ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Годишният финансов отчет на "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО" за
отчетната 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за
счетоводството. Спазени са специфичните изисквания на българското законодателство,
приложими към 31.12.2017 г. Текущото счетоводство и изготвеният финансов отчет са
съобразени и с конкретните изисквания посочени във вътрешният правилник на Б Ф
ДЖУДО и решенията на Управителния съвет.
Като страна по договор за финансиране, Българска федерация по джудо текущо
през 2017 г. изготви и предостави на Министерството на младежта и спорта тримесечни
етапни финансови и съдържателни отчети по образец за разходите извършени по
дейности. На 31.01.2018 г. са изготвени и представени пред Министерството на
младежта и спорта финансови отчети по два договора за финансиране по образец, за
разходите извършени по дейности за отчетната 2017 г., копия на последните банковите
извлечения от разплащателните сметки на Федерацията и оборотна ведомост с
натрупване към 31.12.2017 г.
Годишният финансов отчет съдържа съгласно СС 9 - Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност:


Счетоводен баланс



Отчет за приходите и разходите



Отчет за паричния поток



Отчет за собствения капитал



Приложение - изготвя се съгласно СС №1. Представя се информация за
приложената счетоводна политика и се оповестява информация, която се изисква от
счетоводните стандарти, включително настоящият финансов отчет за постъпилите и
разходвани средства за отчетната 2017 г.
Дата към която се изготвя и дата на изготвяне:

Настоящият финансов отчет е изготвен към 31.12.2017 г.
Настоящият финансов отчет е изготвен на 31.01.2018 г.
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Годишният финансов отчет на Българска федерация джудо за отчетната 2017 г.
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза се
обявява в Министерство на правосъдието и пред Министерство на младежта и спорта
съгласно договори: № ОП 36-00-1424/16.12.2016 г. и № РСВП 36-00-1455/19.12.2016г.
Всички данни оповестени за 2017 г. в настоящия финансов отчет са представени в
хиляди български лева (хил. лв.)

Приходи за регламентирана дейност
Приходите от регламентирана дейност са признати в съответствие с принципа за
текущо начисляване и съпоставимост с извършените разходи. През отчетния период
приходите от регламентирана дейност са:
1. Приходи от дарения под условие за текуща дейност от Министерство на
младежта и спорта:


Целеви финансови средства съгласно

договор № ОП 36-00-1424/16.12.2016 г.,

-

231 хил. лв.

Сумата по договора е разпределена по дейности както следва:
Подготовка на спортисти, треньори и длъжностни лица – 61 хил. лв., месечни средства
на спортисти, треньори и длъжностни лица – 66 хил. лв., Международен спортен
календар – 40 хил. лв., Материално-техническо обезпечаване – 2 хил. лв. и наеми на
спортни обекти и съоръжения – 62 хил. лв.


Целеви финансови средства съгласно

договор № РСВП 36-00-1455/19.12.2017 г.,

-

469 хил. лв.

Сумата по договора е разпределена по дейности в 3 раздела както следва:
Раздел 1 – Подготовка на спортисти и треньори и месечни средства на спортисти и
треньори, Държавен спортен календар и Международен спортен календар – 427 хил.
лв.; Раздел 2 - Материално-техническо обезпечаване – 24 хил.лв.; Раздел 3 –
Административни и организационни разходи – 18 хил.лв.


Целеви финансови средства съгласно

договор № 36-00-1403/09.12.2016 г., ЕОК София

-

30 хил. лв.

-

6 хил. лв.

-

117 хил. лв.

2. Собствени приходи:


Приходи от членски внос и картотеки



Приходи от пансионат за Европейска открита
купа 2017 г.



Други приходи, в т.ч. Финансиране от МОК за

Младежки олимпийски фестивал Гьор, Унгария,
съвместна дейност със СК, дарения, спонсорство и др.
вкл. финансови приходи

-

31 хил. лв.

Общо постъпили средства през 2017 г.

-

884 хил. лв.

Разходи за регламентирана дейност
Разходите за регламентирана дейност са признати в съответствие с принципа за
текущо начисляване и съпоставимост с получените приходи. През отчетния период
разходите от регламентирана дейност по раздели са както следва:


Разходи за Държавен спортен календар 2017 г.

-

68 хил. лв.

в т.ч.
Медицинско осигуряване - 2 хил. лв.
Наем зали - 16 хил. лв.
Транспорт и подреждане на спортно оборудване – 5 хил. лв.
Медали и купи - 4 хил. лв.
Хонорари, осигурителни вноски и командировъчни на съдийски апарат
и обслужващ персонал – 39 хил. лв.
Охрана - 2 хил. лв.


Разходи за Международен спортен календар в т. ч. Световни и Европейски
първенства за различните възрастови групи; Световни и Европейски купи вкл.
Европейска открита купа за жени, София,
Балкански първенства и международни турнири

-

248 хил. лв.

в т.ч.
Самолетни билети, пътни такси и гориво, автобус - 71 хил.лв.
Пансионати - 126 хил.лв.
Командировъчни дневни и храна – 26 хил. лв.
Членски внос, такса участие, визи и идентификационни карти - 23 хил. лв.
Застраховки - 2 хил. лв.


Разходи за Европейска открита купа за жени, София
в т.ч. наем зала, пансионати, медицинско осигуряване,
охрана и допинг контрол

-

3

97 хил. лв.



Разходи за подготовка /лагери/ в страната и чужбина за

-

162 хил. лв.

Пансионат - 119 хил. лв.
Транспорт - 8 хил. лв.
Пътни включително самолетни билети - 18 хил. лв.
Застраховки - 2 хил. лв.
Такса участие - 2 хил. лв.
Командировъчни дневни - 11 хил. лв.
Наем зала – 2 хил. лв.


Разходи за възстановяване и медикаменти

-

9 хил. лв.



Разходи за материално обезпечаване

-

33 хил. лв.



Разходи за наеми и консумативи на „НСБ” ЕАД

-

80 хил. лв.



Разходи свързани с преводи на средства
за спортисти и длъжностни лица

-

108 хил. лв.

Административни и организационни разходи

-

69 хил. лв.



Административните разходи през отчетния период включват: разходи за външни
услуги

- в т.ч. наем на офис, режийни, телефон, абонаментни такси за интернет,

поддържане на софтуер, такси за удостоверения, разходи в т.ч. командировъчни за
проведено общо събрание, командировъчни разходи за треньорски съвети, ремонти
офис техника, канцеларски материали, куриерски услуги, разходи за заплати, хонорари
и осигурителни вноски, командировъчни разходи за конгреси, административни,
медицински и съдийски семинари на Европейската и Световната федерация по джудо и
др.


Финансови разходи в т.ч за:
Банкови такси, комисионни разходи по валутни операции

Общо разходвани средства през 2017 г.

-

5 хил. лв.

-

879 хил. лв.

За отчетната 2017 г. Българска федерация джудо не извършва стопанска дейност.

31.01.2018 г. София

