
ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

НА ФК„ПРИТИ " гр. ЛЯСКОВЕЦ 
КЪМ 31.12.2010 Г. 

1. Учредяване, регистрация и предмет на дейност на ФК „Прити " 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УЛ. „МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 33 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УЛ. „МАКСИМ РАЙКОВИЧ" № 33 

РЕГИСТРАЦИЯ: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено 
дело № 947/2004 г. по описа Великотърновския окръжен съд, БУЛСТАТ 104625000. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ: 
ВЪРХОВЕН ОРГАН: ОБЩО СЪБРАНИЕ 
УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН: УПРАВИТЕЛ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Сдружението се представлява пред трети лица от 

Управителя си - ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ с постоянен адрес гр. Горна 
Оряховица, ул."Васил Априлов" № 37 с ЕГН 6605131460. 

ВИД НА ДЕЙНОСТТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ: Сдружението се 
определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Развитие на футбола като игра; осъществяване на 
тренировъчна и спортно-състезателна дейност. 

2. Счетоводона политика 
2.1. База за изготвяне 
Настоящата справка за оповестяване на счетоводната политика е разработена за 

отчетния период 01.01.2010 г. 31.12.2010 г. в съответствие с: 
принципите, определени в Закона за счетоводството; 

- изискванията определени в Закона за счетоводството и Националните 
стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия приложими 
към 31.12.2010 г НСФОМСП 1, 7, 9; 
вътрешни нормативни актове на сдружението. 

Счетоводната политика е разработена с цел да осигури информация във 
финансовите отчети, която по своя характе е: 

- необходима за вземане на решение от потребителите на финансовите отчети; 
- надеждна, т.е. отразява икономическата същност на събитията и операциите, а 

не просто тяхната правна форма; неутрална е и безпристрастна, представя достоверно 
резултатите и финансовото състояние на предприятието; предпазлива е, пълна във 
всички съществени аспекти. 

Счетоводната политика на ФК „ПРИТИ" е приета на Общото събрание 
проведено на 26.01.2010 г. , с протокол от 26.01.2010 г. 



Счетоводната политика включва определената в СС1 „Представяне на 
финансови отчети" информация, както и допълнителна информация, преценена от 
сдружението за съществена. 

Всички данни за 2009 г. и 2010 г. са представени в настоящия финансов отчет в 
хиляди лева. 

2.2.Елементи на счетоводната политика 
2.2.1. Разработен е индивиуален сметкоплан за ФК „Прити", в който са 

предвидени сметки за отделно отчитане на нестопанската и стопанската дейност, както 
и за отделно отчитане на приходите и разходите свързани с тази дейност. 

2.2.2. Прието е според СС 9 имуществените вноски на учредителите да се 
отчитат като собствен капитал на сдружението. 

ОТЧЕТ 3 А СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 Г. 
Показатели Основен 

капитал 
Резе 

Резерв от 
последващи 
оценки на 
активите и 
пасивите 

)ВИ 

Целеви резерви 
Общо 

собствен 
капитал 

Показатели Основен 
капитал 

Резе 
Резерв от 

последващи 
оценки на 
активите и 
пасивите 

Общи 
резерви 

Други 
резерви 

Общо 
собствен 
капитал 

Салдо в началото 
на отчетния период 

103 103 

1 .Последваща 
оценка на 
дълготрайни 
материални активи 
В това число: 
- увеличение 
-намаление 
2. Последващи 
оценки на 
финансови 
инструменти 
-в това число 
- увеличение 
- намаление 
3. Промени в 
счетоводната 
политика,грешки и 
други 
4. Други изменения 
в собствения 
капитал 
Салдо към края на 
отчетния период 

103 103 

2.2.3. Даренията, които не са обвързани с условия и членски внос се признават 
като текущ приход за периода. 

2.2.4. Отчитане на амортизируемите и другите активи се извършва по общия ред 
предвиден в счетоводните стандарти. 



2.2.5. Счетоводния баланс е съставен съгласно изискванията за сдружение с 
нестопанска дейност СС 9. В статия „Други резерви" е записан резултата от 
нестопанската и стопанска дейност на ФК „ПРИТИ" Лясковец. 

2.2.6. Приходите и разходите в Отчета за приходите и разходите са съобразени 
със СС 9 за регламентирана дейност, административни разходи и отделно разходи за 
стопанска дейност. 

2.2.7. При извършване на стопанската дейност в ОПР на отделен ред се отразява 
печалбата или загубата от тази дейност. 

През 2010 г. сдружението не е извършвало дейност и не дължи данъци по 

2.2.8. Отчета за паричния поток е изготвен според изискванията на СС 7 по 
прекия метод. 

2.2.9. Счетоводната информация се съхранява съгласно Закона за 
счетоводството. 

Формата на счетоводството е приета от Общото събрание на ФК „Прити" на 
26.01.2010 г. Прилага се двустранно счетоводнозаписване. За представяне нагодишния 
финансов отчет е възприета двустранната структура и форма съгласно изискванията на 
СС1 - Представяне на финансови отчети. 

зкпо. 
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Община 

ч-
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 

А ч 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА 

АКТИВ 

Раздели, групи, статии Код на 
реда 

Сума - хиллв. 
Раздели, групи, статии Код на 

реда текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Записан, но невнесен капитал 01000 
-

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи 

1. Нематериални активи 

Продукти от развойна дейност 02110 

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 
права и активи 02120 

Търговска репутация 02130 

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140 

в т, ч. предоставени аванси 02141 

Общо за група 1 02100 — 

II. Дълготрайни материални активи 

Земи и сгради 02210 

Земи 02211 

Сгради 02212 

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220 • 

Съоръжения и други 02230 

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240 

в т. ч. предоставени аванси 02241 

Общо за група II 02200 — — 

III. Дългосрочни финансови активи 

Акции и дялове в предприятия от група 02310 

Предоставени заеми на предприятия от група 02320 

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330 

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340 

Дългосрочни инвестиции 02350 

Други заеми 02360 

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370 

Общо за група III 02300 - - — 

IV. Отсрочени данъци 02400 — 

Общо за раздел Б 02000 -
— 



АКТИВ 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда 

Сума - хиллв. 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а б 1 2 

В. Текущи (краткотрайни) активи 

1. Материални запаси 

Суровини и материали 03110 у/Ъ Уь 
Незавършено производство 03120 

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121 

Продукция и стоки 03130 

Продукция 03131 

Стоки 03132 

Предоставени аванси 03140 

Общо за група 1 03100 /г> 
II. Вземания 

Вземания от клиенти и доставчици 03210 

в т.ч. над 1 година 03211 

Вземания от предприятия от група 03220 

в т.ч. над 1 година 03221 

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230 

в т.ч. над 1 година 03231 

Други вземания 03240 

в т.ч. над 1 година 03241 

Общо за група II 03200 — -

III. Инвестиции 

Акции и дялове в предприятия от група 03310 
1 

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320 

Други инвестиции 03330 

Общо за група III 03300 — 
— 

IV. Парични средства 

Касови наличности и сметки в страната 03410 

Касови наличности в лева 03411 

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412 

Разплащателни сметки 03413 / X 
Блокирани парични средства 03414 

Парични еквиваленти 03415 

Касови наличности и сметки в чужбина 03420 

Касови наличности в лева 03421 

Касови наличности във валута 03422 

Разплащателни сметки във валута 03423 

Блокирани парични средства във валута 03424 

Общо за група IV 03400 Ю 
Общо за раздел В 03000 / О 
Г. Разходи за бъдещи периоди 04000 

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 i't/ 



ПАСИВ 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а 6 1 2 

А. Собствен капитал 

1. Записан капитал 05100 

Акционерен капитал 05110 

Котирани акции на финансовите пазари 05111 

Некотирани акции на финансовите пазари 05112 

Други видове записан капитал 05120 

II. Премии от емисии 05200 

III. Резерв от последващи оценки 05300 

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310 

IV. Резерви 

Законови резерви 05410 

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420 

Резерв съгласно учредителен акт 05430 

Други резерви 05440 /t/Ъ / A V 

Общо за група IV 05400 АП- A V 
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години 

Неразпределена печалба 05510 

Непокрита загуба 05520 

Общо за група V 05500 — — 

VI. Текуща печалба (загуба) 05600 - - — 

Общо за раздел А 05000 . — 

Б. Провизии и сходни задължения 

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100 

Провизии за данъци 06200 

в т.ч. отсрочени данъци 06210 

Други провизии и сходни задължения 06300 

Общо за раздел Б 06000 — 

В. Задължения 

Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите 07100 

До 1 година 07101 

Над 1 година 07102 

Задължения към финансови предприятия 07200 

До 1 година 07201 

Над 1 година 07202 

Получени аванси 07300 

До 1 година 07301 

Над 1 година 07302 

Задължения към доставчици 07400 

До 1 година 07401 

Над 1 година 07402 



ПАСИВ 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда 

Сума - хил.л8. 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а б 1 2 

Задължения по полици 07500 

До 1 година 07501 

Над 1 година 07502 

Задължения към предприятия от група 07600 

До 1 година 07601 

Над 1 година 07602 

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700 

До 1 година 07701 

Над 1 година 07702 

Други задължения 07800 

До 1 година 07801 

Над 1 година 07802 

в това число: 

Към персонала 07810 

До 1 година 07811 

Над 1 година 07812 

Осигурителни задължения 07820 

До 1 година 07821 

Над 1 година 07822 

Данъчни задължения 07830 

До 1 година 07831 

Над 1 година 07832 

Общо за раздел В 07000 — 

До 1 година 07001 

Над 1 година 07002 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000 — -

в това число: 

Финансирания 08001 

Приходи за бъдещи периоди 08002 

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 /г<ь /с 1/ 

ч- j»m?mtifi 

, 9ДРМТИи | ^ tp. АяскоВец J 
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: 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА 
(ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ) 

Наименование на разходите Код на 
реда 

Сума-хил.лв. 
Наименование на разходите Код на 

реда текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 
1. Разходи за дейността 

А. Разходи за регламентирана дейност 

1.Дарения 65511 — - -

2. Други разходи 65512 — — 

Всичко А 65510 — — 

Б. Административни разходи 65520 — -

Общо за група 1 65500 •— — 

II. Финансови разходи 

3. Разходи за лихви 65611 

4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612 

5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613 

6. Други разходи по финансови операции 65614 

Общо за група II 65600 

III. Извънредни разходи 65700 

IV. Загуба от стопанска дейност 65800 

V. Общо разходи 65900 

VI. Резултат 65950 

Всичко (V + VI) 65990 

Наименование на приходите 
Код на 
реда 

Сума - хил. лв. 

Наименование на приходите 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а 6 1 2 

1. Приходи от дейността 

А. Приходи от регламентирана дейност 

1. Приходи от дарения под условие 66511 

2. Приходи от дарения без условие 66512 

3. Членски внос 66513 

4. Други приходи 66514 

Общо за група 1 66500 — 

II. Финансови приходи 

5. Приходи от лихви 66611 

6. Приходи от съучастия 66612 

7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613 

8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614 

9. Други приходи от финансови операции 66615 

Общо за група II 66600 — 

III. Извънредни приходи 66700 -

IV. Печалба от стопанска дейност 66800 - -

V. Общо приходи 66900 -
— 

VI. Резултат 66950 - — 

66990 — -

71 r p w r l M p 
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Отчетна единица: 
Гр. (с.) 
Община 

К* Ti № 
ЕИКпо БУЛСТАТ/ТР 

4 1> Ф / J t •CO 
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2010 ГОДИНА 

Наименование на паричните потоци Код на 
реда 

Текуща 
година 

Предходна 
година 

а б 1 2 

1. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 0/ /№ 
II. Парични потоци от нестопанска дейност 

А. Постъпления от нестопанска дейност 

Получени дарения под условия 66211 

Получени дарения без условия 66212 

Постъпления от членски внос 66213 

Постъпления от осигурителни предприятия 66214 

Получени обезщетения за застраховане 66215 

Постъпления от банкови и валутни операции 66216 

Други постъпления 66217 

Общо за раздел А 66210 

Б. Плащания за нестопанска дейност 

Изплатени дарения 66221 

Изплатени заплати 66222 

Изплатени осигуровки 66223 

Плащания по банкови и валутни операции 66224 

Плащания за услуги 66225 

Други плащания 66226 /и 
Общо за раздел Б 66220 'qJO //; 
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 

III. Парични потоци от стопанска дейност 

А.Постъпления от стопанска дейност 

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241 

Постъпления от клиенти 66242 

Постъпления от банкови и валутни операции 66243 

Други постъпления 66244 

Общо за раздел А 66240 

Б. Плащания за стопанска дейност 

Плащания за услуги и за придобити активи 66251 

Плащания към доставчици ' 66252 

Изплатени данъци 66253 

Плащания по банкови и валутни операции 66254 

Други плащания 66255 — 

Общо за раздел Б 66250 — 

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 
/") 1 

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 CJ/ 
V. Изменение на паричните средства през периода 66400 h J - St/ 

Ръководител: 
Съставител: 

Лице за контакт: ^iflcj Жст 
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ш 


