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"РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ПОМОРИЕ"  

 

1. Правен статут 

  Юридическо лице с нестопанска дейност, учредено в частна полза 

2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 

ЮЛНЦ води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на 

българското търговско и счетоводно законодателство. ЮЛНЦ е избрало да прилага Националните стандарти 

за финансови отчети за малки и средни предприятия, и на база чл. 26, ал. 4 и 5 от ЗСч и т. 26 от СС 1 

Представяне на финансови отчети,  и СС 9 Финансови отчети на ЮЛНЦ , да не изготвя Отчет за Собствения 

капитал. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. 

              Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. 

        2. 2 Сравнителни данни 

Всички пера в Счетоводния баланса, в Отчета за приходите и разходите и в Отчета за паричния поток, са 

представени по един и същи начин както в отчета за 2014 год., така че е налице съпоставимост на данните. 

         2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

         2.3.1 Нетекущите материални активи  

Нетекущите материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и 

допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената 

амортизация 

        2.3.2 Амортизация на дълготрайните активи 

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи се начисляват като последователно  се 

прилага линейния метод.  

         2.3.3. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на 

отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и 

в каса. 

       2.4 Признаване на приходите и разходите 

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, 

независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се 

извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.  
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