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Приложение към ГФО съгласно изискванията в т.24.1 до 24.2 от СС-1
и основни положения от счетоводната политика
1.База за изготвяне на годишния финансов отчет
Финансовият отчет на БСП е изготвен в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и приложимите Национални счетоводни стандарти - както
следва: Счетоводен баланс - съгласно СС1, Отчет за приходите и разходите - съгласно
СС 9 и СС 1, Отчет за собствения капитал - съгласно СС 1, Отчет за паричния поток съгласно СС 9 и СС 7, Приложение към ГФО-съгласно СС 1.
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с утвърдената счетоводната
политика на партията и индивидуален сметкоплан, при спазване на Устава и
Правилниците за Финансовата и деловодната дейност и за Трудовите правоотношения
в БСП.
Ръководството на партията потвърждава, че е прилагана утвърдената
счетоводна политика на БСП през 2017г. и годишният финансов отчет дава вярна и
честна представа за финансовото състоянието на БСП към 31 декември 2017 година.
Одитор на Българската социалистическа партия, съгласно ЗНФО за 2017
година е г-жа Емилия Лучева. По силата на Закона за независимия финансов одит и
Закона за политическите партии е сключен договор за извършване на независим
финансов одит.
Периодично ръководството прави преглед на вътрешните нормативни
актове, отразяващи специфичната дейност на партията като юридическо лице и при
необходимост същите се привеждат в съответствие с нормативните изисквания.
За

целите

на

действащото

счетоводно,

данъчно

и

осигурително

законодателство, териториалните структури на БСП - Общински и Областни съвети на
БСП се считат за поделения на партията и са регистрирани в регистър Булстат.
Териториалните структури на партията водят самостоятелно счетоводство и изготвят
годишен финансов отчет съгласно чл.26 от Закона за счетоводството.
Годишният финансов отчет на Българската социалистическа партия включва
обобщена информация на централното управление Национален съвет и териториалните
структури на БСП.
Обобщаването (сводирането) на финансовите отчети на централното
управление и териториалните структури е извършено ред по ред на статиите от
отделните части на индивидуалните финансови отчети - за активите и пасивите, за
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приходите и разходите и за паричния поток, като е направена предварителна
подготовка

за

консолидация:

извършена

е

проверка

на

достоверността

на

информацията в отчетите и уеднаквяване на датите, към които са съставени
финансовите отчети на териториалните структури.
Елиминирани са вътрешно груповите разчети в размер на 2 480 хил.лв.
Отчетният период е календарната година със сравнителна информация за
предходния период.
Мястото, където могат да се получат копия от финансовите отчети на
централното управление и териториалните структури на БСП е в НС на БСП, както и в
съответните териториални структури на партията в страната.
2. Счетоводни принципи
Финансовият отчет на Българската социалистическа партия е изготвен на
основата на документалната обоснованост на стопанските операции и при спазване на
основните счетоводни принципи: текущо начисляване на приходите и разходите;
действащо предприятие;

предпазливост;

запазване на счетоводната политика;

независимост на отделните отчетни периоди.
3.Сделки в чуждестранна валута
Отчетната валута в партията е български лев.
В годишният финансов отчет на БСП към 31 декември 2017г. няма парични
средства и парични еквиваленти в чуждестранна валута.
4.Сравнителни данни
Всички данни по статиите на счетоводния баланс, отчета за приходите и
разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал за отчетната 2017г.
и предходната 2016г., са представени в български лева ( BGN ) и степен на точност хиляди лева.
Преди съставянето на годишния финансов отчет е извършена годишна
инвентаризация на активите и пасивите с цел достоверното представяне на
имущественото състояние на партията.
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5.Дълготрайни материални и нематериални активи
Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване,
образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи по доставката. Всички
последващи разходи свързани с поддържането на активите в годен за експлоатация вид
се отчитат като текущи разходи.
Българската социалистическа партия, като специфично юридическо лице с
нестопанска цел и на бюджетна субсидия не извършва стопанска дейност и не
начислява амортизации. Определен е стойностен праг на същественост от 700 лв., под
който материалните и нематериалните активи независимо от факта че са дълготрайни,
се отчитат като текущ разход. Част от собствените ДМА, изразяваща се в недвижимо
имущество е одобрена като обезпечение по договорите за банкови кредити.
През 2017г. в Българската социалистическа партия не са отчетени обезценки
на активи. Дълготрайните материални активи на партията към 31.12.2017г. са както
следва:

(хил.лв.)

Дълготрайни материални активи
1

Сгради

2

Моторни превозни средства

3

Съоръжения и други

4

Офис обзавеждане и офис техника
Всичко ДМА:

31.12.2017г.

31.12.2016г.

(текуща година)

(предходна година)

1 169

1 169

766

732

18

18

483

434

2 436

2 353

6. Стоково-материални запаси
Материалните запаси са свързани с осъществяване на текущата политическа
дейност - канцеларски материали, консумативи за офис техника, резервни части и
оборудване и др. Покупната цена и всички разходи по доставката им се отчитат като
текущ разход. При закупуване на по-големи количества на стоково-материални запаси
включително и изработването на рекламни сувенири при провеждането на изборни
кампании и други публични прояви, същите се завеждат на отчет на материално
отговорното лице и се отписват при тяхното потребление по конкретно определена
цена. Стоково-материалните запаси на БСП към 31.12.2017г. са на обща стойност 140
хил.лв.
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7. Вземания и парични средства
Паричните средства на партията са краткосрочни финансови активи под
формата на пари в брой и в разплащателни банкови сметки. Разлика между посочените
в баланса парични средства и намерените в брой при годишната инвентаризация няма.
Краткосрочните

вземания

и

паричните

средства

на

партията

към

31.12.2017г. по видове, са както следва:
Наименование

( хил.лв.)
31.12.2016г.

31.12.2017г.
(текуща година)

1

Вземания в т.ч.:
- от доставчици и м.о.л.
- други вземания - ДОО

134

Парични средства в т.ч.:
- в брой
- в разплащателни сметки

4 629

(предходна година)

104
124

94

10

10
1 209

649

346
863

3 980
Всичко: 4 763

1 313

8. Собствен капитал и задължения
В собствения капитал партията отчита бюджетния остатък от предходни
години. Това е разполагаем капитал (други резерви) който е аналог на основния
капитал в предприятията от стопанския сектор и отразява изменението на нетните
активи.
БСП отчита като задължения към финансови предприятия изтеглените през
2017г. дългосрочни заеми от Банка ДСК. На това основание, непогасената част от
кредитите е посочена в баланса към 31 декември 2017г. като краткосрочно

и

дългосрочно задължение. В краткосрочните задължения към финасови предприятия е
включен овърдрафт на стойност 600 хил.лв. Лихвите по кредитите за 2017г., са
начислени при усвояването им в Отчета за приходите и разходите в календарната
година, като през 2017г. са отчетени и лихви по договор за овърдрафт от датата на
сключването му. По този начин се спазва счетоводното правило за съпоставимост
между приходи и разходи, тъй като държавната субсидия се начислява като текущ
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приход. За спазване на съпоставимостта между приходи и разходи и принципа за
текущо начисляване на разходите, разходи които се отнасят за минали периоди се
начисляват за сметка на финансовите резултати от минали години или резерви,
съгласно препоръчителния метод на СС 8. Задълженията към доставчици и други
текущи задължения се отчитат по стойността на фактурите и/или сключените договори.
Българската социалистическа партия като юридическо лице се счита за
работодател и осигурител, начислява и внася осигурителни вноски за всички
осигурителни рискове за наетите сътрудници по трудови и облигационни договори
лица. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, БСП начислява и изплаща
дължимите обезщетения при прекратяване на трудовоправните отношения. След
изплащане на същите, за партията като ЮЛ не произтичат други финансови
задължения към сътрудниците.

БСП отчита сключените лизингови договори през

2017г. съгласно СС17 Лизинг. Посочените лизингови договори са за 8 броя моторни
превозни средства –марка „Шкода”, със срок за погасяване до м. октомври на 2021г.
Същите са отчетени като актив и като краткосрочно и дългосрочно задължение в
пасива на баланса. Възстановена стойност на лизингов автомобил през месец февруари
на 2018г. по договор с лизингодателя на стойност 13 хил.лв. ще бъде начислена в
Отчета за приходите и разходите в следващия отчетен период.
Задълженията на партията към 31.12.2017г. по видове, са както следва:
Наименование

-

срок

( хил.лв.)
31.12.2017г.
31.12.2016г.
(текуща година)

(предходна
година)

1

Задължения - лизинг в т.ч.

471

103

129
342

77
26

2

над 1 година
до 1 година
Задължения – към доставчици и др.

до 1г.

243

202

3

Задължения - към персонала

до 1г.

48

46

4
5

Задължения – осигурителни вноски
Задължения - банков заем
до 1 година
над 1 година
Задължения - данъчни
Всичко:

до 1г.

62
1 405

46
1 225

1000
405

200
1 025

21
2 250

13
1 635

6

до 1г.
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9.Приходи
Приходите на Българската социалистическа партия са в съответствие с
изискванията на чл.23 от Закона за политическите партии – собствени приходи и
приходи от държавна субсидия.
Приходите се начисляват в момента на тяхното възникване. Държавната
субсидия, членският внос и даренията от физически лица се отчитат и признават като
текущи приходи за периода през който са получени. Даренията за изборните кампании
се отчитат като дарения под условия, а даренията за текуща партийна дейност, като
дарения без условия. В други приходи са отчетени държавната субсидия, внесените
лични средства от кандидати за избори,

възстановени експлоатационни разходи и

други.
Приходите на партията за 2017г. по видове, са както следва:
№

ПОКАЗАТЕЛИ

1

Членски внос

2

31.12.2017г.

(хил.лв.)
31.12.2016г.

(текуща година)

(предходна година)

1 139

1 028

Приходи от дарения под условие в т.ч.
- за частични местни избори

394

15

3

Приходи от дарение без условие

349

317

4

Държавна субсидия

10 513

4 766

5

Други-средства на кандидати, лихви и др.

285

63

12 680

6 189

ВСИЧКО:

10.Разходи
Българската

социалистическа

партия

изразходва

средствата

си

в

съответствие чл.29 от Закона за политическите партии: за подготовка и участие в
избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи
по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.
Отчитането на разходите в партията е организирано в съответствие със
счетоводното законодателство, Правилника за финансовата и деловодната дейност в
БСП и по параграфи на утвърдената от Националния съвет на БСП Бюджетна
класификация на разходите.
При възникването им разходите се отчитат по икономически елементи и
след това се отнасят по функционално направление в параграфите на бюджетната
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класификация. Разходите по параграфите на бюджетната класификация се отчитат като
административни разходи, а разходите за изборни кампании, като разходи за
регламентирана дейност и под условие.
При провеждането на изборни кампании в партията се съставят отделни
отчети за набраните и изразходваните средства за провеждането им съгласно изборното
законодателство, представят се в Сметната палата и информацията от тях е неразделна
част в годишния финансов отчет на партията.
Разходите

за

услуги,

включват

разходите

за

външни

услуги

-

експлоатационни разходи по поддръжката на административните сгради и клубна база
в страната – ел.енергия, вода, отопление, текущи ремонти; наеми; съобщителни и
консултантски услуги; абонаментно подържане на асансьори; организационни разходи
при провеждане на масови мероприятия и забележителни дати, като събрания, митинги
и шествия, включват разходите за наеми на зали, озвучаване и др.; разходи за
художествена изработка, предпечат и отпечатване на агитационни и пропагандни
материали; публикации в средствата за масово осведомяване; поддръжка на мрежа и
достъп до интернет; охрана и др.
Разходите за материали включват материали за партийна пропаганда,
канцеларски материали, консумативи и резервни части за офис техника и оборудване и
други материали.
В други разходи се отчитат служебните командировки в страната и чужбина,
разходите за автомобилен транспорт на сътрудниците и членове на ръководството в
изпълнение на политическата дейност на партията; начисленият и изплатен членски
внос от БСП и от младежкото обединение за Социалистическия интернационал, за
Партията на европейските социалисти, ЮСИ и ЙЕС; предоставената държавна
субсидия от централното ръководство на БСП - Национален съвет, на териториалните
структури на партията – общинските съвети на БСП, и други присъщи за дейността на
партията разходи.
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Начислени разходи по икономически елементи

на БСП през 2017г. са както

следва:
№
1

ПОКАЗАТЕЛИ

31.12.2017г.

(хил.лв.)
31.12.2016г.

(текуща година)

(предходна година)

Разходи за външни услуги и материали в т.ч.
- за избори за 44 НС

5 578

2 735

1 230

44

- за текуща политическа дейност

4 348

2 691

392

385

3 194

2 714

2

Разходи за наеми

3

Разходи за заплати и осигурителни вноски

4

Други разходи в т.ч.служебни командировки,
дарения и други
Финансови разходи

506

330

46

21

ВСИЧКО:

9 716

6 185

5

Ръководството на Българската социалистическа партия е отговорно за
коректно водене на счетоводните регистри, за целесъобразно управление на приходите
и разходите, за предприемане на необходимите мерки за избягване на нередности.
Ръководството на партията потвърждава, че е прилагало последователно адекватна
счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2017г.
са спазени българското законодателство, в частност Закон за политическите партии и
Закон за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.
Настоящият годишен финансов отчет към 31.12.2017г. е изготвен на 09.03.2018г.
и е приет от ИБ на НС на БСП на 19.03.2018г.

Съставил:
(Мария Димитрова)

Председател на БСП:
(Корнелия Нинова)
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