задължение към отчетната
дата. При определянето на тази най-добра приблизителна оценка Сдружението взима под
внимание рисковете и степента на несигурност, съпътстваща много от събитията и обстоятелства,
както и ефекта от промяната на стойността на паричните средства във времето, когато те имат
значителен ефект.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение на Сдружението се признават като
отделен актив. Този актив, обаче, не може да надвишава стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към всяка отчетна дата и стойността им се коригира, така че да
отрази най-добрата приблизителна оценка към отчетната дата.
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В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток ресурси в резултат
на текущо задължение, такова задължение не се признава, освен ако не става въпрос за бизнес
комбинация.
Сдружението не признава условни активи, тъй като признаването им може да има за резултат
признаването на доход, който може никога да не бъде реализиран.
3.12. Финансови инструменти
Сдружението класифицира недеривативни финансови активи в кредити и вземания. Кредити и
вземания са финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на
активен пазар.
Сдружението класифицира недеривативни финансови пасиви в други финансови задължения.
Други финансови задължения включват търговски и други задължения.
( i ) Недеривативни финансови активи и финансови задължения – признаване и отписване
Сдружението първоначално признава заеми и вземания и издадени дългови ценни книжа на
датата, на която те са възникнали. Всички други финансови активи и финансови пасиви се
признават първоначално на датата на търгуване.
Сдружението отписва финансов актив, когато договорните права за паричните потоци от актива са
погасени или Сдружението прехвърли правата за получаване на договорените парични потоци от
финансовия актив в сделка, според която значителна част от всички рискове и изгоди от
собствеността на финансовия актив са прехвърлени, или нито прехвърля, нито задържа значителна
част от всички рискове и изгоди от собствеността и не запазва контрол над прехвърления актив.
Всяко участие в такъв отписан финансов актив, което е създадено или задържано от Сдружението,
се признава като отделен актив или пасив.
Сдружението отписва финансов пасив, когато неговите договорни задължения са изпълнени, или
са отменени, или са изтекли.
Финансови активи и пасиви се компенсират и нетната стойност се представя в счетоводния баланс
тогава и само тогава, когато Сдружението има правно основание да нетира сумите и има
намерение или да урежда на нетна база, или да реализира актива и да уреди пасива едновременно.
(ii) Недеривативни финансови активи – оценяване
Заеми и вземания
Тези активи се признават първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко свързани
разходи по сделката. След първоначално признаване, те се оценяват по амортизирана стойност, по
метода на ефективния лихвен процент.
Пари и парични еквиваленти
В отчета за паричния поток пари и парични еквиваленти включват банкови овърдрафти, които са
платими при поискване и са неразделна част от управлението на паричните наличности.
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(iii) Недеривативни финансови пасиви – оценяване
Недеривативни финансови пасиви се признават първоначално по справедлива стойност, намалена
с всички пряко свързани разходи по сделката. След първоначално признаване тези пасиви се
оценяват по амортизирана стойност, като се използва методът на ефективния лихвен процент.
3.13

Обезценка

(i) Недеривативни финансови активи
Финансов актив, който не се отчита по справедлива стойност в отчета за приходи и разходи, се
преглежда към всяка отчетна дата, за да се прецени дали съществуват обективни доказателства че
е обезценен. Един финансов актив е обезценен, ако има обективни доказателства за наличие на
обезценка в резултат от едно или повече събития, възникнали след първоначалното признаване на
актива, и е засегнало очакваните бъдещи парични потоци от този актив, по начин, който може да
бъде надеждно оценен.
Обективно доказателство, че финансов актив е обезценен, включва неизпълнение или просрочие
от длъжник, преструктуриране на задължението към Сдружението при условия, които
Сдружението иначе не би разглеждала, индикации, че длъжник или емитент ще изпадне в
несъстоятелност, неблагоприятни промени в статуса на плащания на длъжник или емитент,
икономически условия, които водят до неизпълнения или изчезването на активен пазар за дадена
ценна книга. В допълнение, за инвестиция в капиталова ценна книга, значителен или
продължителен спад в справедливата стойност под нейната цена на придобиване е обективно
доказателство за обезценка.
Финансови активи отчитани по амортизирана стойност
Сдружението взима предвид доказателства за обезценка на финансови активи отчитани по
амортизирана стойност (заеми и вземания и държани до падеж инвестиции в ценни книжа), както
за конкретен актив, така и на колективно равнище. Всички индивидуално значими активи се
проверяват за специфична обезценка.
Загубата от обезценка за финансов актив, отчитан по амортизирана стойност, се изчислява като
разликата между неговата отчетна стойност и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични
потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент. Загуба от обезценка се признава
в отчета за приходи и разходи и се отразява в корективна сметка, намаляваща кредитите и
вземанията или ценни книжа, държани до падеж. Когато събитие настъпило след признаването на
обезценка, намалява загубата от обезценка, това намаление се отразява обратно през отчета за
приходи и разходи.
(ii) Heфинансови активи
Отчетните стойности на нефинансовите активи на Сдружението, различни от инвестиционни
имоти, материални запаси и отсрочени данъчни активи, се преглеждат към всяка отчетна дата с
цел да се определи дали има признаци за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се
прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За нематериални активи с
безскраен полезен живот, или които още не са готови за употреба, възстановимата стойност се
определя на всяка година по едно и също време.
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(ii)

Heфинансови активи (продължение)

Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на един актив или
обект, генериращ парични потоци (ОГПП), част от която е той, превишава неговата възстановима
стойност.
Възстановимата стойност на актив или ОГПП е по-високата от неговата стойност в употреба и
справедливата му стойност, намалена с разхода по продажба. При оценката на стойността в
употреба, бъдещите парични потоци се дисконтират до сегашната им стойност, като се прилага
дисконтов процент преди данъци, отразяващ текущите оценки за пазара, цената на парите във
времето и риска специфичен за актива или за ОГПП. За целта на теста за обезценка, активи, които
не могат да бъдат тествани индивидуално, се групират заедно в най-малката възможна група
активи, генерираща парични постъпления от продължаваща употреба, които са в голяма степен
независими от паричните постъпления от други активи или ОГПП.
Загуби от обезценка се признават в отчета за приходи и разходи. Загуби от обезценка признати за
ОГПП се разпределят така, че да намалят отчетните стойности на активите в обекта
пропорционално. Загуба от обезценка се възстановява само до такава степен, че балансовата
стойност на актива не надвишава балансовата стойност, която би била определена, след
приспадане на амортизация, ако загуба от обезценка не е била признавана.
3.13. Лизинг
(i) Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
При възникване на споразумението Сдружението определя дали то е, или съдържа лизинг.
При възникване или след повторна оценка на споразумение, което съдържа лизинг, Сдружението
разделя плащания и други изисквани възнаграждения по това споразумение, на такива за лизинг, и
такива за други елементи, въз основа на относителните им справедливи стойности. Ако
Сдружението заключи, че за даден финансов лизинг е невъзможно да се разделят плащанията
надеждно, актив и пасив се признават в размер, равен на справедливата стойност на базовия актив;
в последствие пасивът се намалява, когато се извършват плащанията, и се признава вменен
финансов разход върху пасива като се използва диференциалния лихвен процент на Сдружението.
(ii) Наети активи
Лизинговите договори, по силата на които на Сдружението се прехвърлят всички значими рискове
и изгоди от собствеността, се класифицират като финансов лизинг. При първоначално признаване
наетите активи се отчитат по по-ниската от справедлива стойност и настояща стойност на
минималните лизингови плащания. След първоначално признаване, активът се отчита според
счетоводната политика, приложима за съответния актив.
Различни от тези лизингови договори са договори за оперативен лизинг и те не се признават в
счетоводния баланс на Сдружението.
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(iii) Плащания по лизингови договори
Плащанията по оперативен лизинг се признават в отчета за приходи и разходи на база линейния
метод за периода на лизинговия договор. Получени лизингови стимули се признават като
неразделна част от общите лизингови разходи през периода на договора.
Минималните лизингови вноски по финансов лизинг 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.
3.15 Данъци
SOS Детски селища България е неправителствена организация с нестопанска цел и е освободена от
облагане с корпоративен данък и ДДС за дейностите си с нестопанска цел (с изключение на
корпоративен данък върху търговските дейности, ако има такива).
Данъкът върху печалбата върху резултата на Сдружението от стопанска дейност представлява
текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата се признава в отчета за приходи и разходи.
Текущият данък е очакваното данъчно задължение или вземане върху облагаемата печалба или
загуба за годината, прилагайки данъчните ставки влезли в сила или по същество въведени към
отчетната дата и всички корекции за дължими данъци за предходни години.
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Нематериалните активи на Сдружението включват придобити програмни продукти и права върху
ползването им, както и предоставени права за безвъзмездно ползване на общински помещения. От
2015 г. в състава на нематериалните активи са включени и подобрения на наети активи – наети
апартаменти в гр. София и гр. Перник, в които са настанени част от приемните семейства,
преместени от SOS Детско селище Дрен. Балансовата стойност на нематериалните активи за
текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:
Програмни
Права за
продукти и безвъзмездно
права за
ползване
ползването им

Подобрения
на наети
активи

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2015 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2015 г.

147
2
(26)
123

17
8
25

7
7

164
17
(26)
155

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2015 г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 декември 2015 г.

120
(26)
16
110

6
6
12

1
1

126
(26)
23
123

13

13

6

32

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2016 г.

123
52
175

25
10
(9)
26

7
(5)
2

155
62
(14)
203

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2016 г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 декември 2016 г.

110
13
123

12
(8)
7
11

1
(3)
3
1

123
(11)
23
135

52

15

1

68

Балансова стойност към
31 декември 2015 г.

Балансова стойност към
31 декември 2016 г.
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Земи и
сгради

Компютър- Транспортни
но
средства
оборудване

Други

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2015 г.
Новопридобити активи
Отписани активи

6,436
518

135
60

315
-

455
27

7,341
605

Салдо към 31 декември 2015 г.

(36)
6,918

(4)
191

(48)
267

(12)
470

(100)
7,846

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2015 г.
Отписани активи

1,718

122

255

401

2,496

Амортизация
Салдо към 31 декември 2015 г.

(2)
262
1,978

(4)
14
132

(48)
25
232

(12)
20
409

(66)
321
2,751

Балансова стойност към
31 декември 2015 г.

4,940

59

35

61

5,095

6,918
-

191
14

267
-

470
23

7,846
37

(3,114)
0
3,804

(12)
193

267

(9)
484

(3,114)
(21)
4,748

1,978

132

232

409

2,751

-

(12)

-

(8)

(20)

(1,004)
277

35

17

18

(1,004)
347

1,251

155

249

419

2,074

2,553

38

18

65

2,674

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.
Новопридобити активи
Трансфери към Инвестиционни
имоти
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2016 г.
Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2016 г.
Отписани активи
Трансфери към Инвестиционни
имоти
Амортизация
Салдо към 31 декември 2016 г.
Балансова стойност към
31 декември 2016 г.

През 2015 г. започна преместването на децата и приемните родители от детското селище,
намиращо се в с. Дрен, в алтернативни домове (в закупени или наети апартаменти) в гр. София и
гр. Перник. Процесът приключи през 2016 г. Дълготрайните активи, намиращи се в с. Дрен, чиято
балансовата стойност е в размер на 2,110 хил. лв. към 31 декември 2016 г., са представени в
Дългосрочни инвестиции като инвестиционни имоти.
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6.

Дългосрочни инвестиции

След поетапното преместване на SOS приемните семейства от с. Дрен в София и Перник и
предвид това, че към края на 2016 г. сградите в с. Дрен не се използват за обичайната дейност на
Сдружението, а по тях са направени само разходи за поддръжка и охрана, с решение на УС към
31.12.2016 г. тези сгради са извадени от обхвата на дълготрайните материални активи и са
отчетени като дългосрочни инвестиции (инвестиционни имоти).
Сгради

Съоръжения

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2015 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2015 г.

-

-

-

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2015 г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 декември 2015 г.

-

-

-

Балансова стойност към
31 декември 2015 г.

-

-

-

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.
Новопридобити активи
Трансфери
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2016 г.

3,084
3,084

30
30

3,114
3,114

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2016 г.
Отписани активи
Трансфери
Амортизация
Салдо към 31 декември 2016 г.

989
989

15
15

1,004
1,004

2,095

15

2,110

Балансова стойност към
31 декември 2016 г.
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7.

Материални запаси

Суровини и материали
Стоки

2016

2015

130
9
139

119
8
127

В състава на материалните запаси към 31.12.2016 г. са включени предметни дарения на стойност
30 хил. лв., закупено, но неизразходвано гориво за отопление на стойност 98 хил. лв. и други
закупени, но неизразходвани материали на стойност 2 хил. лв. Стоките към 31.12.2016 г. включват
основно коледни картички, предназначени за продажба. Материалните запаси на Сдружението не
са предоставяни като обезпечение на задължения.
8.

Вземания

Банков депозит
Предоставени аванси на служители и бенефициенти
Търговски вземания
Доставчици по аванси
Други заплатени суми, подлежащи на възстановяване

2016

2015

454
7
5
18
9
493

487
10
3
3
503

Банковите депозити представляват спестените парични подаръци на SOS-децата, които са вложени
в 12-месечен депозит в щатски долари. Изравняването на сумата по депозита със сумата на
задължението към децата става на датите на падежа. Следващият най-близък падеж е през м.
декември 2017 г.
Търговските вземания на Сдружението към 31.12.2016 г. представляват регистрирани, но не
постъпили ефективно, дарения от интернет портал Гейт ту шоп.

9.

Парични средства

Паричните средства включват следните компоненти:
Парични средства в брой и в безсрочни банкови сметки:
- български лева
- евро
- щатски долари
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2016

2015

432
1,303
428
2,163

472
933
408
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10. Резерви
Други резерви се формират от резултата от дейността на Сдружението от предходни години и се
изменят ежегодно в нарастване или намаляване. Към 31 декември 2016 г. сумата от натрупаните
през предходни години финансови резултати е в размер на 494 хил. лв. (към 31.12.2015: 443 хил.
лв.).
Сдружение „SOS Детски селища България“ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено по
реда на Закона за юридически лица с нестопанска цел. При учредяването му не е имало
встъпителни вноски от учредителите. Съгласно действаща до края на 2001 година нормативна
уредба основният капитал на Сдружението е съответствал на стойността на собствените
дълготрайни активи.
След промяната националните счетоводни стандарти от началото на 2002 г., съгласно които
основният капитал на нестопанските юридически лица е равен на встъпителните вноски на
учредителите, основният капитал на Сдружението е трансформиран в резерви. В Други резерви се
включва и балансовата стойност на всички придобити преди 31.12.2001 г. дълготрайни активи: 127
хил лв. към 31 декември 2016 г. (31.12.2015 г.: 127 хил. лв.)
11. Провизии за пенсии и други подобни задължения

Провизии за пенсиониране – нетекуща част

Лихвен
процент
Дължими обезщетения
Ефект от дисконтиране

До 1 година

3
3

2,50

2016

2015

54
54

38
38

От 1 до 5
години

Общо

56
(2)
54

59
(2)
57

Провизията за пенсиониране е базирана на калкулация на Ръководството. При изготвяне на
калкулацията Ръководството не е заложило процент за увеличение на заплатите, тъй като счита, че
такова няма да има. Използваният от Ръководството дисконтов фактор е равен на 2,50%.
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12.

Задължения

Над 1 година
Други
До 1 година
Задължения към доставчици
Задължения към персонала
Осигурителни задължения
Данъчни задължения

Общо задължения

2016

2015

454
454

487
487

40
66
1
4
111

77
72
5
154

565

641

Други задължения на 1 година представляват спестени парични подаръци за SOS-децата.
Сдружението е поело ангажимент към индивидуалните спонсори на SOS-децата, че всички
парични подаръци, получавани от чуждестранни спонсори, регистрирани в Спонсорската
програма на международната организация SOS Детски селища, ще бъдат спестявани до излизане
на конкретното дете от програмите за SOS-грижа. Два пъти годишно в счетоводството се отразява
информация за получените парични дарения по деца. Спестяванията са депозирани във валутен
депозит със срок от една година. Към деня на всеки падеж на валутния депозит, получената за
периода лихва се разпределя пропорционално и се прибавя, а удържаните банкови такси също се
разпределят пропорционално и се намаляват от спестяванията на всяко едно дете.
Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи
служители на Сдружението, които следва да бъдат уредени през 2017 г. Тези задължения са
възникнали във връзка с натрупани неизползвани отпуски към отчетната дата и пенсионни
плащания.
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13. Финансирания
Сумите, получени от местни и чуждестранни източници за финансиране на дейността, се
признават за приход до размера на действително направените разходи за регламентирана дейност.
Останалите суми се прехвърлят като отложен доход за следващи периоди. Ръководството счита, че
всички получени, но неразходвани средства за текуща дейност ще бъдат използвани в рамките на
дванадесет месеца.
Към 31.12.2016 г. сумата на неизразходваните финансирания за дълготрайни активи е в размер на
4,736 хил. лв. (към 31.12.2015 г.: 4,999 хил. лв.). Сумите, получени от местни и чуждестранни
източници за покупка на дълготрайни активи, се признават за доход до размера на начислените
разходи за амортизации на съответните закупени с тези финансирания дълготрайни активи.
Останалите суми се прехвърлят като отложен доход за следващи периоди.

Финансирания за дълготрайни активи
Финансирания за текуща дейност

2016

2015

4,736
1,671
6,407

4,999
1,293
6,292

2016
1,367
1,101
550
334
245
370
3,967

2015
1,498
1,069
432
292
326
333
3,950

14. Други разходи
В състава на Други разходи се включват разходи за SOS проекти както следва:
SOS детски селища
Младежки домове и програми
Дейности за набиране на средства
Програми за подкрепа на семейството
Други проекти
Разходи за амортизации

През септември 2013 г. Сдружение SOS Детски селища България стартира проект “Подай ръка –
Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства”, финансиран по Българо-Швейцарска програма
за сътрудничество. Срокът на проекта е 30 месеца и приключи в края на месец февруари 2016 г.
От началото на 2015 г. Сдружението SOS Детски селища България участва в изпълнението на
международен проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“, финансиран от
Европейската комисия, програма „Основни права и гражданство“. Срокът на проекта е 2 години и
приключи към края на 2016 г.
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15. Административни разходи
В състава на административните разходи са включени текущите разходи по издръжката на
Националния офис на Сдружението.
2016
11
19
1
15
392
243
681

Разходи за поддръжка и ремонти
Текущи домакински разходи
Медицински разходи
Транспортни разходи
Разходи, свързани с персонала
Административни разходи

2015
18
9
17
354
286
684

Средносписъчният брой на персонала през отчетния период е 137 (2015 г.: 142).
16. Други приходи
Други приходи включват приходите от финансирания и се разделят на приходи от местни и
чуждестранни финансирания за текущата дейност. Местните приходи представляват парични и
предметни дарения, получавани от Сдружението инцидентно или в резултат на специално
организирани кампании за набиране на средства. Тяхното предназначение (ако не е указано
изрично друго) е за покриване на текущите разходи, свързани с регламентираната дейност. От
2010 г. Сдружението получава бюджетна субсидия от Община Велико Търново за частично
покриване на разходите за функциониране на ЦНСТ „Дом Надежда” и на двата Младежки дома на
територията на града – ЦНСТ „Охрид” и ЦНСТ „Ильо войвода”. От м. август 2013 г. Столична
община също осигури субсидия, която покрива частично разходите за функционирането на двата
Младежки дома ЦНСТ „Приятели“ и ЦНСТ „Мечтатели“ на територията на гр. София. През 2015
г. в гр. Габрово започна да функционира Малък семеен дом „Чардафон“, разходите за който се
покриват частично като ЦНСТ от Община Габрово. От м.ноември 2016 г. беше сключен договор с
Община Велико Търново, на основание на който Сдружението получава финансиране за частично
покриване на разходите на Центъра за обществена подкрепа в гр. Велико Търново. И трите
общини отпускат субсидията авансово през месеца, за който се отнася, а през следващия месец
Сдружението представя отчет за извършените разходи, които съответно се проверяват и
одобряват. За приход се признават само действително направените и одобрени разходи, а
разликата между тях и авансово получените от Сдружението средства подлежи на възстановяване.
SOS-майките са регистрирани като приемни родители по смисъла на Закона за закрила на детето.
След регистрирането им като приемни родители те получават месечна издръжка за настанените
при тях деца от местния Отдел „Закрила на детето“. Тези средства подлежат на отчитане лично от
SOS-приемните родители пред съответните социални служби и не са част от приходите и
разходите на Сдружението. Освободените по този начин средства се насочват за разширяване
кръга на услугите, предоставяни от SOS Детски селища България не само по отношение на
семейния тип грижа, но и в програмите за подкрепа на семейства в риск. През 2016 г. завърши
поетапното пререгистриране на SOS-приемните родители от доброволни в професионални. В
резултат на това първо всички SOS-приемни родители в Трявна, а по-късно и всички в София и
Перник, започнаха да получават по-голямата част от трудовото си възнаграждение директно от
Отдел „Закрила на детето“.
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16 Други приходи (продължение)
Чуждестранните финансирания имат за цел да допълнят бюджетния дефицит (разликата между
разходите и местните приходи) при изпълнение на регламентираната дейност на Сдружението.
Другите приходи към 31 декември 2016 г. са, както следва:
2016
1,584
3,047
675
5
4,636

Приходи от финансирания от чужбина
Приходи от финансирания от страната
Включително бюджетни субсидии
Други

2015
2,151
2,453
646
29
4,633

Като Други в Други приходи са посочени нетния приход от продажба на дълготрайни активи,
както и получени обезщетения по настъпили застрахователни събития.
17. Приходи от стопанска дейност
Приходите от стопанска дейност в основната си част са резултат от ежегодно организирани
кампании за продажбата на коледни и великденски картички.

Приходи от продажба на стоки
Приходи от продажба на услуги

2016

2015

52
1
53

64
64

2016

2015

2
10
12

4
11
15

18. Разходи за стопанска дейност
Разходи за външни услуги
Балансова стойност на продадените активи

19.

Разходи за данъци

Като организация, създадена с нестопанска цел, Сдружението не подлежи на облагане по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, освен за доходите, реализирани от стопанска
дейност. През 2016 г. Сдружението реализира печалба от стопанска дейност в размер на 41 хил. лв.
(2015 г.: 49 хил. лв.) и съответно дължимият данък върху дохода възлиза на 4 хил. лв. (2015 г. 5
хил. лв.).
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20.

Финансови инструменти
20.1Кредитен риск

Кредитният риск за Сдружението се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която
клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.
Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови
инструменти.
Ръководството диверсифицира риска относно паричните средства, паричните еквиваленти и
паричните операции, като използва повече от една банки.
Отчетната стойност на финансовите активи на Сдружението представлява максималната кредитна
експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на отчета е:

Парични средства
Банков депозит

2016

2015

2,153
454
2,607

1,796
487
2,283

Към 31 декември 2016 г. и 31 декември 2015 г. Сдружението няма просрочени вземания, които да
налагат формирането на загуби от обезценка.
20.2Ликвиден риск
Ликвиден риск възниква при положение, че Сдружението не изпълни своите задължения когато те
станат изискуеми. Ръководството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден
ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да
се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Сдружението.
20.3Валутен риск
Сдружението има минимална експозиция към валутен риск, до толкова доколкото получаваното
финансиране е деноминирано в евра и щатски долари. Сдружението осъществява оперативните си
разходи в лева. Паричните подаръци, които SOS-децата получават от чуждестранни спонсори и
които Сдружението управлява до излизане на конкретното дете от програмата за SOS-грижа, са
деноминирани в щатски долари. Депозитът на Сдружението също е деноминиран в щатски долари.
20.4Пазарен риск
Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени
проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на
неговите инвестиции да бъдат засегнати. Поради спецификата на своята дейност, Сдружението не
е изложено на значим пазарен риск
20.5Лихвен риск
През 2016 г. и 2015 г. Дружеството не е било изложено на лихвен риск поради липса на
задължения по финансови инструменти с променлив лихвен процент.
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21.

Свързани лица

Идентифициране на свързаните лица
Към 31 декември 2016 г. и 31 декември 2015 г., свързаните лица на Сдружението са следните:



Членовете на Управителния Съвет на Сдружението, посочени в приложение 1 към финансовия
отчет
Национален директор, ръководещ Сдружението

Възнаграждение на ключов управленски персонал
През 2016 г. възнаграждението на ключовия управленски персонал на Сдружението възлиза на 46
хил. лв.
Други сделки със свързани лица
През 2016 г. и 2015 г. Сдружението не е реализирало сделки със свързани лица.

22.

Оперативен лизинг

Лизинг като наемател
Плащания по оперативен лизинг са дължими както следва:

Под една година
Между една и пет години

2016

2015

34
34

44
34
78

Сдружението има сключени договори за наем на апартаменти, в които са настанени деца и
приемни родители от детското селище в с. Дрен. Договорите са сключени със срок до 2017 г. и
2018 г.
23.

Условни задължения

На ръководството на Сдружението не са известни обстоятелства, които биха могли да доведат до
възникване на допълнителни съществени задължения.
Ръководството на Сдружението не счита, че съществуват съществени рискове в резултат на
динамичната фискална и регулаторна среда в България, които биха наложили корекции във
финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
24.

Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса, които да налагат допълнителни корекции и/или
оповестявания във финансовия отчет на Сдружението за годината, завършваща на 31 декември
2016 г.
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25.

Преминаване към СС 9

Ръководството на Сдружението е направило анализ и не счита, че преминаването към СС 9 се
отразява съществено върху финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и
паричните потоци на Сдружението.
Във връзка с преминаването към СС 9 не се налагат промени в счетоводните политики на
Сдружението.
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25 Преминаване към СС 9 (продължение)
ВСТЪПИТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 1 януари 2015 г.
АКТИВ
ПАСИВ
Сума (в
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
2015
A. Записан, но невнесен капитал
А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
І. Записан капитал
1. Нематериални активи
II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност
- III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
IV. Резерви
програмни продукти и други подобни права и активи
38
3. Търговска репутация
- 1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нематериални активи в
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
процес на изграждане
Общо за група I:
38 3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи
4. Други резерви
1. Заеми и сгради, в т.ч.:
4,718 Общо за група IV:
V. Натрупана печалба (загуба) от минали
- земи
9 години, в т.ч.:
- сгради
4,709 - неразпределена печалба
2. Машини, производствено оборудване и апаратура
34 - непокрита загуба
3. Съоръжения и други
93 Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални
VI. Текуща печалба (загуба)
активи в процес на изграждане
Общо за група II:
4,845 Общо за раздел А:
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 асоцирани и смесени
- - отсрочени данъци
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и
смесени предприятия
5. Дългосрочни инвестиции
6. Други заеми
7. Изкупени собствени акции
номинална стойност
Общо за група III:
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б:
В. Текущи (краткотрайни) активи

3. Други провизии и сходни задължения
- Общо за раздел Б:
- В. Задължения
1. Облигационни заеми с отделно посочване на
- конвертируемите, в т.ч.:
х до 1 година
- над 1 година
- 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
4,883 до 1 година
над 1 година
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25 Преминаване към СС 9 (продължение)
ВСТЪПИТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 1 януари 2015 г.
АКТИВ
ПАСИВ
Сума (в
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
2015
3. Получени аванси, в т.ч.:
I. Материални запаси
1. Суровини и материали
172 до 1 година
2. Незавършено производство
- над 1 година
3. Продукция и стоки, в т.ч.:
11 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
- продукция
- до 1 година
- стоки
11 над 1 година
4. Предоставени аванси
- 5. Задължения по полици, в т.ч.:
Общо за група I:
183 до 1 година
II. Вземания
над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
2 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
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени
над 1 година
- предприятия, в т.ч.:
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени
до 1 година
предприятия, в т.ч.:
над 1 година
- над 1 година
4. Други вземания, в т.ч.:
480 8. Други задължения, в т.ч.:
над 1 година
- до 1 година
Общо за група II:
482 над 1 година
III. Инвестиции
- към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дялове в прдеприятия от група
- до 1 година
2. Изкупени собствени акции
- над 1 година
номинална стойност
х
- осигурителни задължения, в т.ч.:
3. Други инвестиции
- до 1 година
Общо за група III:
- над 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.:
- данъчни задължения, в т.ч.:
- брой
14 до 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)
2,296 над 1 година
Общо за група IV:
2,310 Общо за раздел В, в т.ч.:
Общо за раздел В:
2,975 до 1 година
Г. Разходи за бъдещи периоди
13 над 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъдещи
- финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
7,871 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
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25 Преминаване към СС 9 (продължение)
Равнение на собствения капитал
1 януари 2015
г.

31 декември
2015 г.

524
57
581

570
51
621

524
57
581
-

570
51
621
-

Собствен капитал, определен в съответствие с МСФО,
приети от ЕС
Резерви
Резултат от дейността
Собствен капитал, определен в съответствие със СС 9
Резерви
Резултат от дейността
Разлика
Равнение на печалбата (загубата)

2015 г.
Печалба (загуба), определена в съответствие с МСФО, приети от ЕС
Нетен резултат за периода
Печалба (загуба), определена в съответствие със СС 9
Нетен резултат за периода
Разлика
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51
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-

