Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран годишен финансов отчет
31 декември 2019 г.



Доклад на независимия одитор

До Общото събрание
на Центъра за изследване на демокрацията
Доклад върху консолидирания финансов отчет
Извършихме одит на консолидирания финансов отчет на Център за изследване на
демокрацията и неговите консултантски звена („Групата”), включващ консолидирания
отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 г. и консолидирания отчет за
всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал и консолидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и
пояснителните приложения към консолидирания финансов отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.
Мнение
По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно,
във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Групата към 31 декември
2019 г. и нейните консолидирани финансови резултати от дейността и паричните ѝ
потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).
База за изразяване на мнение
Извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в
раздела от нашия доклад „Отговорност на одитора“. Ние сме независими от Групата в
съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) и с етичните изиск
вания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение
на нашия одит на консолидирания финансов отчет в България, като сме изпълнили и
другите си етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на
СМСЕС. Считаме, че получените от нас одиторски доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.
Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет
и одиторския доклад
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона



за счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и одиторския доклад
към него.
Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата информация и ние не формулираме категорично заключение относно сигурността ѝ под каквато
и да е форма, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е
посочено.
Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, отговорността ни се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази
друга информация е в съществено несъответствие с консолидирания финансов отчет
или с това, което сме установили по време на одита, или съдържа някакво друго съществено неправилно отчитане. В случай че на базата на работата, която сме извършили,
достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно отчитане в тази друга
информация, сме длъжни да докладваме този факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.
Допълнителни въпроси, които поставя за докладване
Законът за счетоводството
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение
на доклада за дейността изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по
МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г. (утвърдени от нейния
Управителен съвет на 29.11.2016 г.). Тези процедури касаят проверки за наличието, както
и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва
оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
–
–
–

Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е
изготвен финансовият отчет, съответства на консолидирания финансов отчет.
Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от
Закона за счетоводството.
Докладът за плащанията към правителствата за финансовата година, за която е
изготвен финансовият отчет, е предоставен и изготвен в съответствие с изискванията
на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
консолидиран финансов отчет в съответствие с МСФО, приети от ЕС, и за такава система
за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на консолидирани финансови отчети, които не съдържат съществени



неправилни отчитания, независимо дали последните се дължат на измама или на
грешка.
При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност
за оценяване способността на Групата да продължи да функционира като действащо
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие, и използвайки счетоводната база на основата на
предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява
да ликвидира Групата или да преустанови дейността ѝ, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.
Отговорност на одитора
Ние имаме за цел да установим с разумна степен на сигурност дали финансовият отчет
като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали те се дължат на измама или на грешка, и да съставим одиторски доклад, в който е включено
нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност,
но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, ще разкрие съществено
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или на грешка и се считат за съществени, ако има разумно
основание да се предположи, че самостоятелно или в съвкупност те биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на
този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. В допълнение ние:
–

–

–
–

идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в
консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на
грешка; разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно
отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено
неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления,
които въвеждат одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на
вътрешния контрол;
проучваме вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим
одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но
не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на
Групата;
оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени
от ръководството;
правим заключение относно уместността на използване от страна на ръководството
на счетоводната база, въз основа на предположението за действащо предприятие
и на получените одиторски доказателства относно това дали е налице съществена
несигурност относно събития или условия, които биха могли да породят значителни
съмнения за способността на Групата да функционира като действащо предприятие. Ако достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, сме длъжни
в одиторския си доклад да привлечем внимание към свързаните с тази несигурност



–

оповестявания в консолидирания финансов отчет или, в случай че тези оповестявания са неадекватни, да променим мнението си. Заключенията ни се основават
на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския доклад. Бъдещи
събития или условия обаче могат да станат причина Групата да преустанови функционирането си като действащо предприятие;
оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по достоверен начин.

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.
София


Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хил. лева)

Kъм 31 декември
2019 г.

Kъм 31 декември
2018 г.

5
6
7

1 014
136
418
1 568

2 055
207
354
2 616

8
8
9

122
318
6 037
6 477

122
463
2 126
41
2 752

Общо активи

8 045

5 368

Собствен капитал

5 757

2 798

1 474
2 288
2 288

200
200
1 526
2 370
2 570

8 045

5 368

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Дълготрайни нематериални активи
Инвестиционни имоти
Общо дълготрайни активи
Краткосрочни заеми
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Разходи за бъдещи периоди
Общо краткотрайни активи

Пасиви
Дългосрочни заеми
Общо дългосрочни пасиви
Финансиране за бъдещи периоди
Общо краткосрочни пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал и пасиви

Прил.

10
11

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници 6-36, на
14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2020 г.
Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.


Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хил. лева)

Прил.

Към 31 декември
2019 г.

Към 31 декември
2018 г.

Приходи от грантове
Себестойност на продажбите
Брутна печалба от грантове

12
14

2 216
(2 268)
(52)

1 906
(1 855)
51

Приходи
Себестойност на продажбите
Брутна печалба

13
14

5 802
(2 195)
3 555

1 172
(1 116)
107
27
(67)
(40)

Финансови приходи
Финансови разходи
Нетни финансови разходи

15

7
(107)
(100)

Печалба преди данъци
Разход за данък върху печалбата

16

3 455
(345)

67
(16)

Нетна печалба за периода

3 110

51

Общ годишен всеобхватен доход

3 110

51

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2020 г.
Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.


Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2019 г.

(Всички суми са в хил. лв.)
Парични потоци
от оперативна дейност
Печалба преди данъци
Корекции за:
Амортизации
Промени в оборотния капитал:
Търговски и други вземания
Търговски и други задължения
Паричен поток
от оперативна дейност
Платен корпоративен данък
Нетни парични потоци
от оперативна дейност
Парични потоци
от инвестиционна дейност
Покупка на имоти,
машини и съоръжения
и нематериални активи
Нетни парични потоци
за инвестиционната дейност

Прил.

Към 31 декември
2019 г.

Към 31 декември
2018 г.

3 110

141

43

115

1 758
(441)

(75)
724

4 470

905

(244)

(16)

4 226

889

-

(6)

-

(6)


Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2019 г.

(Всички суми са в хил. лв.)

Прил.

Парични потоци
от финансова дейност
Заеми
Платени главници, лихви
и комисионни
Нетни парични потоци
за финансова дейност
Нетно увеличение/(намаление)
на паричните средства
и паричните еквиваленти
Парични средства и парични
еквиваленти в началото
на годината
Парични средства и парични
еквиваленти в края на годината

9

Към 31 декември
2019 г.

Към 31 декември
2018 г.

(200)

-

(115)

(37)

(315)

(37)

3 911

846

2 126

1 280

6 037

2 126

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2020 г.
Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

10
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2019 г.

(всички суми са в хил. лв.)

Прил.

Неразпределена печалба

Салдо на 1 януари 2018 г.
Нетна печалба за годината
Други
Салдо към 31 декември 2018 г.

2 745
51
2
2 798

Салдо на 1 януари 2019 г.
Нетна печалба за годината
Други
Салдо към 31 декември 2019 г.

2 798
3 110
(151)
5 757

Ръководството е одобрило този консолидиран финансов отчет, публикуван на страници
6-36, на 14.07.2020 г. Финансовият отчет е подписан от името на Управителния съвет от:

Владимир Йорданов
Изпълнителен директор
14.07.2020 г.
Заверил съгласно одиторския доклад:

Стоян Донев
Регистриран одитор
15.07.2020 г.

11
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

1. Резюме на дейността
Центърът за изследване на демокрацията (наричан „Центъра”) е организация с идеална цел, със седалище и адрес на управление в Република България. Консолидираният
финансов отчет на Центъра към 31 Декември 2019 г. обобщава резултатите на Центъра
и неговите консултантски звена „Витоша Рисърч” ЕООД и „Проект 1” ЕООД (наричани
„Групата”).
Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране
на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. Мисията на
Центъра за изследване на демокрацията е „изграждането на мостове между науката
и политиката” и като независим аналитичен институт той съчетава широк спектър от
знания, умения и възможности.
Центърът за изследване на демокрацията притежава 100% от капитала на своите консултантски звена „Витоша Рисърч” ЕООД и „Проект 1” ЕООД.
„Витоша Рисърч” ЕООД, създадено през 2000 г., се специализира в проучване на широка гама от дейности: социална и икономическа политика; социални анализи и оценки;
икономическо и политическо поведение; пазарни проучвания и други.
„Проект 1” ЕООД е създадено през 2003 г. Неговият основен предмет на дейност е управлението на инвестиционната дейност в недвижими имоти на Групата и управлението
на проекти, осъществявани извън грантови схеми.
Към 31 декември 2019 г. в Групата работят 37 души управленски и професионален персонал (включително външни консултанти), 7 души административен персонал и 7 души
технически персонал.
Годишният финансов отчет на Групата е одобрен от Управителния съвет на 14.07.2020 г.
2. Счетоводна политика
По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на консолидирания финансов отчет. Тази политика е прилагана последователно през всички години,
включени в отчета, освен ако не е упоменато друго.
2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет
Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията
на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Европейския
съюз, при спазване принципа на историческата цена.
Консолидираният финансов отчет включва отчетите на Центъра и неговите консултантски звена към 31 декември всяка година. Финансовите отчети на консултантските звена
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се изготвят за същия отчетен период като на организацията майка, използвайки последователни счетоводни политики. За целите на консолидацията финансовата информация на Групата е агрегирана на принципа ред по ред, сумирайки подобните елементи
на активи, пасиви, приходи и разходи.
Всички вътрешно-групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани
със сделки между компании от Групата, са елиминирани при консолидацията.
Нереализираните загуби също са елиминирани, но са взети предвид като индикатор за
обезценка на прехвърлените активи. Консултантските звена се консолидират напълно
от датата на придобиване, представляваща датата, на която Групата придобива контрол,
и продължават да се консолидират до датата, на която този контрол се прекрати. Където
е необходимо, счетоводната политика на консултантските звена е променена в съответствие с възприетата от Групата политика.
Консултантски звена са всички предприятия (включително предприятия със специално предназначение), в които Групата притежава повече от половина от акциите или
дяловете с право на глас и върху чиято финансова политика и дейност може да упражнява контрол. При определяне контрола на Групата върху други предприятия е взето
предвид наличието и ефекта от потенциални права на глас, които се упражняват към
настоящия момент или са в процес на прехвърляне.
При отчитане придобиването на консултантски звена се използва метода на покупката.
Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите
активи, издадените капиталови инструменти и натрупаните или поети пасиви към
датата на придобиване.
Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се оценяват
първоначално по справедлива стойност в деня на придобиването независимо от размера на неконтролиращото участие. Положителна репутация има в случаите, когато
стойността на придобиването е по-висока от справедливата цена на разграничимите
нетни активи на придобитото дружество. Ако стойността на придобиването е по-ниска
от справедливата стойност на нетните активи на придобитото консултантски звено,
разликата се признава директно в отчета за доходите.
След първоначалното признаване, репутацията се оценява по цена на придобиване,
намалена с натрупаните загуби от обезценка. За целите на теста за обезценка, от датата
на придобиването репутацията се разпределя към всички обекти, създаващи парични
потоци, които се очаква да получат икономическа изгода от синергията на комбинацията, независимо дали други активи или пасиви на придобития бизнес са отнесени към
тези обекти.
Ако репутацията е разпределена към обект, създаващ парични потоци, и Групата продаде дейност в рамките на този обект, то репутацията, свързана с продадената дейност,
се включва в балансовата стойност на дейността при определяне на печалбата или
загубата от освобождаването от тази дейност. Репутацията, свързана с освобождаваната
дейност, се оценява въз основа на относителните стойности на тази дейност и на запазените дейности от обекта, генериращ парични потоци.
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Операции с неконтролиращи участия
Неконтролиращите участия представляват дела от печалбата или загубата и нетните
активи, които не се притежават от Групата и са представени отделно в отчета за доходите, а в консолидирания баланс са представени в собствения капитал, но отделно от
собствения капитал на акционерите на организацията-майка. Освобождаването от
неконтролиращи участия води до печалби и загуби за Групата, които се признават в
отчета за доходите. Придобитите неконтролиращи участия се отчитат като се използва
метод, при който разликата между цената на придобиване и балансовата стойност на
дела на придобитите нетни активи се признава като репутация.
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на
счетоводни приблизителни оценки. При прилагането на счетоводната политика на
Групата ръководството е използвало собствени преценки. Елементите на финансовите
отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка или субективност,
както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние
върху финансовите отчети като цяло, са представени отделно в Приложение 4.
Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата
Нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са задължителни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г., не са приложени по-рано при изготвянето на този консолидиран финансов отчет. Ръководството не
очаква тези промени да засегнат финансовия отчет на Групата, макар че те биха могли да
засегнат счетоводното отчитане на операции и събития в бъдещи отчетни периоди.
2.2. Сделки в чуждестранна валута
2.2.1. Функционална валута и валута на представяне
Отделните елементи на финансовите отчети на Групата се оценяват във валутата на
основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си („функционална
валута”). Годишният финансов отчет е представен в български лева, която е функционална валута и е валута на представяне.
2.2.2. Сделки и салда
Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се прилага официалния курс на датата на сделката. Печалбите и загубите от промяна във
валутните курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна
валута, както и от преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуждестранна валута активи и пасиви, се признават в отчета за доходите.
2.3. Имоти, машини и съоръжения
Имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стойност,
която е намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка. Историческата
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стойност включва всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеждането в експлоатация на активите.
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат
като отделен актив, само когато се очаква, че Групата ще получи бъдещи икономически
изгоди, свързани с употребата на този актив, и когато отчетната му стойност може да
бъде достоверно определена.
Амортизация се начислява от датата, когато активът е влязъл в експлоатация. Земите не
се амортизират, тъй като се смята, че имат неопределено дълъг полезен живот. Активите
в строеж не се амортизират, тъй като не са налични за употреба.
Амортизация се начислява на база на линейния метод. Използваните амортизационни
норми се основават на изчисления полезен живот, както следва:
Сгради					
Машини и съоръжения			
Транспортни средства			
Стопански инвентар			

100 години
3,33 години
6,67 години
2 – 6,67 години

Имоти, машини, съоръжения се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване, а активите, придобити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в
експлоатация.
Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният
материален актив се отчита по неговата възстановима стойност.
2.4. Нематериални активи
Нематериалните активи, придобити от Групата, се представят по цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.
Последващи разходи
Последващи разходи се капитализират в стойността на нематериалните дълготрайни
активи, само когато се увеличават бъдещите икономически изгоди, черпени от използването на актива. Всички други разходи се признават в отчета за доходите в момента
на възникване.
Нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху оценения
полезен живот на активите, освен ако те имат неограничен полезен живот
2.5. Финансови активи
Групата класифицира своите финансови активи в следните категории: финансови
активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите; заеми и вземания;
финансови активи, държани до падежа, и финансови активи, на разположение за про-
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дажба. Класификацията се извършва според целта, за която са придобити финансовите
активи. Ръководството определя класификацията на финансовите си активи в момента
на покупката и преразглежда тази класификация в края на всеки отчетен период.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите, са финансови активи, държани за търгуване. Финансов актив се класифицира в тази категория,
ако е придобит с цел да бъде продаден в краткосрочен план. Активите в тази категория
се класифицират като краткосрочни.
За целите на този финансов отчет краткосрочни са активите с падеж до 12 месеца. През
годината Групата не притежава такива финансови активи. Групата не притежава такива
финансови активи към 31 декември 2019 г.
Заеми и вземания
Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени
плащания, които не се котират на активен пазар. Те са включени в краткосрочни активи, с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които
се класифицират като дългосрочни. Заемите и вземанията се включват в категориите
„търговски и други вземания” и „пари и парични еквиваленти” в счетоводния баланс.
Заемите и вземанията се водят по амортизирана стойност, като се използва ефективен
лихвен процент.
Финансови активи, държани до падежа
Финансовите активи, държани до падежа, са инвестиции с фиксиран падеж, които
ръководството на Групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. Тези
финансови активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на активи, които
са с падеж до 12 месеца след датата на баланса и които са признати като текущи през
отчетния период. Групата не притежава такива финансови активи.
Финансови активи, на разположение за продажба
Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни активи, които представляват инвестиции, придобити с цел притежание за неопределен период, и които
могат да бъдат продадени, когато Групата се нуждае от средства или при промяна на
лихвения процент. Те се включват в дългосрочните активи, освен ако ръководство има
намерение да продаде инвестициите в период до 12 месеца от датата на баланса или да
ги използва като оперативен капитал. В такъв случай инвестициите се класифицират
като краткотрайни активи. През годината Групата не притежава такива финансови
активи.
На датата на баланса Групата оценява дали съществуват обективни доказателства, че
финансов актив или група от финансови активи са обезценени. Тестването за обезценка
на търговски вземания е описано в Приложение 2.7.

16
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

2.6. Материални запаси
Материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетната
реализуема стойност. Разходът се определя по метода на среднопретеглената стойност.
Нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена при нормално протичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.
2.7. Търговски и други вземания
Търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впоследствие
по амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния лихвен
процент и намалена с евентуална провизия за обезценка. Провизия за обезценка се
прави в случай, че съществува обективно доказателство, че Групата няма да бъде в състояние да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение
на съответния разчет.
Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или
финансово преструктуриране или невъзможност за изплащане на дълга (при просрочие над 30 дни) се приемат като индикатор, че търговското вземане е обезценено. Сумата
на провизията е равна на разликата между балансовата стойност на вземането и сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с първоначалният
ефективен лихвен процент. Балансовата стойност на актива е намалена чрез използването на корективна сметка, а стойността на загубата се отразява в отчета за доходите
към разходите за продажба и маркетинг. Когато търговско вземане е несъбираемо, то е
отписано от корективната сметка на търговските вземания. Последващо възстановяване
на стойността, която е отписана, се отразява в намаление на разходите за продажба и
маркетинг в отчета за доходите.
2.8. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови
сметки, други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и
банкови овърдрафти. В баланса овърдрафтите се включват като краткосрочно задължение в категорията на краткосрочните заеми.
2.9. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти са имоти, държани за получаване на приходи от наем или за
увеличение на стойността им, или и за двете, но не с цел продажба в обичайната дейност, използване за производство или доставка на стоки или услуги, или за административни цели. Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобиване и при последваща оценка – по справедлива стойност, като промените се признават
в печалби и загуби.
Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобиването на инвестиционния имот. Стойността на инвестиционните имоти, придобити по
стопански начин, включва направените разходи за материали, директно вложен труд,

17
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

разходите, пряко отнасящи се до привеждане на актива до състояние необходимо за
неговата експлоатация, и капитализирани разходи по заеми.
Когато употребата на инвестиционен имот се промени така, че той се рекласифицира в
имоти, съоръжения и оборудване, неговата справедлива стойност към датата на рекласификацията става цена на придобиване за последващо отчитане.
2.10. Заеми
Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените разходи по извършването на транзакцията. Впоследствие заемите се отчитат по
амортизируема стойност; всяка разлика между плащанията (нетно от разходите по
извършването на транзакциите) и амортизираната стойност на заема се признава в
отчета за доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната
лихва.
Заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако Групата има
безусловно право да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко
12 месеца след датата на счетоводния баланс.
Разходите за заеми се признават като текущ разход в отчета за доходите.
2.11. Отсрочени данъци
Отсрочените данъци върху печалбата са определени изцяло, като се прилага балансовия метод, на база на временните разлики, произлизащи между данъчните основи на
активите и пасивите и техните балансови стойности. При изчисляване на отсрочените
данъци се използват данъчните ставки (закони), действали към датата на съставяне на
баланса, които се отнасят за периодите на очакваното обратно проявление на данъчните временни разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават в степента, в която е вероятно наличието на
бъдеща облагаема печалба, така че данъчните временни разлики да бъдат използвани.
2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж, към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят
е задължен да му изплати обезщетение в размер на минимум две и максимум шест
брутни месечни заплати, ако работникът или служителят е бил нает от Групата над
10 години. Към 31 декември 2019 г. Групата не е отчела такива задължения.
2.13. Признаване на приходите
Приходите включват справедливата стойност на сумата от продажбата на стоки и
услуги, която е генерирана или ще бъде генерирана от обичайната дейност на Групата.
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Приходите се отчитат нетно от данък върху добавената стойност, търговски отстъпки,
отбивки и рабати и след елиминиране на вътрешно-груповите сделки.
Групата признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно определена и се очаква предприятието да получи бъдещи икономически изгоди, съобразно
критериите, описании по-долу. Сумата на прихода не се приема за надеждно измерена,
докато не се разрешат всички непредвидени обстоятелства, свързани с продажбата.
Групата основава своите преценки на историческия си опит, вземайки предвид вида на
клиента, вида на сделката и особеностите на всяко споразумение.
Продажби на услуги
Приходите от договори с цени, определени според изразходеното време и извършените разходи, се осчетоводява в отчета за доходите пропорционално на степента на
осъществяване на операцията към датата на баланса. Приходите се признават според
договореното възнаграждение за отработените часове. При договори с фиксирано време
приходът се признава според съотношението на отработените часове спрямо общите
часове, които трябва да бъдат отработени.
Приходите от договори с фиксирана цена за извършване на услуги също се признават
според метода степен на завършеност. При този метод приходът се признава според
съотношението на извършената работа спрямо общите услуги, които трябва да бъдат
извършени.
При възникване на обстоятелства, които могат да променят първоначалните оценки на
приходите, разходите или степента на завършеност, оценките се преразглеждат. Това
преразглеждане може да доведе до увеличение или намаление на очакваните приходи
или разходи и се отразява в приходите за периода, в който тези обстоятелства станат
известни на ръководството.
Приходи от грантове и финансирания
Грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначално
като отсрочен приход, ако съществува разумна степен на сигурност, че те ще бъдат
получени и Групата ще може да изпълни условията, свързани с усвояването на финансирането. Финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с изпълнението на проекта, се признават в отчета за доходите на систематична база в периода, в
който се признават разходите за неговото изпълнение. Финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с придобиване на активи, се признават в отчета за
доходите на систематична база през полезния живот на актива.
Приходи от лихви
Приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва метода
на ефективната лихва. При обезценка на вземане Групата намалява балансовата му стойност до възстановимата му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични
потоци, дисконтирани на база на първоначалният ефективен лихвен процент, присъщ
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на инструмента, и впоследствие отчита сконтото като приходи от лихви. Приходите от
лихви по обезценените заеми се признават на база първоначалният ефективен лихвен
процент.
2.14. Разпределение на дивиденти
Групата не разпределя дивиденти.
3. Управление на финансовия риск
3.1. Глобална финансова криза
През 2019 г. икономиката на България продължи да бележи ръст благодарение на
вътрешното търсене и износа. Перспективите за бъдещ икономически растеж за Европа
като цяло обаче остават несигурни. Основните фактори за това са продължаващата
нестабилност в световен мащаб, търговските спорове между САЩ и Китай, изгледите за Брекзит без споразумение, неразрешеният конфликт между Русия и Украйна, и
влошаването на отношенията между ЕС и Турция. През втората четвърт на 2019 г. се
наблюдава спад на растежа в Еврозоната, което е сигнал за запазване на тенденцията
за почти нулев лихвен процент. Същевременно, стабилността на ЕС бе потвърдена на
изборите за Европейски парламент през 2019 г., което е известна гаранция, че финансирането на европейските проекти в България ще продължи. Този факт вероятно ще има
положително влияние върху дейността на Групата.
Бъдещото икономическо развитие на България зависи значително от ефективността на
икономическите, финансови и монетарни мерки, които правителството предприема,
както и от данъчните, регулаторни и политически промени. През 2019 г. политическата
нестабилност в страната нарасна. България продължава да е кандидат за приемане в
Шенген, но процесът вероятно ще протече със затруднения и отклонения от първоначалните планове.
Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали влияние върху сектора и по-широко върху икономиката, и следователно – какъв би бил
техния ефект върху бъдещото финансово състояние на Групата. Анализът, направен от
ръководството, обаче сочи, че в краткосрочен и средносрочен план рисковете са балансирани и средата за развитие като цяло вероятно ще продължи да бъде благоприятна
за Групата. Същевременно, някои инициативи на парламентарно представени партии,
насочени срещу неправителствения сектор, предизвикват тревога и е добре развитието
им да се следи отблизо.
Българската икономиката е също така под прякото въздействие на колебанията на
международната конюнктура. Един от новите рискове е напрежението в глобалните
търговски отношения, което би могло да повлияе отрицателно върху икономиката на
ЕС и на България в частност. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно
дългосрочните последствия върху финансовото състояние на Групата от евентуална
последваща промяна на икономическата среда, в която Групата работи.
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Ръководството вярва, че взема всички мерки за поддържане на стабилността и развитието на бизнеса на Групата в настоящата обстановка.
3.2. Фактори на финансовия риск
Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и риск от промени в паричния
поток поради променящ се пазарен лихвен процент), кредитен риск и ликвиден риск.
Програмата на Групата за цялостно управление на риска се фокусира върху финансовия
риск и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите
показатели на Групата.
3.2.1. Пазарен риск
Валутен риск
Групата не е изложено на валутен риск, тъй като повечето транзакции в чуждестранна
валута са деноминирани в евро. Към момента курсът на еврото е фиксиран към този на
българския лев. През 2019 г. Групата осъществяваше няколко проекта с финансиране
в щатски долари и швейцарски франкове, като поради неблагоприятните курсове на
долара и швейцарския франк към българския лев претърпя известни загуби, но цялостното финансово състояние на Групата не бе сериозно засегнато.
Ръководството на Групата не допуска, че ще има промени в следващите 12 месеца, и
затова не са правени допълнителни анализи.
Ценови риск
Ръководството на Групата следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи от оперативна дейност.
3.2.2. Лихвен риск
Групата повиши своите лихвоносни активи, но поради отрицателното лихвено равнище, наложено на банките, няма изгледи това да доведе до повишаване на приходите,
като може дори да предизвика налагане на наказателна лихва за свръхликвидност.
Групата разглежда лихвената си експозицията регулярно и взима под внимание съответния риск.
3.2.3. Кредитен риск
Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и
други финансови институции.
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3.2.4. Ликвиден риск
Съобразно основния си предмет на дейност, Групата има възможност за финансиране
чрез договорени кредитни линии, овърдрафти и други кредитни инструменти, ако това
е необходимо.
Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Групата в съответните падежни
групи на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата на
договора. Оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични
потоци. Балансовите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на преносните
стойности, тъй като влиянието на дисконтирането е незначително.
Към 31 декември
2019 г.
Търговски и други
задължения
Към 31 декември
2018 г.
Търговски и други
задължения

До 1 година

Между 1 и 2
години

Между 2 и 5
години

Над 5 години

814

-

-

-

До 1 година

Между 1 и 2
години

Между 2 и 5
години

Над 5 години

844

-

-

200

4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки
Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства.
Достоверността на приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно.
Групата извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното отчитане и оповестяване, които, по дефиниция, в повечето случаи се различават от фактическите резултати. Значимите счетоводни приблизителни оценки, при които има значителен риск от последваща съществена корекция на балансовите стойности на активите
и пасивите през следващата финансова година, са описани по-долу:
Полезен живот на имоти, машини и съоръжения
Представянето и оценката на имотите, машините и съоръжения и нематериални активи изисква ръководството, на база на счетоводни преценки, да направи предположения
за техния полезен живот и остатъчна стойност. Ръководството оценява всяка година
остатъчния полезен живот на активите.
Обезценка на вземания
Обезценката на вземания се прави съобразно очакванията на ръководството за събираемостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството прави
преглед на съществуващите вземания и преоценява тяхната събираемост.

22
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

5. Имоти, машини и съоръжения
Отчетна
стойност
Земя
Компютри
Транспортни
средства
Стопански
инвентар
Други активи
Разходи за
придобиване
Общо
Амортизация
Земя
Компютри
Транспортни
средства
Стопански
инвентар
Други активи
Разходи за
придобиване
Общо
Балансова
стойност
Земя
Компютри
Транспортни
средства
Стопански
инвентар
Други активи
Разходи за
придобиване
Общо

Към 31 декември
2018 г.
1 136
282

Придобити

Отписани

8

723
22

Към 31 декември
2019 г.
413
268

243

-

-

243

111
12

-

-

111
8

911

-

312

599

2 695

8

1 061

1 642

Към 31 декември
Разходи за
2018 г. амортизация
29
270
7

Отписани
22

Към 31 декември
2019 г.
29
255

238

5

-

243

97
6

2
-

4

99
2

-

-

-

-

640

14

26

628

Към 31 декември
Разходи за
2018 г. амортизация
1 107
12
-

Отписани
-

Към 31 декември
2019 г.
384
13

5

-

-

-

14
6

-

-

12
6

911

-

-

599

2 055

-

-

1 014
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6. Нематериални активи
Отчетна
стойност
Софтуер
Други
Общо

Към 31 декември
2018 г.
545
305
850

30
30

Отписани Към 31 декември
2019 г.
21
524
133
202
154
726

Амортизация Към 31 декември
Разходи за
2018 г. амортизация
Софтуер
542
Други
101
24
Общо
643
24

Отписани Към 31 декември
2019 г.
21
521
56
69
77
590

Балансова
стойност
Софтуер
Други
Общо

Отписани Към 31 декември
2019 г.
3
133
136

Към 31 декември
2018 г.
3
204
207

Придобити

Придобити
-

7. Инвестиционни имоти
2019 г.

2018 г.

Към 1 януари
Балансова стойност в началото на периода
Придобити
Отписани
Разходи за амортизация
Балансова стойност в края на периода

354
5
63
(4)
418

358
(4)
354

Към 31 декември
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

513
(95)
418

508
(154)
354

Инвестиционните имоти на Групата представляват земи и сгради, придобити в перио
да 2005 – 2006 година. Инвестиционните имоти се представят в баланса на Групата по
историческа стойност, намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка.
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8. Краткосрочен заем, търговски и други вземания

Краткосрочен заем
Търговски вземания
Други
Общо

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
122
122
311
423
7
40
440
585

Балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната справедлива
стойност.
9. Пари и парични еквиваленти

Пари в брой
Парични средства по разплащателни сметки
Общо

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
10
17
6 027
2 109
6 037
2 126

10. Търговски и други задължения

Дългосрочни задължения
Дългосрочни заеми

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
200

Краткосрочни задължения
Задължения към клиенти
Възнаграждения и социални осигуровки
Данъци
Корпоративен данък
Други
Общо

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
40
40
12
30
1
105
5
657
768
814
844

Сумите по задълженията по заеми по-горе представляват заем, отпуснат през 2009 г.
от „ИР Комуникейшънс” ЕООД към „Проект 1” ЕООД. Съгласно договора за заем
от 2015 г. годишният лихвен процент възлиза на 1,5%. През 2019 г. заемът е напълно
изплатен.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

11. Финансиране за бъдещи периоди
Към 31 декември
2019 г.
Европейска комисия (ЕК) – Методология за оценка
на националната готовност за злоупотреба с химични,
биологични, радиологични и ядрени материали
и познания в тази област

216

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрените
лица и обвиняемите: Влиянието на медиите

115

ЕК – Усъвършенстване на подхода на наказателното
правосъдие към жертвите на престъпления

26

Фондация „Институт „Отворено обшество” – София” –
Противодействие на битовата престъпност
чрез мониторинг и повишаване на гражданската
осведоменост

13

ЕК – Оценка на въздействието и ефективността
на превантивните мерки върху директивите
и рамковите решения на ЕС

62

Националeн фонд за демокрация – Анализ и
противодействие на зловредното чуждo влияние

70

ЕК – Противодействие на антициганските прояви
чрез обучение на специалисти и овластяване
на ромската общност

10

Партньорство за отворена информация – Подобряване
на техническия и изследователския капацитет
на Центъра за изследване на демокрацията за
противодействие на информационните манипулации

15

ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии
за гарантиране на по-добра защита на правата
на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора

4

Европейска фондация за климата – Дългосрочни
перспективи за декарбонизацията в България

8

ЕК – Ефектът на новите технологии, социалните медии
и възприятията на населението върху миграционните
потоци и сигурността в ЕС. Създаване на работещи
мерки за противодействие, инструменти и практики

85

ЕК – Прилагане на Стокхолмската програма в случаите
на тероризъм и радикализация

39

2018 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.

2018 г.

Мрежа на европейские фондации – Провокации
и устойчивост: Предизвикателства и отговори
на руската дезинформация в Западна и Централна
и Източна Европа

62

ЕК – Сътрудничество между съдебните и полицейските
органи по превенция на радикализацията,
водеща до тероризъм

25

Централноевропейска инициатива – Изграждане
на капацитет за прилагане на иновативни инструменти
в рамките на ЕС за мониторинг на доброто управление
и антикорупцията

26

ЕК – Радикализация, секуларизъм и управление
на религиите – сближаване на европейските
и азиатските перспективи

35

ЕК – Оценка на завладяването на държавата
и мониторинг на антикорупционните политики
на секторно равнище

154

263

ЕК – Изграждане на умения у младежите за справяне
с крайнодесния екстремизъм онлайн

103

217

ЕК – Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ

93

156

Националeн фонд за демокрация – Анализ и
противодействие на зловредното чуждo влияние

27

76

ЕК – Нелегални парични потоци и жертви на трафик
на хора с цел трудова експлоатация

31

51

2

5

38

112

ЕК – Мрежа за превенция на нетолерантността
и груповата омраза в Централна и Източна Европа
ЕК – Разработване и прилагане на Харта
на многообразието в България
ЕК – Към по-ефективна защита на правата и достъп
до правосъдие за жертви на престъпления
ЕК – Сътрудничество между структурите за борба
с трафика на хора и засегнатите икономически сектори
за противодействие на веригите за трафик
ЕК – Стратегическа оценка на сътрудничеството
между съдебните и полицейските органи

13

5

24
26
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.

2018 г.

ЕК – Нарушители с психо-социални и интелектуални
увреждания: идентифициране, оценка на потребностите
и равнопоставеност

55

117

ЕК – Гражданското общество за добро управление
и антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане
на капацитет за мониторинг, застъпничество
и повишаване на осведомеността

47

28

ЕК – Подкрепа на дяловото участие на
енергоoпотребителите във ВЕИ инсталации

29

33

Немско сдружение за международно сътрудничество
(GIZ) – Диалог за енергийния преход
в Югоизточна Европа

36

9

ЕК – Интегриран подход за превенция
на радикализацията в общността, пробационните
служби и затворите

6

ЕК – Свободно движение в ЕС – правата на еднополови
двойки с официално признат брак или съжителство
Институт „Отворено общество” (Будапеща) –
Подпомагане на достъпа и използването на мерките
по програма „Гаранция за младежта” от ромската
младеж в България, Унгария и Румъния

21

3

37

ЕК – Подобряване на положението на пострадалите
от престъпления и на взаимодействието
между заинтересованите страни

20

ЕК – Превенция и противодействие на расизма
и ксенофобията чрез социална ориентация
на чуждите граждани

54

ЕК – Подпомагане интеграцията на жени, получили
международна закрила, чрез разработване и прилагане
на комплексни интеграционни програми за обучение

30

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрените
лица и обвиняемите

27

ЕК – Анализ на измеренията на организираната
престъпност и терористичните мрежи и разработване
на ефективни инструменти за служителите в сферата
на сигурността на предна линия

30

28
Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.

2018 г.

Институт „Отворено общество” (Будапеща) –
Завладяване на държавите в Европа: мониторинг на
рисковете и формиране на политики за противодействие
Филип Морис Интернешънъл – Незаконната търговия
с тютюневи изделия и балканският маршрут:
преодоляване на институционалните слабости
и корупцията

89

36

63

Други
Общо финансирания по проектни действия
Финансиране на дълготрайни активи
Общо финансиране за бъдещи периоди

18
1 470

1 525

4

1

1 474

1 526

12. Приходи от грантове
Приходите от грантове и други проекти за съответните периоди са както следва:
Към 31 декември
2019 г.
Фондация „Институт „Отворено обшество” – София” –
Противодействие на битовата престъпност
чрез мониторинг и повишаване на гражданската
осведоменост

20

Европейска фондация за климата – Стратегически
инвестиционен план 2019

54

Националeн фонд за демокрация – Анализ и
противодействие на зловредното чуждo влияние

14

Център за международно частно предприемачество –
Съдаване на благоприятна среда за легитимните
капитали в Еврoпа и Евразия

18

Европейска комисия (ЕК) – Противодействие
на антициганските прояви чрез обучение на
специалисти и овластяване на ромската общност

8

Партньорство за отворена информация – Подобряване
на техническия и изследователския капацитет
на Центъра за изследване на демокрацията за
противодействие на информационните манипулации

6

2018 г.
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Център за изследване на демокрацията (Групата)
Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.
ЕК – Обучение на адвокати, прокурори и съдии
за гарантиране на по-добра защита на правата
на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора

20

Европейска фондация за климата – Дългосрочни
перспективи за декарбонизацията в България

8

ЕК – Ефектът на новите технологии, социалните медии
и възприятията на населението върху миграционните
потоци и сигурността в ЕС. Създаване на работещи
мерки за противодействие, инструменти и практики

6

ЕК – Прилагане на Стокхолмската програма в случаите
на тероризъм и радикализация

3

Държавен департемент на САЩ – Разобличаване
на руските информационни операции в бившите
социалистичсеки държави: автоматизиран анализ,
мониторинг и оценка на уязвимостта

45

Мрежа на европейските фондации – Провокации
и устойчивост: предизвикателства и отговори
на руската дезинформация в Западна и Централна
и Източна Европа

52

ЕК – Сътрудничество между съдебните и полицейските
органи по превенция на радикализацията,
водеща до тероризъм

14

ЕК – Оценка на завладяването на държавата
и мониторинг на антикорупционните политики
на секторно равнище

115

ЕК – Изграждане на умения у младежите за справяне
с крайнодесния екстремизъм онлайн

115

ЕК – Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ
Централноевропейска инициатива – Изграждане
на капацитет за прилагане на иновативни инструменти
в рамките на ЕС за мониторинг на доброто управление
и антикорупцията
Националeн фонд за демокрация – Анализ и
противодействие на зловредното чуждo влияние
ЕК – Нелегални парични потоци и жертви на трафик
на хора с цел трудова експлоатация

64

3
213
70

2018 г.
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Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.

2018 г.

ЕК – Мрежа за превенция на нетолерантността
и груповата омраза в Централна и Източна Европа

11

ЕК – Разработване и прилагане на Харта
на многообразието в България

74

ЕК – Към по-ефективна защита на правата и достъп
до правосъдие за жертви на престъпления

33

ЕК – Сътрудничество между структурите за борба
с трафика на хора и засегнатите икономически сектори
за противодействие на веригите за трафик

42

ЕК – Стратегическа оценка на сътрудничеството
между съдебните и полицейските органи

53

ЕК – Нарушители с психо-социални и интелектуални
увреждания: идентифициране, оценка на потребностите
и равнопоставеност

62

ЕК – Адаптиране на обучението за изграждане
на приобщаваща образователна среда

62

33

ЕК – Свободно движение в ЕС – правата на еднополови
двойки с официално признат брак или съжителство

36

56

ЕК – Подкрепа на дяловото участие на
енергоoпотребителите във ВЕИ инсталации

85

33

ЕК – Превенция и противодействие на расизма
и ксенофобията чрез социална ориентация
на чуждите граждани

48

62

ЕК – Подобряване на положението на пострадалите
от престъпления и на взаимодействието
между заинтересованите страни

25

28

ЕК – Гражданското общество за добро управление
и антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане
на капацитет за мониторинг, застъпничество
и повишаване на осведомеността

38

30

Немско сдружение за международно сътрудничество
(GIZ) – Помощ за противодействието на насилствения
екстремизъм в Йордания

57

Център за международно частно предприемачество –
От клептокрация към завладяване на държавата:
руското влияние в Западните Балкани

7
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Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
ЕК – Съдебна стратегия за противодействие на всички
форми на насилствен екстремизъм в затворите

2019 г.

2018 г.

29

71

Министерство на външните работи, търговията
и развитието, Канада – Противодействие на зловредното
руско влияние и пропаганда в Молдова по отношение
на жените

12

Немско сдружение за международно сътрудничество
(GIZ) – Диалог за енергийния преход
в Югоизточна Европа

56

61

ЕК – Радикализация, секуларизъм и управление
на религиите – сближаване на европейските
и азиатските перспективи

82

12

ЕК – Иновативни методи за разследване на измамите
с европейските средства за земеделие

10

71

Министерство на вътрешните работи (МВР) – Оценка
на заплахите от организирана престъпност в България

76

78

ЕК – Създаване на система за управление на данни
за конфискувано имущество в ЕС

58

ЕК – Барометър на корупцията в частния сектор –
разработване и пилотиране на модел за сравнително
виктимизационно изследване сред бизнеса
за корупцията за частния сектор в ЕС

25

ЕК – Подпомагане на Европейския енергиен съюз
чрез анализ на мотивите за индивидуалния
и колективен енергиен избор в Европа

149

199

ЕК – Интегриран подход за превенция
на радикализацията в общността, пробационните
служби и затворите

41

25

ЕК – Подпомагане интеграцията на жени, получили
международна закрила, чрез разработване и прилагане
на комплексни интеграционни програми за обучение

33

38

EК – Финансиране на дейностите на организираната
престъпност – фокус върху трафика на хора с цел
сексуална експлоатация

5

164

Център за международно частно предприемачество –
Постигане на икономическа устойчивост чрез
преодоляване на недостатъците в управлението

43

56
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Приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2019 г.
(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Към 31 декември
2019 г.

2018 г.

Център за международно частно предприемачество –
Противодействие на клептокрацията на Балканите

5

35

ЕК – Оценка на риска от изолация на заподозрените
лица и обвиняемите

46

49

Фондация „Джърман Маршал” – Руското икономическо
влияние в медийния сектор на страните
от Черноморския регион
Институт „Отворено общество” (Будапеща) –
Подпомагане на достъпа и използването на мерките
по програма „Гаранция за младежта” от ромската
младеж в България, Унгария и Румъния

55

57

44

Европейска фондация за климата – Децентрализация
на енергетиката в България

53

Европейска фондация за климата – Регионален доклад
„Пътната карта за електроенергийния сектор
на Югоизточна Европа”

19

Фондация „Смит Ричардсън” – Кремълският наръчник 2

28

159

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество –
Преодоляване на институционалните дефицити
в борбата с корупцията и организираната престъпност
в България

46

ЕК – Анализ на измеренията на организираната
престъпност и терористичните мрежи и разработване
на ефективни инструменти за служителите в сферата
на сигурността на предна линия

23

МВР – Разработване и прилагане на унифицирани
стандарти за мониторинг на принудителното връщане,
фаза II

17

Институт „Отворено общество” (Будапеща) –
Завладяване на държавите в Европа:
мониторинг на рисковете и формиране
на политики за противодействие

72

130

Други проекти

67

100

2 216

1 906

Общо приходи от проекти
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13. Приходи

Продажби на услуги
Приходи от безвъзмездни дарения
Приходи от продажба на активи
Други приходи
Общо приходи

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
683
1 156
338
3
4 694
87
13
5 802
1 172

14. Себестойност на продажбите и административните разходи
Себестойност на продажбите

Себестойност на продажбите
Административни и други разходи
Общо разходи

Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
2 268
2 195
4 463

1 855
1 116
2 971

В себестойността на продажбите и административните разходи на Групата се включват:
Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
Разходи за материали и консумативи
Външни услуги
Обезценка и амортизация
Заплати и хонорари
Социални осигуровки
Други разходи
Отписани (продажба на активи)
Общо разходи

18
1 295
43
1 310
193
555
1 049
4 463

14
1 446
115
1 027
149
220
2 971
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15. Финансови разходи, нетно
Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
(80)
(80)
-

Приходи от лихви
Разходи от лихви
Лихви, нетно
Печалби от валутно-курсови разлики, нетно
Загуби от валутно-курсови разлики, нетно
Печалби/загуби от валутно-курсови
разлики, нетно

7
(18)

27
(37)

(11)

(10)

(9)
(9)

(30)
(30)

(100)

(40)

Други финансови разходи
Други финансови разходи, нетно
Финансови разходи, нетно
16. Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи
на 31 декември 2018 и 2019 г. са:
Към 31 декември
2019 г.
2018 г.
345
16
345
16

Текущи данъци
Разходи за данъци

Официалната данъчна ставка за 2019 г., определена със Закона за корпоративното подоходно облагане, е 10% (2018 г.: 10%). Отсроченият данък е изчислен на база временни
разлики по балансовия метод, използвайки приложимите данъчни ставки.
Движение на отсрочени данъци през годината
Баланс на
1 януари 2019 г.
Имоти, машини
и съоръжения
Търговски задължения
Нетни отсрочени
данъчни активи/
(пасиви)

Приход в отчета
Баланс
за доходите 31 декември 2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и документация за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълнителни глоби. Ръководството на Групата не разполага с информация, която би довела до
значителни задължения в тази област.
През последните години не са били извършвани данъчни проверки.
17. Сделки със свързани лица
Групата е свързано лице с Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и консултантските звена на Фондацията.
През годината са извършени следните транзакции:
Свързано
лице

Транзакции
през годината

Фондация ПИК

Договор за наем

„АРК Консултинг”
ЕООД

Договор
за консултантски
услуги

януари –
31 ��������
декември 31 ��������
декември
декември
2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.
Транзакции
Вземания
Задължения

„ИР Комуникейшънс” Договор за заем
Българска асоциация
за оценка на
политиките

51

51

(205)

21

226

(200)

200

Договор за заем
(354)

72

142
142

142
142

0

426

Сделки с директори и други ръководни лица
Общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и социални осигуровки, включени в разходите за външни услуги, са, както следва:

Борд на директорите

2019 г.
280

2018 г.
283
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18. Събития след датата на баланса
Няма значими събития след датата на финансовите отчети на Групата, които да
изискват специфично оповестяване.

