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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2019 ГОДИНА
Съдържание:

1. Баланс за 2019г.
2. Отчет за приходи и разходи за 2019г.
3. Отчет за паричните потоци за 2019г.
4. Отчет за промените в собствения капитал за 2019г.
5. Приложение към годишния финансов отчет за 2019г.
6. Оборотна ведомост за 2019г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 Г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ООД, ГР. ГАБРОВО

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АСОЦИАЦИЯТА
Асоциацията по ВиК е юридическо лице със седалище и адрес на управление в
сградата на областната администрация наобласт Габрово.Създадена е по силата на
Закона за водите(Глава единадесета. „а“ Управление, планиране и изграждане на В и
К системи. Предоставяне на В и К услуги. Единна информационна система за В и К
услуги. Регистриране на асоциации по В и К и на В и К оператори – нова – ДВ, бр. 47
от 2009 г., в силаот 24.09.2009 г.).Асоциацията по В и К не е търговско дружество, не
формира и не разпределя печалба, тя не може да извършва други дейности, освен
предвидените в Закона за водите. Дейността на асоциацията по В и К е регламентирана
в Закона за водите и в Правилника за организацията и дейността на асоциациитепо
водоснабдяване и канализация и е насочена към постигане на устойчиво използване на
водите и опазването им, съхраняване, развитие и модернизиране на ВиК системите и
съоръженията, осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от
качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора за
спазване на договора по чл. 198п, ал.1 от Закона за водите.
Основна задача на асоциацията по ВиК е управлението на ВиК системите и
съоръженията от името и за сметка на собствениците на тази инфраструктура,чрез
сключване на договор с В и К оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на същите и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.
Собственост и управление
Асоциациите по водоснабдяване и канализация са юридически лица – sui generis
по Закона за водите, а органите на управление, съгласно чл. 198в, ал. 3 от Закона за
водите, са:
• Общо събрание, което се състои от представители на държавата и една или
повече общини – когато собствеността на Ви К системите в границите на
обособената територия е разпределена между държавата и общините или
между няколко общини;
• Председател, който е представител на държавата.
Председател, към 31.12.2019 г.,на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово е Невена Петкова, която е областен управител на
област Габрово.
Общините, които към 31.12.2019 г. влизаха в обособената територия и имаха
представителство в общото събрание:
• Община Габрово
• Община Дряново
• Община Трявна
• Община Севлиево
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Разпределението на гласовете в общото събрание на асоциацията е 35% за
държавата и 65% за общините.
Към 31.12.2019г. наетия персонал по трудови договори в Асоциацията е две лица
на длъжности: главен секретар и финансов експерт.
Предмет на дейност
Асоциациите по В и К са юридически лица от особен род(sui generis), които
възникват по силата на разпоредбите на Закона за водите и представляват обединение
на интересите на собствениците на ВиК инфраструктурата, с цел тези В и К системи и
съоръжения да бъдат съвместно управлявани, като по този начин се гарантира на
населението в обособената територия получаване на качествени Ви К услуги, чрез
осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора.
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА АСОЦИАЦИЯТА
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Средствата, необходими за осъществяване дейността на асоциацията по ВиК се
осигуряват чрез вноски от членовете на асоциацията: от държавата– чрез средства от
бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и от
общините – чрез средства от общинските бюджети, съобразно процентното
съотношение на гласовете им в общото събрание.
Министерство на финансите с указанието № УК–1/15.01.2014 г. ясно определя,
че средствата по реда на чл. 198в, ал. 12 и 13 от Закона за водите, получени от
асоциациите по ВиК следва да се третират като субсидия – финансиране, което не е
пряко свързвано с доставка. Доколкото в случая за извършената, от съответната
асоциация по ВиК, услуга за управление на активи – ВиК инфраструктура не се
предвижда възнаграждение, а средствата по чл. 198в, ал. 12 и 13 от Закона за водите са
за покриване на разходи и не са пряко свързани с доставка, то дейността на
асоциациите е извън обхвата на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и
не се смята за търговска дейност.
Същите следва да се отчитат като приходи за бъдещи периоди и по-точно като
финансиране на текущата дейност на асоциацията.
Признаване на приходите за бъдещи периоди или финансиране на текущата
дейност, следва да се извършва при спазване Закона за счетоводството и принципа за
съпоставимост на приходите с разходите, който гласи, че разходите, извършени във
връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за
периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
2.2. Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на асоциацията по В и К е българският лев.
С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз – еврото в
съотношение BGN 1,95583:EUR 1.
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2.3. Приходи
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на счетоводните принципи за
текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, финансирането се
признава като текущ приход в периода, през който са отчетени разходи за дейността,
както следва:
• За финансирания, обвързани с амортизируеми активи – пропорционално на
начислените амортизации за съответния период на активите, придобити в
резултат на финансиране;
• За финансирания, обвързани с неамортизируеми активи – през периодите, през
които са отразени разходите за изпълнение на условното финансиране.
2.4. Разходи
Отчитане на разходите, извършени във връзка с дейността на асоциацията по
ВиК, спазвайки счетоводния принцип за текущо начисляване, се начисляват към
момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или
плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във
финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
2.5. Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена
на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Цената
на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки
разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходите
са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка,
разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат
данъчен кредит и др.п.
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.
Габрово е определила стойностен праг от 700 лв., под който придобитите материални
дълготрайни активи, независимо, че притежават характеристиката на дълготраен
активи, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.
2.6. Дълготрайни нематериални активи
Дълготрайните нематериални активи са представени в счетоводния баланс по цена на
придобиване, намалена с натрупаната амортизация.
Един актив се класифицира за признаване и отчитане като нематериален
дълготраен актив (НДА), когато представлява установим нефинансов ресурс, придобит
и контролиран от асоциацията, който:
а/ няма физическа субстанция /въпреки че може да се съдържа във физическа
субстанция или носителят му може да има физическа субстанция/;
б/ има съществено значение при употребата му;
в/ при придобиването му е могло да бъде оценено надеждно;
г/ стойността му при придобиването е равна или по-голяма от 700 лв.;
д/ от използването на актива се очакват икономически изгоди.
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Програмните продукти се признават балансово като НДА независимо от
стойността, по която се придобиват.
Нематериални активи, които попадат под стойностния праг на същественост, се
изписват на разход при придобиването им.
Нематериални активи, които се състоят от разграничими съставни части,
отговарящи поотделно на критериите за нематериален актив, се разделят на съставни
части и всяка част се третира като самостоятелен актив.
НДА, закупени от външен доставчик, се оценяват по цена на придобиване, която
включва покупната цена и всички преки разходи.
НДА, получени в резултат на безвъзмездна сделка, се оценяват по справедлива
стойност към датата на осъществяване на сделката и се документират със
заповеднаръководителя за назначаване на комисия и протокол от комисията за
направената оценка.
Методи на амортизация
Прилага се линеен метод на амортизация на дълготрайните материални и
нематериални активи и данъчно признатите норми за амортизация.
Балансовите стойности на дълготрайните материални и нематериални активи
подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в
обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава
трайно от възстановителна стойност по-ниска от тяхната балансова стойност, то
последната се коригира до възстановителната стойност на активите. Загубите от
обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи и/или за сметка на формиран
преоценъчен актив за съответните активи.
2.7. Вземания
Вземанията се представят и отчитат по стойността, съгласно приетия от общото
събрание бюджет за съответната година, в изпълнение на чл. 198в, ал. 12 и 13 от Закона
за водите, които се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на бюджетите на общините
съобразно процентното съотношение на гласовете им.
2.8. Парични средства
Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки в
банки.
2.9.Данъци върху печалбата
Асоциацията по водоснабдяване и канализация, съгласно Закона за водите, не е
търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
2.10.Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по
стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за
справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените
стоки и услуги.
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3. ПРИХОДИ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНАТА ДЕЙНОСТ
Приходите включват:

Приходи от финансирания за текущата
дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ
Общо:

2019
BGN ‘000
36
36

2018
BGN ‘000
43
43

4. РАЗХОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ и ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
Разходите за икономически елементи включват:
2019
2018
BGN ‘000
BGN ‘000
Разходи за външни услуги и материали
5
7
Разходи за персонала
30
30
Амортизации
1
Финансови разходи
1
36
38

5. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Дълготрайните материали и нематериални активи включват:
2019
2018
BGN ‘000
BGN ‘000
Климатик
0
0
0
0

6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Паричните средствавключват:
Разплащателни сметки:
Общо:

2019
BGN ‘000
56
56

2018
BGN ‘000
48
48
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Наличните към 31.12.2019г. парични средства са по разплащателната сметка на
Асоциация по ВиК– Габрово в „Банка ДСК“ ЕАД – клон Габрово и сметка за начислени
неустойки на ВиК Габрово.

7. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
Приходите за бъдещи периоди включват:
2019
BGN ‘000
Приходи за бъдещи периоди
Финансиране на текущата дейност
Общо:

56
56

2018
BGN ‘000
21
21

8. СЪБИТИЯ, СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Не са настъпили събития с коригиращ характер след датата на баланса.

Утвърдил: /п/
НЕВЕНА ПЕТКОВА – председател на Асоциация по В и К – Габрово

Съставител: /п/
Георги Цвъркалев – финансов експерт
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