
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЕИК 130337177 
ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

на към 31.12.2010 
адрес гр.София - ул.Коньовица № 65 

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

година 
Предходна 

година 
а 1 2 

А Записан, но невнесен капитал 
Б Нетекущи (дълготрайни) активи 

I. Нематериални активи 
II. Дълготрайни материални активи 1 
III. Дългосрочни финансови активи 
IV. Отсрочени данъци 

Общо за раздела: 0 1 
В. Текущи (краткотрайни) активи 

I. Материални запаси 
II. Вземания 

4.1. в т.ч над 1 година 
III. Инвестиции 
IV. Парични средства 295 281 

Общо за раздела: 295 281 
Г. Разходи за бъдещи периоди 

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 295 282 

ПАСИВ 
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 

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

година 
Предходна 

година 
а 1 2 

А. Собствен капитал 
I. Записан капитал 
II. Премии от емисии 
III. Резерв от последващи оценки 
IV. Резерви 295 282 
v Натрупана печалба (загуба)от минали 

години 
VI. Текуща печалба (загуба) 

Общо за раздела : 295 282 
Б. Провизии и сходни задължения 
В. Задължения 

1. до 1 година 
2. над 1 година 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 
At СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 295 282 

Съставител: 

Ръководител: 

Стоянка Рангелова 

Доц. Д-р Владимир Пилософ 

Дата на съставяне: 
20.2.2011 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЕИК 130337177 
на ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ към 31.12.2010 
адрес гр.София - ул.Коньовица № 65 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Сума (в хил. лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
Текуща 
година 

Предходна 
година 

I. Разходи за дейността 
А. Разходи за регламентирана дейност 

1. Дарения 8 1 
2. Други разходи 34 18 
Всичко А (1+2) 42 19 

Б. Административни разходи 19 50 
Общо разходи I (А+Б) 61 69 

II. Финансови разходи 
3. разходи за лихви 
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи 
5. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове 
6. други разходи по финансови операции 1 
Общо II 1 -

III. Извънредни разходи 
IV. Загуба от стопанска дейност 
V. Общо разходи 62 69 
IV. Резултат 13 
Всичко (V+VI) 75 69 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 
I. Приходи от дейността 
А. Приходи от регламентирана дейност 

1. Приходи от дарения под условие 10 
2. Приходи от дарения без условие 31 2 
3. Членски внос 34 7 
4. Други приходи 42 

Общо за група 1 (1+2+3+4) 75 51 
II. Финансови приходи 

5. Приходи от лихви 
6. Приходи от съучастия 
7 Положителни разлики от операции с финансови активи и 

инструменти 
8. Положителни разлики от промяна на валутните курсове 
9. Други приходи от финансови операции 

Общо за група II (5+6+7+8+9) - -

III. Извънредни приходи 
IV. Печалба от стопанска дейност 
V. Общо приходи 75 51 
IV. Резултат 18 
Всичко (V+VI) / / 75 69 
Съставител: Стоянка Рангелова 

Ръководител: Доц. Д-р Владимир ГГилосо, 

Дата на съставяне: 
20.2.2011 



ОТЧЕТ за паричня поток на ЕИК 130337177 

ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ към 31.12.2010 

адрес гр.София - ул.Коньовица № 65 
в хил. лв. Текущ период Предходен период 

Наименование на паричните потоци Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток 
а 1 2 3 4 5 6 

А. Парични потоци от нестопанска дейност 

Получени дарения под условие 10 10 -

Получени дарения без условие 31 31 2 2 
Постъпления от членски внос 34 34 7 7 
Постъпления от осигурителни предприятия - -

Получени обезщетения за застраховане - -

Посъпления от банкови и валутни операции - -

Други постъпления - 42 42 
Общо за раздел А 75 - 75 51 - 51 
Б. Плащания за нестропанска дейностт 
Изплатени дарения 8 (8) 1 (1) 
Изплатени заплати 14 (14) 10 (Ю) 
Изплатени осигуровки 1 (1) 1 (1) 
Плащания по банковии валутни 
операцииПлащания за услуги - -

Други плащания 38 (38) 57 (57) 
Общо за раздел Б - 61 (61) - 69 (69) 
В. Нетен паричен поток от нестопанска 
дейност 75 61 14 51 69 (18) 
Г. Изменение на паричните средства през 
периода (А+Б+В) 14 (18) 

Д. Парични средства в началото на периода 281 299 

Е. Парични среддгра в края на периода 295 281 

Съставител: 

Ръководител: 

Стоянка Рангелова 

Доц. Д-р Владимир Пилософ 

Дата на съставяне: 
20.02.2011 



ОТЧЕТ 
за собствения капитал 

на ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
адрес гр. София - ул.Коньовица № 65 

31.12.2010 

Приложение № 4 към СС 1 

ЕИК 130337177 

(Хил.лв) 

Показатели Записан 
капитал 

Премии от 
емисии 

Резерв от 
последващи 

оценки 

Резерви Финансов резултат 
от минали години Текуща 

печалба/з 
агуба 

Общо 
собствен 
капитал 

Показатели Записан 
капитал 

Премии от 
емисии 

Резерв от 
последващи 

оценки Законови 
Резерв, свързан с 

изкупени 
собствени акции 

Резерв, 
съгласно 

учредителен 
акт 

Други 
резерви 

Финансов резултат 
от минали години Текуща 

печалба/з 
агуба 

Общо 
собствен 
капитал 

Показатели Записан 
капитал 

Премии от 
емисии 

Резерв от 
последващи 

оценки Законови 
Резерв, свързан с 

изкупени 
собствени акции 

Резерв, 
съгласно 

учредителен 
акт 

Други 
резерви 

Неразпре 
делена 
печалба 

Непокрит 
а загуба 

Текуща 
печалба/з 

агуба 

Общо 
собствен 
капитал 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Салдо в началото на отчетния период 282 
2. Промени в счетоводната политика 
3. Грешки 
4.Салдо след промени в счетоводната политика и 
грешки 282 282 
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: 
- увеличение 
- намаление 
6. Финансов резултат от текущия период 
7. Разпредепние на печалба в т.ч.: 
- за дивиденти 

8. Покриване на загуба 
9. Последващи оценки на активи и пасиви 
- увеличения 
- намаления 
10. Други изменения в собствения капитал 13 13 
11. Салдо към края на отчетния период 295 295 
12. Промени от преводи на годишни финансови 

Отчети на предприятия в чужбина 
13. Собствен капитал към края на отчетния 

Период (11+/-12) 295 295 

Дата на съставяне: 
20.2.2011 

Съставител: 
Сте 5лова 

РъководителЦ сг | ц«.« 
Доц. 

•у, е>р„„ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ 

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010г 
НА 

ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

гр СОФИЯ ул КОНЬОВИЦА № 65 
ЕИК по БУЛСТАТ 130337177 

Дружеството на кардиолозите в България е учредено , съгласно удостоверение на 
Софийски градски съд ф. Дело № 10146/1997 г. 

Производството е по чл. 595 и сл. ГПК с основание молба по чл. 6 и чл. 17 и 18 от Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел и Решение № 7/29.ХИ.2008г на СГС под № 6587 т.58. 

Дружеството е доброволно професионално сдружение - юридическо лице с нестопанска 
цел за осъществяване на дейност в частна полза - в интерес на членовете си и на всички лекари -
кардиолози. 

Членовете в Дружеството могат да бъдат всички български кардиолози, интернисти и 
лекари от различни специалности. 

Имуществото на Дружеството и средствата за осъществяване на дейността се набират от : 
1. Встъпителен членски внос 
2. Годишен членски внос 
3. Целеви вноски 
4. Дарения, завещания, завети 
5. Спонсорство 

Волята на дарителите е конфиденциална и не се оповестява, освен ако в акта за дарение 
не е указано друго. 

Не се приемат дарения и завети, ако изразената в тях воля противоречи на целите на 
Дружеството. 

Дружеството издава удостоверения на дарителя в което се посочва сумата, датата и 
поетото задължение за използване на дареното съобразно волята на дарителя. 

Имуществото на Дружеството може да се изразходва за: 
1. Организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, конгреси и други 

представителни мероприятия. 
2. Командировки и специализации в страната и чужбина. 
3. Кореспонденция 
4. Технически и помощни средства 

5. Възнаграждения на технически секретари и организатори. 

ЦЕЛИ: 
Сдружението си поставя следните цели: 

1. Да подпомага развитието на кардиологичната наука и практика в страната. 
2. Организация и участие в национални и международни научни форуми в областта на 

кардиологията с цел повишаване познанията и квалификацията на специалистите. 
3. Поддържане и осъществяване на връзки със сродни организации , институции, 

физически и юридически лица, които имат сходни цели, като се отдава особено 
внимание на контактите и сътрудничеството с Европейското кардиологично 
дружество. 

4. Да съдейства и подпомагалечението на пациенти с кардиологични заболявания 
5. Създаване на работни групи по конкретни проблеми, разработване на учебни програми 

и методологии на обучение на специалисти в областта на кардиологията за различни 
степени на образование 

6. Издаване на печатен орган " Българска кардиология" 
7. Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза при спазване на 

следните принципи: 



• Спазване на професионалната медицинска етика 
• Избягване на конфликта на интересите между членовете на дружеството и 

бенефициентите от дейността на дружеството 
• Прозрачност и отчетност при изразходване на средствата на дружеството. 

За постигане на целите през 2010 год. Дружеството на кардиолозите в България 
организира и проведе: 
- Национален симпозиум на тема „Сърдечна недостатъчност - съвременен поглед 
върху проблема" -26-27 февруари 20 Юг. 
- Мултидисциплинарен Симпозиум: „Каротидно стентиране - резултати и 
перспективи" 17 април 2010г. 
- XII Национален конгрес по кардиология 7-10 октомври 2010г - Албена 

Реализираните приходи се използват за постигане идеалните цели, като Дружеството не 
разпределя печалба. 

Счетоводната политика на Дружеството е изработена според изискванията, определени 
в българските Национални счетоводни стандарти и при спазване принципите определени в чл. 4 от Закона 
на счетоводството: 

1. Документална обоснованост. 
2. Предпазливост 
3. Независимост на отделните отчетни периоди 
4. Стойностна връзка между краен и начален счетоводен баланс 
5. Съпоставимост между приходи и разходи 
6. Вярно и честно представяне на информацията 
7. Предимство на съдържанието пред формата 

Националните счетоводни стандарти са актове по прилагане на закона за счетоводството 
и определят правилата, който трябва да спазват, за да бъде информацията вярна, документално 
обоснована, разбираема, надеждна и сравнима. 

Финансовите средства в чуждестранна валута се оценяват в български левове чрез 
прилагане на централния курс в деня на придобиването и изразходването им. Паричните средства в 
годишния баланс са посочени по заключителния курс на съответните валути. Курсовите разлики се 
отчитат като текущи финансови приходи или разходи. 

Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в Закона за 
счетоводството и утвърден от ръководството на предприятието - сметкоплан. 

Приходите са от присъщи / регламентирана / дейност на обща стойност - 75 378.41 лева. 
Разходите се начисляват текущо към момента на тяхното възникване и се включват във 

финансовия отчет за периода, за който се отнасят. Отчитат се като разходи за регламентирана дейност и 
административни разходи - 61 967.90 лева. 

Финансовият резултат на Дружеството на кардиолозите в България за 2010 г. е 
положителен в размер на 13 410.51 лв. 

Дружеството няма невнесени данъци удържани при източника през 2010 година. 
Няма настъпили събития по време и след съставяне на годишния 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ С. РАНГЕДОВА / /Доц. Д-р ВЛАДИ 

СОФИЯ, 20.02.2011 г 


