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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Българска асоциация на корабопритеж ателитв

към 31 декември 2016 година

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Бел.

№

Сума (в хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Бел.

№

Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2 а 1 2
В. Текущи (краткотрайни) активи А. Собствен капитал
II. Вземания I. Записан капитал 10 10
1. Вземания по членски внос 4 15 23 Общо I: 10 10
Общо II: 15 23 IV. Резерви

1. Други резерви (3) ! М

Общо IV: (6)
IV. Парични средства, в т.ч.: Общо за раздел А: 7 4

- в безсрочни сметки (депозити) 5 12 1
Общо IV: 12 1 В. Задължения

1. Задължения към доставчици до 1 година 20 20
2. Задължения към персонала до 1 година

Общо за раздел В: 27 24 Общо за раздел В, в т.ч.: 6 20 20
до 1 година 20 20

СУМА НА АКТИВА 27 24 СУМА НА ПАСИВА 27 24



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Българска асоциация па корабопритеж ателите  -  град Барна

за 2016 година

Наименование на разходите
Сума в хил.лева

Наименование на приходите
Сума в хил.лева

Бел.
№

Текуща
година

Предходна
година

Бел.
№

Текуща
година

Предходна
година

I. Разходи за дейността I. Приходи от дейността
Б. Административни разходи 8 20 30 А. Приходи от регламентирана дейност
Общо I: 20 30 1. Членски внос 7 23 27

Общо 1: 23 27

V. Общо разходи 20 30 V. Общо приходи 23 27
VI. Резултат - печалба 3 VI. Резултат - загуба 3

Всичко 23 30 Всичко 23 30



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Български асоциация на корабопритежателите

за 2016 година

РЕЗЕРВИ Финансов резултат от 
минали години

Показатели Записан
капитал

Премии
от

емисии

Резерв от 
последва 

щи 
оценки

Законо-ви

Резерв, 
свързанс 
изкупени 

собстве-ни 
акции

Резерв 
съгласио 
учредите
лен акт

Други
резерви

I1ераз- 
пределе-на 

печалба
Непокри
та загуба

Текуща
печалба/
загуба

Общо
собствен
капитал

Салдо в началото па отчетния период 10 (6) 4
Финансов резултат за текущия период 3 3
Салдо в кран на отчетния нернод 10 (3) 7
Собствен капитал към края на отчетния период 10 (3) 7



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на Българска асоциация па корабопритеж ателите

към 31 декември 2016 година

хил.лв.

Наименование на паричните потоци текуща година предходна година

/. Наличност на парични средства в началото
на периода 1 0

II. Парични потоци от нестопанска дейност
А. Постъпления от нестопанска дейност
1 Постъпления от членски внос 23 22

Всичко постъпления от нестопанска дейност 23 22
Б. Плащания за нестопанска дейност
1 Изплатени заплати/хонорари 4 14
2 Изплатени осигу ровки 2 2

Плащания за услуги 6 5
4 Други плащания

Всичко плащания за нестопанска дейност 12 21
В. Нетен поток от нестопанска дейност 11 1

IV. Наличност на парични средства в края на периода 12 1

V. Изменение на паричните средства през периода 11 1
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“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖА ТЕЛИТЕ ” СНЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
към 31 декември 2016

1. Учредяване и регистрация. Правен статут

Българска асоциация на корабопритежателите гр. Варна (сдружението) е
регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 2954 от 2003 г. със 
седалище гр. Варна. Сдружението е с предмет на дейност извършване на услуги, 
свързани с безопасността и опазването на околната среда в корабоплаването, 
научно-изследователската дейност в морския и речен транспорт, сделките с 
интелектуална собственост.
Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Пламен 
Добрев Димитров.

2. Счетоводна политика 

2.1 Общи положения

Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 
съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. 
Годишните финансови отчети на „Българска асоциация на корабопритежателите” СНЦ се 
съставят на базата на Националните счетоводни стандарти.

2.2. База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 
историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи 
и/или пасиви, както това е посочено на съответните места.
Всички данни за посочените периоди са представени в настоящия финансов отчет в хил. 
лв.

2.3. Приложение на принципа за действащо предприятие

Финансовият отчет на сдружението за периода, приключващ на 31 декември 2016 година 
е изготвен на базата на принципа за действащо предприятие. Това означава, че 
сдружението няма нито намерение, нито необходимост да преустанови своята дейност.

2.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Националните счетоводни стандарти изискват от ръководството да приложи някои 
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на 
годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, 
пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на 
основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на 
изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се 
от представените в настоящия финансов отчет.

Финансов отчет към 31 декември 2016 година

разли
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2.5. Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство дружеството води 
счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република 
България -  български лев. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс 
към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

2.6. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на 
чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) 
към датата на сделката.

2.7. Сравнителни данни

При необходимост някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите, в отчета 
за паричните потоци и в отчета за собствения капитал, представени във финансовия отчет 
към 31 декември 2015 година, които са сравнителни данни в настоящия отчет, може да 
бъдат рекласифицирани с цел да се получи по добра съпоставимост с данните за 2016 
година.

2.8. Ликвидност

Ръководството на сдружението се стреми да поддържа достатъчно свободни парични 
наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на 
сдружението в договорените срокове.

3. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет

3.1. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в 
чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016 година.

3.2. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните 
средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016 
година. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните 
еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и каса.

3.3. Записаният капитал на сдружението е в размер 10 хил.лв., формиран от 
записаните встъпителни вноски от неговите членове -  корабо притежател и.

3.4. Краткосрочните и дългосрочни задължения в лева са оценени по стойността на 
тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на Б
декември 2016 година

Финансов отчет към 31 декември 2016 година
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3.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното 
възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и 
признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за 
причинна и следствена връзка между тях.

Приходите от правителствени дарения се признават едновременно с начислените разходи 
за тях.
Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на ефективния лихвен 
процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят.

3.6. Данъчно облагане

Данъчното облагане на финансовия резултат се извършва в съответствие с 
действащото българско законодателство. Не се дължи корпоративен данък, тъй 
като през 2016 година асоциацията не е реализирала печалба от стопанска 
дейност.

4. Вземания

2016 2015

Вземания по членски внос 15 23
Общо 15 23

5. Парични средства

2016 2015

Парични средства в лева 12 1
Общо 12 1

6. Задължения

2016 2015

Задължения за членски внос 20 20
Общо 20 20
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7. Приходи от дейността

2016 2015

Приходи от членски внос 23 27
Общо 23 27

8. Административни разходи

2016 2015

Хонорари 5 14
Членски внос 2 2
Счетоводни услуги 2 2
Други разходи за външни услуги 3 2
Отписани вземания 8 10
Общо 20 30


