ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на Българска военно-полицейска асоциация
за 2017 г.
ПРИХОДНА ЧАСТ
В началото на 2017 г. Военнополицейската асоциация е започнала с
положително салдо от 1205,53 (хиляда двеста и пет лв. и 53 ст.).
През годината регулярно са постъпвали финансови средства от членски
внос и средства за изработка на карти на нови членове.
В резултат на решение на общото събрание на асоциацията, в касата са
постъпили средства за фонд подпомагане на нуждаещи се членове.
Всичко за членски внос, изработка на карти и фонд „Подпомагане” са
събрани средства в размер на 6000,04 (шест хиляди лв. и 04 ст.).
Еднократно е събрана сума от 175 лв. за закупуване на картов принтер за
асоциацията, за изработка на членски карти.
Целево, за подпомагане на наш член от регионалната структура в Сливен са
събрани 570 лв.
Общо приходите в касата за 2017 г. са в размер на 6745,04 (шест хиляди
седемстотин четиридесет и пет лв. и 04 ст.).

РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходите на финансови средства за 2017 г. са в размер на 6252,80 (шест
хиляди двеста петдесет и два лв. и 80 ст.).
Преведени са средства за дарение на нуждаещи се членове в размер на
2070,80 лв. (две хиляди и седемдесет лв. и 80 ст.), както следва: на регионална
структура Сливен – 1570,80 (хиляда петстотин и седемдесет лв. и 80 ст.). и на
регионална структура София – 500 (петстотин) лв.
За отпечатване на членски карти са изразходвани 168,44 (сто шейсет и осем
лв. и 44 ст.).
За изработка на значки са преведени 1654,51 (хиляда шестстотин петдесет и
четири лв. и 51 ст.).
За административни разходи за провеждане на общо събрание на
асоциацията са изразходвани 85 (осемдесет и пет) лв.
За такса по финансово дело 463/17 са платени 15 (петнадесет) лв.
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За закупуване на картов принтер са изразходвани 1678,50 (хиляда
шестстотин седемдесет и осем лв. и 50 ст.).
За подновяване на домейн на сайта на асоциацията са платени 63,55 (шейсет
и три лв. и 55 ст).
За изработка на календар за 2018 г. са заплатени 380 (триста и осемдесет)
лв.
За организиране на турнир по стрелба са изразходвани 137 (сто тридесет и
седем) лв.
Към 31 декември 2017 г. финансовите средства в касата на асоциацията са
били в размер на 1 697,77 (хиляда шестстотин деветдесет и седем лв. и 77 ст.).
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