Д О К Л А Д

ОТНОСНО:Проверка

на годишно приключване – /1.01.2016
31.12.2016год ./на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО“

–

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основоние сключен Договор за услуга бе извършена проверка и
анализ на ГФО 2016 год., счетоводните и разходните документи , касаещи
годишното приключване и изготвянето на нормативно определените
документи касаещи финансовата 2016 год.
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия и Закона за счетоводство.
Настоящият финансов отчет е представен в български лева и е
съобразен с конкретните изисквания на на вътрешните правила на БФ по
джудо и решенията на УС.
Счетоводната политика е разработена и изпълнена през 2016
год.съгласно изискванията на текущото счетоводно законодателство и
изискванията за отчет на Министерство на младежта и спорта.
Целта на счетоводната политика е да се създаде сигурност относно
финансовите отчети, които да представят вярно и достоверно финансовото
състояние на федерацията и разходването на отпуснатите бюджетни
средства.
Счетоводството на „Българската федерация по джудо“ през
текущата 2016 год., задължително се осъществява при спазване на
следните основни принципи:
� текущо начисляване – приходите и разходите се начисляват в
момента на тяхнотовъзникване, а не когато се получават пари или парични

еквиваленти, свързани с тях,като по този начин операциите се отразяват
във финансовите отчети за периода, закойто се отнасят;
� предпазливост – отчитане на всички предполагаеми рискове и
възможни загуби, с оглед отразяване на по-точен финансов резултат;
� съпоставимост между приходи и разходи – разходите,
извършени по определена сделка или операция, се отразяват в периода, в
който се получават изгодите от сделката, приходите се признават в
периода, в който са отчетени разходите за тяхното получаване;
� запазване на счетоводната политика от предходни периоди –
с цел постигане на съпоставимост на финансовите отчети през отделните
периоди;
� последователност – представянето и класификацията на
статиите във финансовитеотчети се запазват през отделните времеви
периоди, освен ако не е настъпила значителна промяна в характера на
дейността ;
�същественост – всички съществени статии и суми се представят
отделно във финансовите отчети; несъществените суми с подобен характер
се обединяват и не сепосочват като отделна статия;
Федерацията осъществява счетоводната си отчетност въз основа на
принципа за документалната обоснованост, като спазва изискванията за
съставянето
на
финансовите
отчети
съгласно
действащото
законодателство./Закона за юридическите лица с нестопанска цел/
През отчетния период федерацията прилага всички нови и/ или
изменени стандарти итълкувания, издадени от Националният съвета по
счетоводни стандарти и от Правилата на Министерството на младежта и
спорта за финансово отчитане, които засягат дейността му.
Анализирайки „Приходите за регламентирана дейност“ , е
препоръчително да се осъществят следните мероприятия които в
максимална степен да оптимизират приходната част.
1.Препоръчително е Общото събрание да съгласува с
представителите на СК , в посока увеличение „членския внос“ и
„картотека“ определените „вътрешни“ такси за участия и семинари , с цел
по-добра диверсификация на приходната част .
2. Препоръчително е Административното ръководство да управлява
по ефективно / по целесъобразност/ приходите от пансионат от провеждане
Европейски и др. международни състезания. Изграждането на по-добра

организация предполага и издигането на авторитета на БФ по джудо на
международния подиум.
3.Препоръчително е Административното ръководство да изгради постройна организация на наличните ДМА , с цел изясняване на тяхната
наличност , начин на съхранение и многократна употреба при провеждане
на мероприятия.
4.Препоръчително е засилване на дейността на УС на федерацията в
посока на увеличение на „спонсорството“ и даренията , като бъдат
ангажирани и СК в страната.
Анализирайки „Разходите за регламентирана дейност“ , бих
препоръчал следните мероприятия които да намалят в реална степен
разхода.
1. Препоръчително е
Административното ръководство да
оптимизира платените „такси“ за обслужване от Банковите институции и
да намали този вид „разход“
2. Препоръчително е
Административното ръководство да
„оптимира“ разходите за „пансионати“ , лагери и командировъчни
.Подотчетните лица стриктно да спазват „вътрешните правила“ за отчет на
направените разходи.
3. Задължително ръководството да съпоставя и проверява по
минимум 3/три/ индентични оферти за всеки разход при провеждане на
международни мероприятия.
4.Препоръчвам за в бъдеще при провеждане на нови мероприятия от
международен ранг или на национално ниво да се направи един „проекто
бюджет“ за разходите и няколко служители да се включват в търсенето на
подходящи „оферти“ за външните услуги.
Считам , че така изготвения анализ и препоръките ще спомогнат
за подобряване на организацията , контрола по разходване на
средствата на федерацията и ще са от полза при бъдещи спортни
мероприятия.
София
04.04.2016 год.

С уважение:
/ Е .Василев/

