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За дейността на УС на БФВ и „Булсаф” ЕООД през 2009 г. 

 

 

 Уважаеми Дами и Господа, 

 През 2009 г. Контролната Комисия на БФВ, извършваше системен 

контрол върху дейността на УС на БФВ и „Булсаф” ЕООД. На всички 

проведени заседания на УС, присъстваха представители на КК. Освен 

текущите проверки КК извърши проверка и на: 

 1. Протоколите от Заседания на УС на БФВ и приетите 

нормативни актове, регламентиращи деиността на БФВ. 

 При извършената проверка констатирахме, че всички взети 

решения и изготвени и приети нормативи са в съответствие с Устава на БФВ 

и Българското законодателство. При проверките констатирахме, като 

пропуск, че не е изготвен във формализиран вид Протокол № 3, както и не е 

подписан от съответните длъжностни лица. 

 2. Счетоводните документи, постъпилите средства и направените 

разходи.  

Направената проверка установи, че всички счетоводни документи, 

операции и плащания през текущата година са в съответствие с приетите 

решения от УС на БФВ, националните счетоводни стандарти и Българското 

законодателство. При проверката се натъкнахме на факта, че БФВ и 

„БУЛСАФ” ЕООД имат много незакрити салда по вземания  и  задължения  

към  трети лица с неизяснен  произход  и  период на възникване от 

предходните финансови години. Констатирани са  и  финансови  липси  при 

предаването  на Касите от  старите материално отговорни лица на новите, за 

което са съставени съответните протоколи за начет. 

3. При проверка на отчета за приходите и разходите за 2009 г. КК 

констатира че същият е изготвен в съответствие с Националните счетоводни 

стандарти и Закона за Счетоводството. 



4. КК започна проверка на счетоводните документи от периода 2008 – 

2005 година. В процеса на проверка КК констатира, че изготвените през 2008 

г. Годишен Финансов Отчет,  Отчетите пред ДАМС и Отчета изготвен за 

националната статистика, се различават съществено по своето съдържание. 

Наличните в офиса на БФВ счетоводни документи, не са придружени от 

съответните аналитични и оборотни ведомости, което прави невъзможно 

ревизирането на тези периоди. 

Заключение: 

Контролната комисия констатира, че в работата на УС на БФВ и 

„Булсаф” ЕООД през 2009 г. няма нарушения на Устава на БФВ, 

Учредителния акт на дружеството и Българското законодателство. 

 

 

 

                                            Контролна Комисия 

                                            БФ Ветроходство 


