АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
ДРУЖЕСТВО НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
за периода 2017 – 2019 год.
Уважаеми колеги,
на 01 януари 2017 год. ДГБ разполагаше с финансови средства в
общо левово изражение 11870 лв. По видове валути сумите бяха следните:
- 3904 лева и
- 4073 евро.
Към 31 декември 2019 год. общото левово изражение на
финансовите средства е 17514 лв., т.е. увеличение от 5644 лв. спрямо
началото на отчетния период. По видове валути сумите са следните:
- 9505 лева и
- 4095 евро.
От посочените суми 9025 лв. се намират в банковата ни
разплащателна сметка в Общинска банка – клон Оборище, 480 лв. са
касова наличност и 4095 евро остават като дългосрочен депозит в Първа
инвестиционна банка.
„Забогатяването“ ни с 5644 лв. се дължи основно на Х конгрес на
BGS, проведен през есента на 2019 г., на който нашето Дружество бе
домакин. Съгласно договора, сключен с фирма „Конгреси и събития“ ООД,
всички движения на парични средства /приходи от такси правоучастие и
разходи за зали, електронна техника, среща „на чаша вино“ на всички
участници в Конгреса в първата вечер след откриването, т.н. „айсбрек“,
кафе паузи по две на ден, персонални делегатски комплекти и разни
помощни материали/ се отчитаха при тях. След приключване на Конгреса
и финансова обработка на данните в нашата банкова сметка обслужващата
фирма преведе 5537 лв.
Размерът на тази сума пряко зависи от броя на
делегатите и би могла да бъде и по-голяма, ако напр. Албанското
геофизично дружество беше успяло да изпрати на Конгреса свои делегати.
Но да не се сърдим на нашите албански приятели. Преди 20-тина години
именно тяхното многобройно присъствие спаси финансово една наша
Национална конференция по геофизика с международно участие,
проведена в НДК. Ще отбележим със задоволство, че на 19 февруари т.г.
пристигна обещаната сума от 1000 евро от ръководството на EAGE. По
тази причина въпросния приход не се отчита в настоящия финансов
анализ.
През 2018 год. проведохме IX НКГ, но акцента тогава не беше
поставен върху постигане на положителен финансов резултат и таксите
правоучастие в размер на 865 лв. покриха разходите за самата
конференция и общо годишните разходи на ДГБ.

Ежегодни приходи отчитаме и от индивидуален членски внос, който
е 10 лв. на година, като студенти, докторанти и пенсионери плащат по 5
лв.: Приходите от членски внос са:
- 275 лв. през 2017 г.,
- 315 лв. през 2018 г. и
- 500 лв. през 2019 г.
Отчитаме, че в годините, когато се организират научни форуми, членската
маса на ДГБ се увеличава.
В предишни отчетни периоди сме регистрирали редовно и приходи
от банкови лихви. В последните години, както е известно, банките
снижиха лихвения процент по сметки и депозити практически до нула.
Напр. за три години нашият валутен депозит в ПИБ от около 4000 евро е
нараснал със скромните 22 евро.
Разходите за отчетния тригодишен период възлизат общо на 1750 лв.
Ще спомена по-съществените от тях:
- за организация и провеждане на IX НКГ - 420 лв.,
- за поддържане на сайта на ДГБ /хостинг и хонорар/ – обща сума
около 500 лв.;
- за счетоводно обслужване - 420 лв.;
- банкови такси и комисиони към Общинска банка - 370 лв.
Всички текущи разходи и движения на финансовите средства се
разглеждат периодично от Управителния съвет на ДГБ и се одобряват с
негови решения. Ежегодно в срок до 31 март подаваме изискуемите от
законодателството данъчна декларация и Годишен финансов отчет в НАП
и в НСИ. Годишните финансови отчети публикувахме по-рано на сайта
www.Godishni-Otcheti.com на фирма Стема-Софт ООД. В следствие промени в
законодателството през 2018 год. заедно с Деница Борисова направихме
пререгистрация на Сдружението в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията.
Така нашите Годишни финансови отчети след 2017 год. ще се
публикуват и съхраняват вече само в този национален публичен регистър.
По сега действащата нормативна уредба именно Общото събрание на
ЮЛНЦ е органа, който следва да одобрява и приема всеки ГФО.
Архивите с първичната счетоводна документация на ДГБ се
съхраняват в добро състояние и са годни за извличане на полезна
информация или извършване на финансови ревизии. Срокът за тяхното
съхранение, съгласно Закона за счетоводството, е 10 години.

гр. София
м. март 2020 год.
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