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ПРОТОКОЛ - ОТЧЕТ 

на  
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 

за извършена ГОДИШНА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА проверка на 
дейността на БУЛПРОФОР за 2007 календарна година 

/приет на Общо Събрание на 31.01.2008г./ 
 
 
 

 След като се запознахме подробно с финансово-счетоводната отчетност на сдружението 

и разгледахме документацията, Контролния съвет установи: 

1. Направено е счетоводно приключване на финансовата 2006 година с цялата 

изискуема по ЗС документация, която е внесена с Годишна данъчна декларация, в т.ч.: 

 по Баланса – сума на Актива и на Пасива: 12 х. лв;  

 по Отчета за приходите и разходите : 

a. Всичко разходи :  33 х.лв (в т.ч. 22 за нестоп.д-ст / 11 стоп.д-ст),  

b. Всичко приходи : 27 х.лв (в т.ч. 17 от нестоп.д-ст / 10 стоп.д-ст) 

Разликата от 6 х.лв е загуба (5 х.лв от нестоп.д-ст и 1 х.лв от стоп.д-ст). 

 

2. Съгласно направеното неокончателно счетоводно приключване на финансовата 2007 

година, приходите и разходите на сдружението по основни групи е както следва: 
 

1. ПРИХОДИ: 
1.1. От членски внос (към 31.12.2007 г. за текущата и за стари години общо)..................- 6 320 лв 

1.2. От стопанска дейност ( в т.ч.:от издания /4630/, финансиране за печат на издания. 

        /фирми 2600).................................................................................................................. ... – 7 144 лв 

1.3. От нестопанска дейност ( в т.ч.: договори с ГТЦ /6700/,  спонсорство /7900/  такси       

        участие /3320 ), ДАГ 2400................................................................................................ -  17 920 лв 

Всичко приходи:                           -  31 384 лв 

В т.ч. Счетоводно отчетени като приход, но още дължими (неполучени в банка) .......    -    837  лв 

Приходи – нето                             - 32 221 лв 

Наличност в банкова сметка и каса към начало (322) / край на периода (607) .............   -       929  лв 

Всичко парични средства .................................................................................................     – 33 150 лв  

 

2. РАЗХОДИ: 
2.1. Възнаграждения за Изп.секретар, счетов, вкл.ДОО,ЗО, карта ГТ................................. -   3 783 лв  

2.2. За стопанска дейност /по издаване на 6 бр.бюлетини 2006/7 ...................................     – 3 374 лв  

2.3. За нестопанска дейност  /общо/  ............................................. ................................- 29 776 лв                         

Всичко разходи:                           -  33 150 лв  

 

Наличност в банковата сметка  (565) и каса (42 лв) към 31.12.2007 год.  ..........................   - 607  лв. 
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 След извършената проверка, Контролния съвет на БУЛПРОФОР не установи нарушения 
във воденето на счетоводната документация и отчетността на сдружението и  

предлага на Общото събрание да приеме: 

1. Баланса и Отчета за приходите и разходите на Сдружението с нестопанска цел 
БУЛПРОФОР за 2006 година,  

2. Настоящия отчет за финансовата дейност на БУЛПРОФОР за изтеклата 2007 год. по 
неокончателни (непредадени с данъчна декларация) счетоводни данни (оборотни 
ведомости) и отчета на приходи и разходи по документи на сдружението. 

 

София, 28.01.2008 год.      

 

    Председател на КС  

      инж. Трайко Петров Трайков: 

   

 Членове:    

      инж. Георги Налбантов:   

 
      инж. Милка Джамбазова: 
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