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Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2011 година
С независим одиторски доклад

Стр. 1 от 26

„Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF”

Финансов Отчет за 2011 год.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Българска Федерация по Тае куон-до – стил
WTF”
за 2011 година
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Сдружението е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на 26.10.1994г. под №
1480, том 23, стр. 72, ф.д. № 18738/1994г. на основание чл.18 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Сдружението е вписано със следните цели: подобряване на здравето и физическото възпитание на
нацията чрез системни занимания с физически упражнения, издигане спортния престиж на нацията,
изучаване, развитие и популяризиране на физическото възпитание на спорта тае куон-до в България,
откриване и подпомагане на спортни таланти и подготовка на инструкторски и съдийски кадри в
съответствие с правилника на Световната федерация по тае куон-до, защита на моралните и етични
основи и принципи на спорта, правата, човешкото достойнство, здравето и сигурността на
спортистите, борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта, подпомагане на спортната
медицина и спортната наука, усъвършенстване на нормативната уредба в областта на физическото
възпитание и спорта, по ефикасно провеждане на държавната и регионалната политика в областта на
физическото възпитание и спорта.
Сдружението:

„Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF”

Седалище:

гр. София, район Средец, бул. Васил Левски №75, етаж 4

Адрес на управление:

гр. София, район Средец, бул. Васил Левски №75, етаж 4

БУЛСТАТ:

121565235

Предмет на дейност:

Сдружението има следния предмет на дейност: да развива и
популяризира спорта тае куон-до, съдейства за разширяване на
участието в организирания спорт и други спортни дейности, да
сътрудничи с държавата и общините в подпомагане на спортното
развитие, откриването на спортните таланти и подготовката на спортнотехнически кадри.

Правен статут:

Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза. Сдружението не се ограничава със срок.

Ръководство:

Сдружението се управлява от Управителен съвет с мандат от 5 години в
състав:
Андрей Руменов Георгиев – Председател на УС
Росен Димитров Михайлов
Петър Иванов Палазов
Димитър Димитров Аврамов
Марин Мирославов Маринов
Радостин Григоров Григоров
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Славчо Иванов Рачев

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Сдружението „Българска Федерация по тае куон-до стил WTF” е доброволно сдружение с
нестопанска цел на спортни клубове по тае куон-до, което координира развитието, практикуването и
администрирането на спортната дейност тае куон-до стил WTF и други сходни видове спорт на
национално ниво на територията на Република България
Систематични рискове
Политически риск
Политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя страна
влияе върху възвращаемостта на инвестициите. Определящ фактор, оказващ влияние върху
дейността на даден отрасъл и респективно на дейността на фирмата е формулираната от
правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват
набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за
промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика и като
следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.
Членство на България в Европейския съюз е друг основен фактор, който гарантира минимизирането
на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за доближаване на
националното законодателство до това на страните от Европейския съюз, както и приемането от
страна на България на редица международни ангажименти действат също в посока на намаляване на
политическия риск.
България е силно свързана с Европейската и световната икономика и ефектът на случващото се там
неминуемо и влияе. Международната финансова криза се отразява на българската икономика,
поради обвързаността и с икономиките на ЕС. За България в условията на международна
нестабилност, политическият риск зависи от мерките, които правителството ще предприеме за
противодействие и за ограничаване на негативните ефекти от кризата.
На база посоченото и познаването на политическата среда в страната към момента на изготвяне на
настоящия доклад оценяваме политическия риск като: среден.
Макроикономически рискове
Валутен риск
Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на
инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. В малка страна със силно
отворена икономика, каквато е България, нестабилността на местната валута е в състояние да
индуцира много лесно обща икономическа нестабилност и обратното – стабилността на
националната валута може да се окаже най-ефективната макроикономическа “котва” на
стабилността. През последните години България натрупа опит и в двете посоки на влияние на
валутния курс.
При въвеждането на системата на паричен съвет в страната на 01.07.1997 г. обменният курс
български лев – германска марка бе фиксиран в съотношение 1000:1. Въвеждането на еврото като
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разплащателна единица в Европейският съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 1955.83
лева за едно евро (респ. 1.95583 лева за едно евро след деноминацията на лева, в сила от 05.07.1999
г.) Следователно валутният риск за базиран на еврото инвеститор е практически сведен до нула.
На база посоченото по-горе познаването на икономическата среда към момента на изготвяне на
настоящия доклад оценяваме валутния риск като: нисък.
Инфлационен риск
Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестицията.
Средногодишна инфлация
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2.3%

6,1%

5,0%

7,3%

8,4%

12.3%

2.8%

2.4%

4.2%

Поместените в таблицата данни илюстрират стабилизиращото влияние по отношение на
инфлационните процеси на въведената в България на 01.07.1997 г. система на паричен съвет.
Най-сериозен проинфлационен фактор в дългосрочен план са по-бързите темпове на икономически
растеж на България спрямо европейските държави.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме инфлационния риск като: среден.
Риск от лицензионни режими
Общият брой на лицензионните и разрешителните режими в България е около 300. Те представляват
огромно бреме пред бизнеса, както и всички наредби, измислени от местните органи на управление
(които на практика действат като лицензионни и разрешителни режими).
Може да се каже, че по този въпрос има движение в правилната посока, но то е бавно.
Правителството е предприело политика по намаляване броя на лицензиите и разрешителните и
опростяване на тези, които останат в сила.
На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда към момента на изготвяне на
настоящия доклад оценяваме риска от лицензионни режими като: нисък.
Несистематични (микроикономически) рискове
Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ
несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на
сдружението ни.
Отраслов риск
Отрасловият риск се появява във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла
като цяло, технологична обезпеченост, нормативна база, конкурентна среда и характеристиките на
пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла; отрасловият риск се свързва
преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и
по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.
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На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни към момента на изготвяне на настоящия
доклад оценяваме отрасловия риск като: среден.
Технологичен риск
Технологичният риск е производен от необходимите технологии за обслужване на дейността на
сдружението и от скоростта, с която се развиват те.
На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните тенденции на
развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме технологичния риск
като: нисък.
Фирмен риск
Свързан е с характера на основната дейност на сдружението, с технологията и организацията на
дейността, както и с обезпечеността на сдружението с финансови ресурси; подкатегории на
фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск; основният фирмен риск е свързан със способността
на сдружението да генерира приходи, а оттам и печалба.
На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента на изготвяне на настоящия
доклад оценяваме фирмения риск като: нисък.
Финансов риск
Финансовият риск на сдружението е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на
вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.
На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние и на доходите на потребителите,
към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: среден.
Риск свързан с паричния поток
Рискът, свързан с паричния поток разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства
в сдружението. Тук главна роля играе договорната политика на сдружението, която следва да
защитава финансите на сдружението, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на
клиенти и дарители, както и навременни плащания на задълженията. Целта на сдружението е винаги
да се намира в положителната стойност на ликвидността, т.е. да може да посреща текущите си
задължения.
На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци към момента
на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: нисък.
Кредитен риск
Ако сдружението използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той може да
бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в
невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.
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На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, както и състоянието на
банковавата ни система по време на финансовата криза, към момента на изготвяне на настоящия
доклад оценяваме кредитния риск като: среден.
От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че сдружението е “действащо”.
Сдружението няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на
дейността си.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
През 2011 г. сдружението не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна
дейност.
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2011Г.
През 2011 г. Сдружение “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕ КУОН-ДО – СТИЛ WTF” e
осъществило дейности, както следва:
Организационно - административна дейност на БФТ:
През 2011г. заработи състезателен регистър с пълна база данни за състезатели и членове на клубове,
способстващ за бърза, навременна проверка при заявяване участие на същите в Държавни турнири.
Издадени са над 500бр. състезателни картотеки.
Създаден е регистър с база данни на треньори и помощник треньори към клубове членове на
Федерацията. Неговото пълно окомплектоване и лицензиране на треньорите ще завърши през 2012г.
Създаден е регистър отразяващ проведените изпити за техническа степен – клуб, изпитна комисия,
брой на явили се участници, защитена степен. Въз основа, на който регистър се издават дипломи за
техническа степен „ГУП” и съответен пореден номер.
През 2011г. председателите на клубовете са информирани своевременно за решенията на
Управителния съвет, Треньорския щаб, Съдийската комисия и Дисциплинарната комисия.
Федерацията публикува новини, интервюта, новоприети наредби или такива изменени, нормативна
документация и други на своя интернет сайт. На него също така е изграден електронен регистър с
база данни за клубни състезатели.
БФТ съвместно с личните треньори на състезатели 1 ниво и НПЛ своевременно на всеки етап от
подготовката на състезателите, представяше отчети и аргументация пред МФВС дирекция
„Високо спортно майсторство” за извършената дейност съгласно проект Олимпийска подготовка
2011г.
Управителният съвет на БФТ прие „Единна система за подготовка и провеждане на състезания”, в
която са заложени основните условия за добро организационно структуриране при менажиране на
състезания и турнири.
Във връзка с горното УС на Федерацията назначава преди всяко първенство Организационен
комитет, които изцяло да поеме организацията на предстоящото състезание. На заседание на
Управителния съвет се определя състава на Комитета и неговия бюджет. Организационният комитет
от своя страна представя на УС доклад за провеждането на първенството, изразходваните финансови
средства, мнения и препоръки след турнира.
През 2011г. БФТ-WTF продължи конструктивна работа и партньорски взаимоотношения с
основните институции, отговарящи за спорта в България, в т.ч. МФВС, БОК, Национална спортна
база, Национална спортна академия, Български спортен тотализатор и други.
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Ген.секретар и членовете на УС активно участват в организационни мероприятия на МФВС и
работните ежемесечни и тримесечни отчети пред МФВС.
Стриктно се води регистър с входяща и изходяща вътрешна и международна кореспонденция.
Изготвят се своевременно протоколи от всяко заседание на УС на БФТ.
Създадена е необходимата организация за издаване на заповеди /план-сметки/ при провеждане на
лагери и участия на националните отбори в международни състезания с всички необходими
реквизити с цел контрол и отчетност.
Бяха предприети всички нужни организационни процеси по навременно издаване на визи,
транспортиране, резервиране на хотелско настаняване, заплащане входни такса и други за участие в
международни първенства, мероприятия и лагери. През 2012г. БФТ-WTF ще направи опит за
въвеждане на система за ранно записване, резервации на пътуване и други свързани с пътуванията
на националните отбори, което да даде възможност за най-благоприятни цени.
След всяко държавно първенство, лагери и международни турнири, на които участва национален
отбор с цел навременно изготвяне на нужните отчети към МФВС, финансовата документация бива
окомплектована и представяна на счетоводството на БФТ-WTF.
Своевременно бяха издавани ПКО, РКО, фактури и други финансови документи на клубовете и
частни лица заплатили или получили финансови средства към Федерацията и същите са предадени
за осчетоводяване.
Международна дейност на Българската федерация по Тае куон-до – стил WTF
Председателят на УС на БФТ участва в общото събрание на Европейската федерация по Тае куон-до
в гр.Пафос, Кипър. Същият бе избран за член на УС на Европейската федерация по Тае куон-до
/Executive Council, ETU/
По покана на БФТ на официално посещение в България бе президента на Световната федерация по
Тае куон-до проф. Чо. Същият проведе срещи на най-високо държавно ниво, като това затвърди
положителния имидж на България и в частност Българска Федерация по Тае куон-до пред
Световната федерация. От друга страна се потвърди важното място на олимпийското тае куон-до в
световния спорт и семейството на бойните изкуства в очите на официалните държавни
представители на българския спорт.
На официално посещение в България бяха председателят на турската федерация по Тае куон-до
проф. Метин Сахин и ген.секретар на федерацията г-н Али Сагиркайа. БФТ оценява високо
възможностите за сътрудничеството с турската федерация за развитие на високо спортно
майсторство.
По молба на проф. Чо Българска федерация по тае куон-до взе участие в учредяването на клон на
ръководената от него хуманитарна фондация GCS. Същата си поставя за цел общочовешки
образователни, културни и други хуманитарни некомерсиални проекти. За съжаление поради липса
на излишни средства БФТ не можа към момента да се включи към някой проект за подпомагане на
нуждаещи се, деца и възрастни в неравностойно положение и т.н.
С оглед на покриване на по-голяма социална функция на БФТ, УС прие решение за създаване на
секция/организация за развитие на пара олимпийско тае куон-до – развитие на спорта за инвалиди.
Това е задължително направление за развитие за всяка олимпийска федерация. През 2012г. БФТ ще
направи статистика за трениращи с увреждания към момента по клубовете и след това със
съдействието на МФВС ще се изработи специална програма за отношение и работа по места с хора с
увреждания.
Членът на УС на БФТ-WTF и Председател на съдийската комисия при Българската федерация по
Тае куон-до г-н Петър Палазов бе избран за заместник-председател на ПР комисията при ETU .
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В края на 2011г. БФТ получи потвърждение от WTF за определянето й за домакин на първия
международен семинар за съдии в България. Водещи на семинара и изпита за международни съдии
ще бъде Шакир Шелбат /Швеция/ Председател на съдийската комисия към WTF и главен съдия на
олимпийските игри, всички световни и европейски първенства, както и г-н Лий /Корея/ технически
делегат на WTF/. БФТ се надява, че това ще бъде изключително успешен първи международен
форум, както за нашите съдии, които ще вземат лицензии за международни такива, така и за всички
участници от други страни.
Развитие на високо спортно майсторство
През 2011г. Българската Федерация по Тае куон-до организира общо 4 държавни първенства във
всички възрастови групи в дисциплина спаринг, 2 първенства съответно за юноша младша възраст и
деца и кадети.
През 2011г. БФТ продължи да обръща специално внимание за развитието на дисциплина пум-си. В
тази връзка бе организирано едно държавно първенство в дисциплина пум-си, един турнир по форма
за кадети и юноши.
БФТ-WTF бе съорганизатор на два държавни турнира и един международен.
Федерацията организира 4 преборвания с цел селектиране на най-подготвените състезатели в
съответните възрастови групи, които да представят България на международни форуми.

Вид проява

Възрастова група

ДП за юноши и девойки
ДП за мъже и жени

14-17
16+

Преборване за Световно първенство за мъже и
жени 2011
1ви Открит Турнир Херея

16+

ДП за деца
ДП кадети
Купа Люлин
ДП по Пум-си /форма/
Преборване за Световна олимпийска квалификация
2011
Квалификационно
преборване за Европейско първенство за юноши и
девойки
Квалификационно преборване за Европейска
Олимпийска Квалификация /мъже и жени/
IX-ти Фестивал на Бойните изкуства „Млади
приятели на полицията”
Традиционен Детски Коледен Турнир
/Спаринг и Пум-си/

7-11 деца
12-14 кадети
7-9г. и 10-11г.
12-14
Деца, кадети, юноши и
девойки; мъже и жени
Деца, кадети, юноши и
девойки; мъже и жени
16+

Дата и място на
провеждане
19.02.2011г. – София
19.02.2011г. – София
10.03.2011г. - София
20.03.2011 – София
17.04.2011г. – София
29.05.2011г. – Перник
20.03.2011 – София
16.04.2011г. - София
29.05.2011г. – Перник

14-17г.
17.08.2011г. – София
16+
7-17+
7-14 – Спаринг
7-18 – Пум-си

15.10.2011 – София
19-20.11.2011г. – София
17-18.12.2011 – София

През 2011г. БФТ под ръководството на г-н Екрем Бояли организира 4 подготвителни лагера в
страната и един в чужбина.
Подготвителен лагер за мъже и жени в периода от 14-ти до 26-ти април в х-л Олимп
гр.Банско.Участие в подготвителния тренировъчен лагер взеха общо 25 състезатели и длъжностни
лица.
Подготвителен лагер в периода от 12-ти до 26- ти Юни в х-л Олимп, гр.Банско.Участие в
подготвителен тренировъчен лагер взеха общо 45 състезатели (мъже и жени и кадети 12-14 г.) и
длъжностни лица.
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Подготвителен лагер в периода от 16-ти Септември до 1-ви Октомври в х-л Олимп,
гр.Банско.Участие в подготвителен тренировъчен лагер взеха общо 25 състезатели (мъже и жени и
юноши от 14-17 г.) и длъжностни лица.
Подготвителен лагер в периода от 25-ти Ноември до 14-ти Декември провел се на ВСК
„Белмекен „. Участие в подготвителен тренировъчен лагер взеха общо 20 състезатели (мъже и жени
и юноши от 14-17 г.) и длъжностни лица, в т.ч. 4 турски национални състезатели.
Лагер в чужбина Корея, Пюнг Хи – 14 дни. 1 състезател.
През 2011г. федерацията организира Треньорски семинар под ръководството на националния
треньор на България по Тае куон-до г-н Екрем Бояли.
През 2011 БФТ участва с национални отбори в следните по-големи международни състезания:
Участие на национален отбор мъже/жени на Световно първенство в Корея
Най-добро класиране 6 място на Владимир Далаклиев при мъжете и 12 място на Илияна Енева
при жените до 49 кг;
Състав на националния отбор на България:
Красимир Томанов – 58 кг.; Владимир Далаклиев-63 кг.; Цветолюб Илиев – 68кг.; Димитър
Михайлов – 74 кг. и Илияна Енева – 49 кг.
Участие на разширен състав на националните отбори на първенства клас А
Открит турнир клас А – Германия 12-13.03.2011 общо 6 състезатели
Открит турнир клас А – Белгия 09-10.04.2011 общо 6 състезатели
1 място – 63 кг. Владимир Далаклиев
5 място – 68 кг. Цветолюб Илиев
Открит турнир клас А – Австрия 04-05.06.2011 - 8 състезатели
6 място – Димитър Михайлов – 74 кг. мъже
6 място – Аспарух Вутов - + 87 кг. мъже
3 място – Мария Пулина – 29 кг . кадети
Участие на Световна Олимпийска Квалификация.
Състав от 4-ма състезатели на българския национален отбор.Най-добро класиране 13-то място.
Европейско първенство за юноши гр.Тбилиси, Грузия.
Състав от 10 състезатели и най-добро класиране: Даниел Турнов - 2-ро място, Стефан
Самарджиев – 3 място , Мария Пулина - 6 място, Александър Георгиев – 6 място.
Европейско първенство за кадети - гр.Пафос. Кипър. 06-10.Октомври
Състав от 6 състезатели на българския национален отбор.
Х-ти Открит международен турнир на Сърбия - гр. Белград 22-23.10.2011.
Състав от 6 състезатели на българския национален отбор. Най-добро класиране на Илияна
Енева – 3 място, Владимир Далаклиев - 3 място, Цветолюб Илиев – 6 място, Венцислав
Соколов – 3 място , Михаил Михайлов - 1 място , Ивана Турнова - 1 място , Мартин Гърков – 1
място, Мария Пулина – 1 място.
Балканско първенство за всички възрасти Сърбия 17-18 Декември 2011.
Състав от 6 състезатели на българския национален отбор във възрастови групи:
кадети, юноши и девойки, мъже и жени. Илияна Енева – 1 място, Таня Стефанова – 2 място,
Спасиана Григорова – 1 място, Ивана Турнова - 1 място, Стефан Самарджиев – 3 място,
Христина Стоева – 2 място.
ІV-ти Открит Международен Турнир на Великобритания - гр. Манчестър 01-02.10.2011.
Състав от 1 състезател на българския национален отбор.
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ХVІІ-ти Открит Международен Турнир на Хърватия - гр. Загреб 05-06.11.2011
Състав от 6 състезатели на българския национален отбор във възрастови групи:
кадети, юноши и девойки, мъже и жени. Михаил Михайлов - 2 място, Ивана Турнова - 1 място,
Цветелина Николова – 3 място, Сотир Димитров – 3 място , Мартин Гърков – 3 място, Даниел
Турнов – 2 място.
ІІ-ри Открит Международен Турнир на Гърция – гр. Солун 19-20.11.2011.
Състав от 9 състезатели на българския национален отбор във възрастови групи:
юноши и мъже и жени. Цветолюб Илиев - 3 място, Теодор Георгиев - 2 място, Венцислав
Соколов – 3 място, Ралица Ковачева – 2 място, Моника Димитрова – 3 място, Таня Стефанова3 място, Валерия Димитрова - 3 място, Румен Георгиев – 2 място
ІІ-ро Европейско първенство по Тае куон-до за Студенти – гр. Брага, Португалия
13-15.12.2011
Състав от 1 състезател на българския национален отбор във възрастова група жени. Илияна
Енева - 3 място
Популяризиране и развитие на олимпийското Тае куон-до в страната и подпомагане на
клубовете
БФТ организира Коледен детски и други турнири, включващи както клас А, така и клас Б
съревнование и състезание по форма.
Проведени са множество изпити за ученически степени и два изпита за получаване на майсторски
степени – черни пояси в средата и края на 2011г.
БФТ подпомогна дейността на клубовете съгласно техните резултати за 2011г. по договор с МФВС в
размер на 82 932 лв.
През годината БФТ оказва постоянна юридическа, административна и логистична помощ във връзка
с изникнали проблеми в дейността на клубовете.
През 2011г. БФТ съдейства и защити отчет пред МФВС за изплащане на стипендия на най-добре
класирания ни състезател от Световно първенство в Корея в размер на 12 000лв за Владимир
Далаклиев и 4 500лв. за личния му треньор.
През втората половина на 2011г. в БФТ са постъпили няколко молби от клубове за подпомагане с
материална екипировка – до джанг. БФТ е заложила в проекто-бюджета си средства за МТО и ще
направи всичко възможно през 2012г. да осигури такива като третира всеки клуб равнопоставено и
спрямо необходимостите му
Описание на размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности
за набиране на средства.
През 2011г. Сдружението е получило субсидия от държавния бюджет, съгласно Договор № ОП 3600-288/05.04.2011г. с Министерство на физическото възпитание и спорта в размер на 349 110.00лв и
за финансиране на клубове 83 100.00лв.
Задълженията на Българската Федерация по Тае куон-до към МФВС към 31.12.2011г. са в размер на
24 300лв. През 2011г. са изплатени главница 3 402.40лв и лихва 628.07лв, като сумите са остатък по
задължение на БФТ по договор с МФВС за 2008г., с което окончателно е погасено същото
задължение.
На 18.02.2011 е сключено Споразумение № 36-00-11 с МФВС за разсрочено погасяване на парично
задължение в размер на 29 170.38лв, от което главница 25 914.31лв и лихва изчислена към
28.02.2011 в размер на 3256.27лв. Същото задължение е по договор за финансиране с МФВС за
2009г.
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ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН
ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Годишния финансов отчет в сдружението не са настъпили важни събития.
Годишният доклад за дейността на Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до стил WTF”,
гр. София за 2011г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл.
187д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие,
обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състоянието на
сдружението за 2011г., перспективите за развитие.

16.03.2012 г.
гр. София

Председател:
Андрей Георгиев
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Kreston BulMar
До
Управителния съвет на
СНЦ „Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF”

ДОКЛАД
за изразяване на одиторско мнение върху финансовия отчет за 2011 год.
на Сдружение „Българска Федерация по Тае куон - до – стил WTF”, с Булстат 121565235
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Сдружение „Българска Федерация по
Тае куон-до – стил WTF”, включващ счетоводен баланс към 31 декември 2011 год. и отчет за
приходите и разходите съгласно приложение 2 от СС 9 и отчет за приходи и разходи за стопанската
дейност съгласно СС1, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за
2011 год. съгласно СС 9, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и
другите пояснителни приложения.
Отговорност на ръководството за финансовия отчет
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в
съответствие с НСФОМСП, действащи в България, се носи от ръководството. Тази отговорност
включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с
изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени
неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка;
подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни
счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.
Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет,
основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с
професионалните изисквания на Международните Одиторски Стандарти. Тези стандарти налагат
спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се
убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени
неточности, отклонения и несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства
относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури
зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности,
отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на
грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за
вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от
страна на сдружението, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен
контрол на сдружението.
Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и
разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка
на цялостното представяне във финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от
нас одиторско мнение.

Стр. 12 от 26

„Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF”

Финансов Отчет за 2011 год.

Мнение
По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти
финансовото състояние на Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF” към 31
декември 2011 год., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за
годината, завършваща тогава, в съответствие с НСФОМСП, действащи в България.
ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ
Годишен доклад за дейността на Сдружението по изискванията на Закона за счетовството (чл.
33)
В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството, ние сме се запознали с
годишния доклад на ръководството за дейността на Сдружението за отчетната 2011 год. Този
доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за
изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Сдружението.
Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства
във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет
на Сдружението към 31 Декември 2011 год. изготвен в съответствие с НСФОМСП, действащи в
България.

Крестън БулМар – финансов одит ООД
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
Пламен Тодоров Донев
Прокурист
Васил Славчев
Регистриран ДЕС, отговорен за одита
19 Март 2012 год.
ул. Нишка № 172
гр. София 1309, България
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Счетоводен баланс
Към 31 декември 2011 год.
В хиляди лева
А. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
1. Лицензи, програмни продукци и др. подобни права и активи
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на
изграждане
Общо за група I:
II. Дълготрайни материални активи
1. Съоръжения и други
Общо за група II:
Общо за раздел А:

Финансов Отчет за 2011 год.

2011

2010

1
2

3

3

3

1
1
4

4
4
7

Б. Текущи (краткотрайни) активи
I. Материални запаси
II. Вземания
1.Вземания от клиенти и доставчици
2. Други вземания
Общо за група II:
ІІІ. Парични средства, в т.ч.
- в брой
- безсрочни сметки (депозити)
Общо за група IІІ:
Общо за раздел Б:

1

6
6

1
19
20
21

1
2
3
9

В. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел В:
Сума на актива

5
5
30

16

1
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А. Собствен капитал
I. Собствен капитал
ІІ. Резерви
1. Други резерви
2. Резерви от дейност на предприятие с нестопанска цел
Общо за група ІІ
ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.
ІV. Текуща печалба (загуба)
Общо за раздел А:

(34)
(34)

(13)
13
0

(34)

0

Б. Задължения
1. Задължения към доставчици и клиенти:
2. Други задължения, в т. ч:
- към персонала
- осигурителни задължения
Общо за раздел Б:

25
33
1
3
58

9
6

В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди
1. Финансирания
2. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел В:
Сума на пасива

4
2
6
30

2
15

1
1
16

Бележките на страници от 20 до 26 са неразделна част от този финансов отчет.

Андрей Георгиев
Председател

Дата на съставяне на отчета: 16.03.2012 г.

БулМенидж ЕООД –
съставител на отчета

Съгласно независим одиторски доклад:
Крестън БулМар – Финансов Одит ООД
Пламен Донев
Прокурист

Васил Славчев
Регистриран одитор

Стр. 15 от 26

„Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF”

Финансов Отчет за 2011 год.

Отчет за приходите и разходите (за нестопанската дейност)
Приложение 2 към СС9
Към 31 декември 2011 год
В хиляди лева
І. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги
3. Разходи за персонала
4. Разходи за амортизация
5. Други разходи за спортисти и длъжностни лица
Общо за група І
ІІ. Финансови разходи
1. Разходи за лихви
2. Други разходи по финансови операции
Общо за група ІІ
ІІІ. Извънредни разходи
ІV. Загуба от стопанска дейност
V. Общо разходи
VІ. Резултат

2011

2010

16
206
17
3
267
509

26
167
4
2
89
288
2

Всичко (V+VІ)
І. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
1. Приходи от финансирания
2. Приходи от дарения
3. Приходи от членски внос
4. Приходи от услуги
Общо за група І
ІІ. Финансови приходи
1. Приходи от лихви
Общо за група ІІ
ІІІ. Общо приходи
ІV. Резултат
Всичко (ІІІ+ІV)

6
6

2

515
(34)

290
13

481

303

432
10
4
35
481

250
40
5
7
302

481

1
1
303

481

303

Бележките на страници от 20 до 26 са неразделна част от този финансов отчет.

Андрей Георгиев
Председател

Дата на съставяне на отчета: 16.03.2012 г.

БулМенидж ЕООД –
съставител на отчета

Съгласно независим одиторски доклад:
Крестън БулМар – Финансов Одит ООД
Пламен Донев
Прокурист

Васил Славчев
Регистриран одитор
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Отчет за Собствения капитал
Към 31 декември 2011 год
В хиляди лева

1. Салдо в началото на отчетния
период
2. Салдо след промени в счетоводната
политика
Финансов резултат от текущия период
Разпределяне на печалба
3. Салдо към края на отчетния
период

Финансов Отчет за 2011 год.

Записа
н
капита
л

Друг
и
Резер
ви

Неразпр
е-делена
печалба

Непок
рита
загуба

Текущ
а
печал
ба/заг
уба

Общо
собствен
капитал

(34)

(34)

(34)

(34)

-

-

Бележките на страници 20 до 26 са неразделна част от този финансов отчет.

Андрей Георгиев
Председател

Дата на съставяне на отчета: 16.03.2012 г.

БулМенидж ЕООД –
съставител на отчета

Съгласно независим одиторски доклад:
Крестън БулМар – Финансов Одит ООД
Пламен Донев
Прокурист

Васил Славчев
Регистриран одитор
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Приложение №4 към СС 9

Отчет за паричните потоци
Към 31 декември 2011 год
Наименование на паричните потоци

Текущ период

І. Наличност на паричните средства в началото на периода
ІІ. Парични потоци от нестопанска дейност
А. Постъпления от нестопанска дейност
Постъпления от контрагенти
Постъпления от членски внос
Постъпления от лихви и банкови такси
Постъпления от дарения
Други постъления от нестопанска дейност
Общо за раздел А
Б. Плащания за нестопанска дейност
Плащания към контрагенти
Плащания, свързани с трудови възнаграждения
Плащания по банкови и валутни операции
Други плащания
Общо за раздел Б
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

3

4
442
48
494
303
17

Предходен
период
8

13
4
1
250
23
291

157
477
17

175
5
1
115
296
(5)

ІІІ. Наличност на парични средства в края на периода

20

3

ІV. Изменение на паричните средства през периода

17

(5)

Бележките на страници от 20 до 26 са неразделна част от този финансов отчет.

Андрей Георгиев
Председател

Дата на съставяне на отчета: 16.03.2012 г.

БулМенидж ЕООД –
съставител на отчета

Съгласно независим одиторски доклад:
Крестън БулМар – Финансов Одит ООД
Пламен Донев
Прокурист

Васил Славчев
Регистриран одитор
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Бележки към финансовия отчет
№
Бележка
I.
Статут и предмет на дейност
1.
Правен статут
2.
Ръководство
3.
Предмет на дейност
II.
База за изготвяне
1.
Основни положения
2.
Отчетна валута
3.
База за оценяване
4.
Счетоводни принципи
5.
Действащо предприятие
III.
Прилагане на счетоводна политика
1.
Дълготрайни материални активи
2.
Стоково – материални запаси
3.
Търговски и други вземания
4.
Пари и парични еквиваленти
5.
Обезценка на активи
6.
Данъци от печалбата
7.
Доходи на персонала
8.
Лизинг
9.
Търговски и други задължения
10.
Приходи
11.
Дълготрайни активи
12.
Търговски и други вземания
13.
Пари и парични еквиваленти
14.
Персонал
15.
Търговски и други задължения
16.
Приходи
17.
Разходи

Финансов Отчет за 2011 год.

Страница
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
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Бележки към финансовия отчет

I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Правен статут

Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF” е основано със съдебно решение №
18738/1997 година от СГС. Регистрирано е на основание Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, вписано е в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.
Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.
Сдружението е със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „В. Левски”
№75, ет. 4.
Адресът за кореспонденция е гр. София, район Средец, район Средец, бул. „В. Левски” №75, ет. 4.
ГФО е одобрен за публикуване от Управителния съвет на 19 март 2012 година.
2. Ръководство
Сдружението се управлява от Управителен съвет с мандат от 5 (пет) години в състав:
Андрей Руменов Георгиев – Председател на УС
Росен Димитров Михайлов
Петър Иванов Палазов
Димитър Димитров Аврамов
Марин Мирославов Маринов
Радостин Григоров Григоров
Славчо Иванов Рачев
3. Предмет на дейност
Сдружението има следният предмет на дейност: да развива и популяризира спорта тае куон-до, да
съдейства за разширяване на участието в организирания спорт и други спортни дейности, да
сътрудничи с държавата и общините в подпомагането на спортното развитие, откриването на
спортните таланти и подготовката на спортно-техническите кадри.

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. Основни положения

Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с
изискванията на българското счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички
законови промени, настъпили през 2011г.
Сдружението е разработило счетоводната си политика в съответствие с принципите, определени в
Закона за счетоводството и изискванията, определени в Закона за счетоводството и в Националните
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), валидни за 2011.
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2. Отчетна валута
Финансовите отчети са изготвени и представени в Български лева, закръглени до хиляда и в
съответствие с принципа на историческата цена.
3. База за оценяване
Базата за оценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, използвана при
изготвянето на финансовия отчет е историческа цена.
Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната
реализируема стойност. Нетна реализируема стойност представлява предполагаемата продажна
цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими
разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на
продажбата.
4. Счетоводни принципи
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:
текущо начисляване;
действащо предприятие;
предпазливост;
съпоставимост между приходите и разходите;
предимство на съдържанието пред формата;
запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен
баланс
5. Действащо предприятие
Ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Нетекущи (дълготрайни) активи
1. Дълготрайни материални активи
1.1. Като дълготрайни материални активи в Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до
– стил WTF”, се третират и признават придобитите и притежавани установими нефинансови
ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период, имат натуралновеществена форма и се използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или
услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели.
Приетият праг на същественост в дружеството е 700 лева.
1.2. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване,
която се определя, както следва:
а) По цената на придобиване - покупната цена (включително митата и невъзстановимите
данъци) и всички преки разходи. Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане, разликата
между сегашната стойност на всички плащания и сумата на всички плащания се признава за лихвен
разход през периода на разсрочено плащане.
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б) Себестойност - когато са създадени в сдружението (направените разходи за материали,
директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи).
в) Справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка.
г) По справедливата стойност на получения актив – при замяна или частична замяна срещу
несходен дълготраен материален актив или други активи.
д) По балансова стойност на отдадения актив – при замяна на подобен актив, който има
сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност.
1.3. Последващите разходи по дълготрайните материални активи се капитализират, когато
чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени.
1.4. След първоначалното признаване като актив всеки дълготраен материален актив се
отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от
обезценка.
1.5. Временното извеждане от употреба на дълготрайните материални активи (консервиране)
се прилага по отношение на активи, които не се ползват в дейността на предприятието за период, не
по-кратък от 12 (дванадесет) месеца.
За периода на консервация на активите не се начислява амортизация.
Към консервация на дълготрайни материални активи се пристъпва на база икономическа обосновка
и вземане на решение за консервацията, план с конкретни процедури за осъществяване на
консервацията, изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане
на активите в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания.
1.6. Амортизация
Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база
линеен метод на амортизация. Земята и временно изведените от употреба активи не се амортизират.
2. Стоково-материални запаси
Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната
реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна
цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими
разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на
продажбата.
Прилаганият метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е
съгласно стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно определената стойност,
когато тяхното потребление засяга конкретни партиди.
Когато няма условия за прилагане на метода на конкретно определената стойност се прилага метода
на среднопретеглена стойност съгласно приложимия СС2.
3. Търговски и други вземания
Търговските и други вземания се отчитат по тяхната нетна стойност.
4. Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти включват налични парични наличности и разплащателни сметки в
банки.
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5. Обезценка на активи
Балансовата стойност на активите на Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до – стил
WTF”, с изключение на стоково-материалните запаси, активите, произтичащи от доходи на
персонала и отсрочени данъчни активи, се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, с
цел да се идентифицира наличието или не на признаци за обезценка.
В случай, че се установи наличие на признаци за обезценка се прави приблизителна оценка на
възстановимата стойност на съответния актив.
Загуба от обезценка се признава винаги и единствено в случай, че балансовата (преносна) стойност
на един актив или група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, превишава
неговата възстановима стойност. В този случай балансовата стойност на актива се намаля чрез
отразяването като текущ разход за дейността на загуба от обезценка до размера на неговата
възстановима стойност.
При обезценка на дълготраен материален или нематериален актив, за който е създаден резерв от
последваща оценка, загубата от обезценка се отразява в намаление на този резерв. Ако загубата от
обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ разход за
дейността.
Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши балансовата му
стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от дейността до размера на предходната обезценка и само, когато загубата от обезценка през предходни периоди
е била отчетена като текущ разход и до размера на този разход.
6. Данъци от печалбата
Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху
печалбата се признава в Отчета за приходите и разходите за стопанската дейност съгласно СС1, с
изключение на този, отнасящ се до статии, които са признати директно в капитала, като в този
случай той се представя в капитала.
Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината,
прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса и някои корекции на
дължимия данък, отнасящи се за предходни години.
Отсроченият данък е начислен като се прилага балансовия метод и се отнася за временните разлики
между балансовата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното им отчитане и
балансовата им стойност за данъчни цели. Размерът на отсрочения данък е основан на очаквания
начин на реализация на активите или уреждане на пасивите, като се прилагат данъчните ставки в
сила към датата на изготвяне на баланса или тези, които се очакват да бъдат в сила след нея.
Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща облагаема
печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат да бъдат
използвани. Отсрочените данъчни активи са намалени с размера на тези, за които бъдещата изгода
не е повече вероятно да бъде реализирана. Непризнатите активи по отсрочени данъци и балансовата
стойност на признатите активи по отсрочени данъци се преразглеждат към датата на всеки
финансов отчет, за да се прецени отново степента на вероятност да има достатъчни бъдещи данъчни
печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или
данъчния кредит.
Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали облагаеми временни
разлики.
7. Доходи на персонала
В сдружението са реализират и начисляват суми за доходи на персонала по видове, както следва:
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7.1. Краткосрочни доходи на персонала - онези доходи на персонала, които стават напълно
изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях.
Сдружението признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен
годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия
отчетен период.
7.2. Доходи при напускане - доходи при прекратяване на трудовото или служебното
правоотношение преди нормалния срок за пенсиониране.
8. Лизинг
Сдружението няма сключени договори за лизинг към 31.12.2011г.
9. Търговски и други задължения
Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на
придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията. След първоначалното признаване,
лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизируема стойност, като всяка разлика между
номинал и размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на
база ефективния лихвен процент.
10. Приходи
Основният източник на приходи за Сдружение „Българска Федерация по Тае куон-до – стил WTF” е
финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта.
Приходът в дружеството се признава, когато е вероятно да има икономическа изгода свързана със
сделка. Начисляването на приходите за всяка сделка става едновременно с признаване на
извършените за нея разходи.
11. Дълготрайни активи
Балансова стойност на дълготрайните активи:
Хил.лв.

Балансова стойност на дълготрайните активи
Лицензи, програмни продукти и др. подобни права и активи
Предоставени аванси и нематериални активи, в процес на
изграждане
Съоръжения и други
Общо:

2011 г.
1
2

2010 г.
3

1
4

4
7

12. Търговски и други вземания
Вземания
Вземания от клиенти и доставчици
Други вземания
Общо:

2011 г.

2010 г.

Сума на вземането
(хил.лв.):

Сума на вземането
(хил.лв.):

1
1

6
6

13. Пари и парични еквиваленти
Компонентите на паричните наличности и еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:
Сума (хил.лв.):
Компонент:
2011 г.
2010 г.
Парични средства в брой:
1
1
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки:
19
2
Общо:
20
3
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14. Персонал
Средносписъчен брой на персонала:

Средносписъчен състав (брой)
2011 г.
2010 г.
1
1
1
1

Средносписъчен брой на персонала
Общо:
15. Търговски и други задължения
2011 г.

Задължения

Общо

Задължения към доставчици
Задължения към персонала
Задължения за осигуровки
Данъчни задължения
Други задължения
Общо:

2010 г.

В т.ч.
изискуеми
след повече
от 5 г.
(хил.лв.)

Общо

25
1
3

7

29
58

6
15

В т.ч.
изискуеми
след повече
от 5 г.
(хил.лв.)

2

-

-

Към задълженията на персонала не са включени начислени разходи за неизползвани отпуски и
осигуровки върху тях, съгласно СС 19 поради липса на такива в предвид на принципа на
същественост.
16. Приходи
Приходи според техния характер, признати през периода:
Категория приходи
Приходи от финансирания
Приходи от дарения
Приходи от членски внос
От услуги
Приходи от лихви
Обща сума на приходите:

Приход - стойност
(хил.лв.)
2011 г.
2010 г.
432
250
10
40
4
5
35
7
1
481
303

17. Разходи
17.1. Същност на отчетените разходи за нестопанска дейност през периода
Разход - стойност (хил.лв.)
Категория разходи
2011 г.
2010 г.
Разходи за материали
16
26
Разходи за външни услуги
206
167
Разходи за персонал и осигуряване
17
4
Разходи за амортизация
3
2
Други Разходи за спортисти и длъжностни лица
267
89
Обща сума на разходите от нестопанска дейност:
509
288
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17.2. Разходи за външни услуги
Категория разходи
Финансиране на спортни клубове
Хонорари
Наем на зали
Подготовка
Обезпечаване на състезание
Счетоводство и одит
Административни разходи
Други разходи
Обща сума на разходите за външни услуги за нестопанска
дейност:

Разход - стойност (хил.лв.)
2011 г.
2010 г.
83
70
67
57
11
16
14
11
10
7
2
7
8
7
3
206
167

17.3. Други разходи за спортисти и длъжностни лица
Категория разходи
Състезания/Командировки в чужбина
Командировка/Подготовка на състезатели
Задължения към МВФС по стари договори
Други разходи
Общо други разходи за спортисти и длъжностни лица

Разход - стойност (хил.лв.)
2011 г.
2010 г.
146
49
92
20
26
4
3
16
267
89

17.4. Разпределение на разходите, съгласно Договор № ОП 36-00-288/08.04.2011г. с МФВС за
получено финансиране за 2011г.
Категория разходи
Финансиране на клубове
Подготовка
І-во ниво
ІІІ-то ниво
Възстановяване
І-во ниво
ІІІ-то ниво
ДСК
МСК
Наеми
МТО
Средства за спортисти
Средства за длъжностни лица
Административно-организационни дейности
Общо сума на изразходваните суми от получено финансиране

Стойност (хил.лв.)
83
103
89
14
4
3
1
18
135
5
9
11
56
8
432

*Получено финансиране от МФВС за 2011г. 432хил. лв. (виж т.16)
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