
Българска Социалистическа партия
Годишен Финансов отчет
Към 31 Декември 2008 година

     .

1

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ

 ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА
 ДЕЙНОСТТА

( Съгласно чл.33 от Закона за счетоводството )

и

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 декември 2008 г.

Март 2009, София



Българска Социалистическа партия
Годишен Финансов отчет
Към 31 Декември 2008 година

     .

2

Страница
СЪДЪРЖАНИЕ…………………………………………………………………………...2

І.ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

1.СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС…………………………………………………………………..3
2.ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ………………………………………………..4
3.ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК………………………………………………………….5
4.ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ…………………………………………………...6
5.СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ( ДЪЛГОТРАЙНИ  АКТИВИ)……………………….…7

ГОДИШЕН ДОКЛАД за ДЕЙНОСТА ( съгласно чл.33 от ЗСч.)……………………8-13

1.Учредяване и регистрация……………………………………………………………..…..8
2.Предмет на дейността………………………………………………………………………8
3.Ръководни и контролни органи.Организационна структура…………………………...10
4.Финансово състояние……………………………………………………………………..10
5.Финансови инструменти и финансов риск………………………………………………12
6.Събития след датата на изготвяне на ФО………………………………………………..12
7.Прогнози за бъдещото развитие…………………………………………………………..12
8.Действия в областта на научноизследователската  и развойната дейност ……………13

ПРИЛОЖЕНИЕ към ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ( СС-1 ) 14- 21
Основни положения от счетоводната политика. Бележки към ГФО

1.База за съставянето на ГФО………………………………………………………………14
2.Счетоводни принципи…………………………………………………………………….15
3.Сделки в чуждестранна валута…………………………………………………………...15
4.Сравнителни данни………………………………………………………………………..16
5.Дълготрайни материални и нематериални активи……………………………………...16
6.Стоково-материални запаси ……………………………………………………………...16
7.Вземания…………………………………………………………………………………...16
8.Парични средства……………………………………………………………………….....17
9.Собствен капитал……………………………………………………………………….....17
10.Задължения ……………………………………………………………………………....17
11.Приходи………………………………………………………………………………...…18
12.Разходи………………………………………………………………………………..…..18
13.Бележки по ГФО от №1 до №6……………………………………………………… 19 - 21



Българска Социалистическа партия
Годишен Финансов отчет
Към 31 Декември 2008 година

     .

3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

към 31 декември 2008г.

                                                                                                                                               ( хил.лв.)

АКТИВ Бележка 31 декември 2008 31 декември 2007

1 Дълготрайни материални активи 1 1845 1269

2 Текущи ( краткотрайни активи )
  1. Суровини и материали  54 36

3 Вземания 2 14 23

4 Парични средства 2 1865 1064

5 СУМА на АКТИВА 3778 2392

ПАСИВ

1 Капитал и резерви 3 3041 2199

2 Задължения 4 737 193

3 СУМА на ПАСИВА 3778 2392

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи

неразделна част от финансовия отчет.

Дата:           Съставител на ГФО:                                  Председател
                                                                                         на ВС на БСП:

24 март 2009 г.                   / Цонка Василева/                                     / Сергей Станишев /

Регистриран одитор:

                   / Емил Евлогиев /
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

към 31 декември 2008г.

                                                                                                                                                   ( хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ Бележка 31 декември 2008 31 декември 2007

ПРИХОДИ
Приходи от дейността 7122 9357

Финансови приходи - лихви 9 3

Общо приходи 5 7131 9360

РАЗХОДИ

Разходи за регламентирана дейност в т.ч.
а/  за ИЧЕПРБ

         б/  за Местни избори

0 4603
1580
3023

Административни разходи 6361 4304

Финансови разходи – разходи за лихви 5 54

Общо разходи 6 6366 8961

РЕЗУЛТАТ 765 399

Отчетът за приходи и разходи  следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки,

представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата:           Съставител на ГФО:                                  Председател
                                                                                         на ВС на БСП:

24 март 2009 г.                   / Цонка Василева/                                     / Сергей Станишев /

Регистриран одитор:

                   / Емил Евлогиев /
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на  БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

към 31 декември 2008г.

                                                                                                                                                  ( хил.лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ Бележка 31 декември 2008 31 декември 2007

Наличност на парични средства в
началото на периода

1064 761

Постъпления от нестопанска дейност:
Получени дарения под условие 0 2299

Получени дарения без условие 941 1553

Постъпления от членски внос 1099 1167

Други постъпления в т.ч. 5182 4331

     - Държавна субсидия 4705 3850

ВСИЧКО постъпления от нестопанска
дейност

7222 9353

Плащания за нестопанска дейност:
Изплатени заплати 1459 1155

Изплатени осигуровки 515 437

Плащания по банкови и валутни
операции

31 3

Плащания за услуги 3257 6240

Други плащания 1159 1215

ВСИЧКО плащания за нестопанска
дейност

6421 9050

Нетен паричен поток от нестопанска
дейност

801 303

Наличност на парични средства в
края на периода

2 1865 1064

Отчетът за паричния поток  следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки,
представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата:           Съставител на ГФО:                                  Председател
                                                                                         на ВС на БСП:

24 март 2009 г.                   / Цонка Василева/                                     / Сергей Станишев /
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Регистриран одитор:

                   / Емил Евлогиев /
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

към 31 декември 2008г.

                                                                                                                                                 ( хил.лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ Общо собствен капитал

Салдо в началото на отчетния период 2199

Финансов резултат за текущия период 765

Други изменения в собствения капитал 77

Салдо към края на отчетния период 3041

Собствен капитал към края на отчетния
период

3041

Отчетът за собствения капитал следва да  се разглежда заедно с пояснителните бележки,
представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата:           Съставител на ГФО:                                  Председател
                                                                                         на ВС на БСП:

24 март 2009 г.                   / Цонка Василева/                                     / Сергей Станишев /

Регистриран одитор:

                   / Емил Евлогиев /
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СПРАВКА

за НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ

на БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

към 31 декември 2008г.

                                                                                                                                              ( хил.лв.)
Отчетна стойност на нетекущите активиПоказатели

В началото на
периода

Постъпили
през периода

Излезли през
периода

В края на
периода

Балансова
стойност в
края на
периода

І.Дълготрайни материални
активи

1.1.Сгради 601 257 65 793 793

1.2.МПС 435 335 2 768 768

1.3.Съоръжения -офис техника 7 4 0 11 11

1.4.ДМА-стопански инвентар 226 47 0 273 273

ОБЩО: 1269 643 67 1845 1845

Отчетът за собствения капитал следва да  се разглежда заедно с пояснителните бележки,
представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата:           Съставител на ГФО:                                  Председател
                                                                                         на ВС на БСП:

24 март 2009 г.                   / Цонка Василева/                                     / Сергей Станишев /
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1.Учредяване и регистрация

            Българската социалистическа партия  (  БСП )  е наследник и продължител на над 100-

годишната история на създадената през 1891 година на връх Бузлуджа  Българска

социалдемократическа  партия.

            Българската социалистическа партия  съхранява и отстоява демократичните традиции от

историческото си наследство, подчертава значимостта  на революционните борби на поколения

български социалдемократи, комунисти и социалисти за свобода и човешки права и оценява по

достойнство съграденото в страната по време на социализма.

            Същевременно ние отхвърляме и осъждаме от миналото си всичко, противоречащо на

социалистическите идеи, на демокрацията и хуманизма.

             Най-ценното в дългогодишната история на партията ни е отстояването  на интересите на

широките народни маси, на принципите на социална справедливост и солидарност, равенство,

републиканизъм, патриотизъм и интернационализъм.

            Съгласно Закона за политическите партии, Българската социалистическа партия е

регистрирана  в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд с Решение по

фирмено дело  № 1969 /1990 г. от 10.04.1990г.   под  № 20, том 1, страница 78.

             От деня на вписването й в регистъра в Софийски градски съд Българската

социалистическа партия ( БСП )  придобива качество на юридическо лице, което се

представлява  от председателя на Висшия съвет на партията  – Сергей Дмитриевич Станишев.

Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

            Българската социалистическа партия е със седалище  и адрес на управление в гр. София,

район „Възраждане”, п.к.1000, ул. “Позитано“ № 20,  телефон   /02/ 8107200,  факс  /02/ 9812185

2.Предмет на дейност

            Българската социалистическа партия извършва политическа дейност в съответствие с

Конституцията на Република България, действащото законодателство  и изразявайки  волята на

своите членове, а именно: да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля

на гражданите с избирателни права чрез избори или по други демократични начини за

участие в управлението на държавата и местното самоуправление.
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 Българската социалистическа партия е лява народна партия и като такава носи

отговорността за надеждата и борбата за справедливост.

             Българската социалистическа партия е масова партия, която обединява

единомишленици - социалисти от всички социални слоеве, независимо от социално,

образователно и имуществено положение, пол, етнос и вяра.

             Българската социалистическа партия е парламентарна партия, която работи активно за

изграждане на демократично и хуманно общество, върху основата на общочовешките,

националните и социалистическите ценности – свобода, справедливост и солидарност.

             Българската социалистическа партия е съставна част от българската, европейската и

световната левица и като член на Социалистическия интернационал и член на Партията на

европейските социалисти работи за реализация на ценностите и идеите на демократичния

социализъм.

            Българската социалистическа партия провежда своята политика и дейност  в Народното

събрание, в правителството, в общинските съвети и кметства  чрез избраните в състава им свои

членове и чрез други разрешени от закона демократични форми и средства.Тя носи политическа

и морална отговорност за обществената дейност и позициите на своите представители.

             На  47-я  конгрес на Българската социалистическа партия , състоял се  на  22 и 23

ноември  2008г. в  София,  бяха  приети :

· Отчет за дейността на Висшия съвет на БСП за периода между 46-ия и 47-ия конгрес на

БСП ;

· Отчет на Общопартийната контролна комисия на БСП;

· Отчет на Парламентарната група на Коалиция за България.

Периодът между 46-я и 47-я конгрес ( декември 2005 - ноември 2008 година) бе много

динамичен, наситен с важни за България събития и предизвикателства. Той носи белезите на

процесите, които се развиха в страната, в Европа и в света.

             Времето потвърди правилността на решенията на последния 46-и конгрес на партията

за поемане на курс към участие в управлението. Днес са реализирани желанията и волята на

българските социалисти за успешно управление на страната с водещата роля на БСП. Именно

това управление осъществи основната  национална цел на прехода – приемането на България за

пълноправен член  на Европейския съюз.

             Като член на Социалистическия интернационал и на Партията на европейските

социалисти,  БСП показа, че може да намира нови и нестандартни отговори и решения на

трудните въпроси и предизвикателства, пред които се изправи България в Обединена Европа.
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             През отчетния период партията на българските социалисти участва в три различни по

своя характер  и цели избори: за президент  ( 22 и 29 октомври 2006г.), за членове на

Европейския  парламент ( 20 май 2007г.), местни избори ( 28 октомври 2007г.). Тези избори

бяха своеобразен тест за мястото и ролята на БСП в процесите на модернизация на европейска

България, за способността й да провежда  отговорна политика, гарантираща политическа и

икономическа стабилност.

3. Ръководни и контролни органи. Организационна структура

             Основополагащ документ за устройството и дейността на Българската социалистическа

партия  е нейният  Устав.

             Българската социалистическа партия се изгражда и функционира на основата на

принципа на демократичното единство, означаващ съгласие по основните въпроси, залегнали в

Програмата и в Устава на партията, в решенията на националните и местните органи и

единодействието при тяхното изпълнение.

              Българската социалистическа партия се изгражда на териториален принцип в

съответствие с административното деление на страната, професионалните и обществените

интереси на нейните членове.

             Основни структури на вътрешнопартийната организация са: основни партийни

организации, местни организации и органи и национални органи на партията.

             Национални  органи на партията са:

· Конгрес – върховен орган на партията, който се избира с мандат от четири години,

приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията и други правомощия,

произтичащи от устава.

· Висш съвет на БСП – осъществява политическата дейност на партията в периода

между заседанията на конгреса.

· Изпълнително бюро на Висшия съвет на БСП - изпълнява решенията на Висшия

съвет на БСП и осъществява оперативно-политическото ръководство на партията.

Национален  контролен орган на партията е :

· Общопартийната контролна комисия – избира се от конгреса и  следи за  спазване на

устава и правилниците за неговото приложение, проверява финансовата дейност на

организациите и органите на партията, свързана с тяхното функциониране и

провежданите изборни кампании, упражнява вътрешно-финансов  контрол върху

изпълнението на партийния бюджет и  други правомощия  съгласно устава.

4.Финансово състояние
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               БСП приключва финансовата година с положителен резултат в размер на 765 хил.лв.

През отчетната година в Българската социалистическа партия са постъпили приходи в размер

на 7131 хил.лв. и са  извършени разходи за  6366  хил. лв.

              Най-голям дял от общите приходи има държавната субсидия  4705 хил.лв. В сравнение

с предходната година тя е повече с 855 хил.лв. Членският внос заема 15 % от общите приходи, а

постъпилите дарения представляват 13%.

              В счетоводният баланс са представени активите и пасивите на партията. Балансовата

стойност на активите в сравнение с предходната година е увеличена с 1386 хил.лв. в т.ч от

придобити дълготрайни материални активи в размер на 575 хил.лв. и от изменение на

паричните потоци през годината в размер на 801 хил.лв.

              Изразходването на бюджетните и собствените средства на партията  е осъществено при

спазване на режим на икономии, прецизиране на финансовите операции и съблюдаване на

политическите задачи на партията. Основната част от разходите  са за външни услуги за

регламентираната политическа дейност, организационни разходи по провеждане на

мероприятия  в партийните структури на партията, за заплати и осигурителни вноски на

сътрудниците и за издръжка на административните помещения на централното управление и

териториалните структури на партията.

              Списъчният брой на щатните сътрудници работещи по трудов договор към 31.12.2008

г., съгласно националната  класификация на професиите и длъжностите  е както следва:

Група
от

НКПД

Видове длъжности  по НКПД Брой

1 Президент, законодатели, висши служители и ръководители 26

2 Аналитични специалисти 94

3 Техници и други приложни специалисти 33

4 Административен персонал 38

8 Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на
изделия

13

Всичко 204

               БСП работи с променлив състав на персонала - на щат или на обществени начала, в

зависимост от поставените цели, политическата обстановка и с възможност за създаване на

интегрални пулсиращи звена, които след изпълнение на задачите се разпускат.
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               БСП отчита различните нива на отговорност и насърчава добрите резултати, добрата

екипност  и лоялност.

               Обучението и  повишаването на квалификацията  на сътрудниците в БСП се извършва

чрез вътрешно партийни семинари,  по утвърдени тематични планове съобразно политическите

приоритети и заявените потребности от териториалните структури.

5.Финансови инструменти и финансов риск

               През отчетният период БСП е ползвала банков заем в размер на 105 хил.лв.

               Вземанията и задълженията са с текущ характер.

               Поддържането  на оптимална структура на приходите и разходите за осъществяване на

текущите и предстоящите политически задачи – изборни кампании,  налага приемането от

ръководствата на партийните съвети на  прогнозни разчети  за следващата календарна година.

                Финансовата дейност на партията  се осъществява съгласно действащото счетоводно

законодателство на Република България и финансовите операции са предимно в български лева,

поради което не отчитаме  финансовия риск  от промяна на валутния  курс  т.е. той е

несъществен.

6.Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

             За периода след датата, към която е  изготвен годишният финансов отчет, до датата на

която  е одобрен за публикуване, не са настъпили важни и значителни събития за дейността на

партията, не оповестяването на които би повлияло за вярно и често представяне на ГФО.

7.Прогнози за бъдещото развитие

             На  проведения 47-и  Конгрес на Българската социалистическа партия  бяха обсъдени и

приети :

· Нова Програма на Българската социалистическа партия;

· Нов Устав на Българската социалистическа партия;

· Политическа рамка за участието на Българската социалистическа партия в изборите за

Европейски парламент и за 41-во Народно събрание през 2009г.

             Новите документи на Българската социалистическа партия са разработени в условия,

когато тя участва в управлението на Република България  в резултат на проведените

парламентарни избори през 2005 година. Това дава нови възможности за уеднаквяване на

основните програмни ценности, принципи и идеи с реалната политика.  БСП показа, че е

способна да утвърждава нова коалиционна култура, като същевременно отстоява социалния си

ангажимент пред избирателите. От приетите конгресни документи  е видно, че фокусът на

дейността на партията през 2009 г. е подготовката и участието й в предстоящите избори за
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Европейски парламент  и за 41-о  Народно събрание. Предстоящите избори са основната

политическа задача, която ще определя и дейността на партията - изграждане на демократична,

правова и социална държава и  осигуряване на справедливо управление за гражданите.

              Българската социалистическа партия  постоянно се обновява и развива и работи за

свободно, солидарно   общество на равните шансове и равните възможности  и провежда

политика за привличането на младите хора в управлението.

              Българската социалистическа партия умее да носи политическа отговорност и е в

състояние да поиска втори управленски мандат.

              Българската социалистическа партия - като юридическо лице, отговаря на изискването

на Закона за счетоводството за “ действащо предприятие “,  и е способна да продължи да

осъществява политическата и управленска си дейност и през следващите години.

8.Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

              Съгласно Закона за политическите партии и Устава на  БСП, партията има право да

извършва информационна, информационно-аналитична, пропагандна и издателска дейност за

осъществяване на своите програмни и политически цели.

              В тази връзка  партията  е създала научни и експертни центрове за извършване на

исторически, политически, социологически, икономически и други   изследвания; за

политическо обучение на партийни кадри; за теоретични разработки по проблемите на

модерната социалдемокрация,  в контекста на евроинтеграцията ; за идейното и уставното

развитие на партията; за глобалните стратегии - Светът, Европа и Балканите; за проблемите на

националната сигурност и по много други теми.

            Висшият съвет на партията  определя задачите на научните звена, като се съобразява с

политическия календар и ежегодно ръководствата на  научните центрове се отчитат за своята

дейност, като отчетите са неразделна част от отчета на 47–я конгрес на партията.

             Печатни издания на партията са:

·  Вестник “ Дума” - национален всекидневник;

·  Списание “ Ново време” - теоретично издание на партията за социални идеи,

политика и култура;

·  “ Съвременен показател “- информационен бюлетин на Висшия съвет за вътрешно

партийна информация.

Председател на ВС на БСП:

                                                                                                        / Сергей Станишев  /
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Приложение към ГФО и основни положения от счетоводната политика
1.База за изготвяне на годишния финансов отчет

             Ръководството на партията потвърждава, че е прилагана последователно утвърдената

счетоводна политика на БСП. От влизането в сила на новите  счетоводни стандарти  не са

настъпили промени в счетоводната политика на БСП и годишният финансов отчет дава вярна и

честна представа за финансовото състоянието на БСП към 31 декември 2008 година.

            Одитор на Българската социалистическа партия за 2008 година е г-н Емил Евлогиев.

По силата на чл.34 от Закона за политическите партии е сключен договор за извършване на

независим финансов одит. Начислените и  изплатените  разходи са в размер 2.8 хил. лв. За

други услуги и данъчни консултации несвързани с одита, не са изплащани разходи.

            Текущо и периодично ръководството прави преглед на вътрешните нормативни актове

отразяващи специфичната дейност на партията като юридическо лице и при необходимост се

привеждат в съответствие с нормативните изисквания.

             Българската социалистическа  партия няма висящи съдебни, административни или

арбитражни производства, касаещи задължения или вземания.

             През отчетния период БСП не е предоставяла държавна субсидия за обезпечение на

трети лица.

Финансовият отчет на БСП  е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за

счетоводството и приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни

предприятия ( НСФОМСП ) с последни промени в ПМС №251 от 17.10.2007г.  ( Обн., ДВ

бр.86,от 2007г.) , Закона за политическите партии  и указания на Сметната палата, както следва:

· Счетоводен баланс                                  -       съгласно СС 1

· Отчет за приходите и разходите            -        съгласно СС 9

· Отчет за собствения капитал                 -        съгласно СС 1

· Отчет за паричния поток                        -        съгласно СС 9 и СС 7

·  Приложение към ГФО                           -        съгласно СС 1

Българската социалистическа партия води своето текущо счетоводство и изготвя

финансовите си отчети  в съответствие с утвърдената от Изпълнителното бюро на Висшия съвет

на БСП Счетоводната политика и Индивидуален сметкоплан, при спазване на Устава и

правилниците за Финансовата и деловодната дейност и за Трудовите правоотношения в БСП.

              За целите на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство,

териториалните структури на БСП  - Общински и Областни съвети на БСП  се считат за
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поделения на партията и са  регистрирани в регистър Булстат, съгласно чл.3 ал.1 т.1 и 8 и

чл.6 ал.2 от Закона за 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 – Висш съвет и териториалните структури на БСП

съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии..

              Обединяването (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, пасивите, за приходите и разходите и за

паричния поток, като е направена предварителна подготовка за  консолидация: извършена е

формална 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 238 хил.лв.

              Отчетният период е календарната година.

              Мястото, където могат да се получат копия от финансовите отчети на централното

ръководство и регионалните структури на БСП е София, ул.Позитано”№20, както и в

съответните структури 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:

· действащо предприятие;

· предпазливост;

· текущо начисляване на приходите и разходите;

· съпоставимост  между приходи и разходи;

· запазване на счетоводната политика;

· независимост на отделните отчетни периоди.

3.Сделки в чуждестранна валута

            Отчетната валута в партията е български лев. Операции в чуждестранна валута се

осчетоводяват по валутния курс на БНБ  към датата на придобиване.  Курсовите разлики,

възникващи при отчитането на тези парични позиции се отчитат като финансови приходи или

финансови разходи за периода в който възникват.
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             В годишния финансов отчет на БСП  към 31 декември 2008г. 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 2008г. и предходната

2007г., са представени в настоящия финансов отчет в български лев ( 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.

5.Дълготрайни материални  и нематериални активи

              Дълготрайните материални активи са оценени по историческа цена ( 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 издръжка 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.

              Преразглеждането на оценката на полезния срок на годност се извършва през следващи

отчетни периоди след  решение на ръководството.

              През 2008г. в Българската социалистическа партия не са отчетени обезценки на активи.

6. Стоково-материални запаси

              Цената на  придобиването на материалните запаси свързани с осъществяване на

текущата политическа дейност ( канцеларски материали, хартия , консумативи за офис техника

и оборудване ) включва покупната цена и всички разходи по доставката и се отчитат като текущ

разход .  При закупуване на по-големи количества на стоково- материални  запаси

включително и изработването на рекламни сувенирни  материали   при провеждането на

изборни кампании и други публични прояви,  същите се завеждат на отчет и се отписват при

тяхното потребление по конкретно определена цена или по средно-притеглена стойност.

7. Вземания

               Краткосрочните вземания са за срок  до 12 месеца от тяхното възникване и са отразени

по тяхната номинална стойност.
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8.Парични средства

Паричните средства  са краткосрочни финансови активи под формата на пари в брой и

парични наличности в банкови сметки. Разлика между посочените в баланса  парични средства

и намерените в брой при годишната инвентаризация  няма.

9. Собствен  капитал

               В собственият 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.

10.Задължения

Към доставчици

             Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността

на оригиналните фактури, която се приема за справедливата стойност на сделката и  ще бъде

изплатена в бъдеще срещу получаване на услугите.

Към персонала и социалното осигуряване

             Задълженията към сътрудниците и осигурителните организации се класифицират като

задължения на партията  по повод на минал вложен труд от същите и дължимите за него

осигурителни вноски.

              Трудовите и осигурителните отношения със сътрудниците  в партията са в съответствие

с разпоредбите на Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Устава и Правилника

за Трудовите правоотношения в БСП.

              Българската социалистическа партия  като юридическо лице  се счита за работодател и

осигурител, начислява и внася осигурителни вноски за всички осигурителни рискове за наетите

по трудови и облигационени 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 не произтичат други финансови

задължения към сътрудниците.

              Краткосрочните доходи на сътрудниците с произход  неизползвани отпуски за 2008г.,

са незначителни.

Лизингови  задължения .  БСП отчита сключените  лизингови договори съгласно СС17.

№ Наименование на лизингодателя Договор № и дата Стойност

1 “Ауто Бохемия” АД от№ 6256 до №6265 434
2 “ Порше Лизинг БГ” ЕООД №02038/07.11.2007 42
3 “ Порше Лизинг БГ” ЕООД №03934/30.10.2008 89
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Всичко: 565
               Посочените лизингови договори са за моторни превозни средства,  при които

наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди от

собствеността върху актива към края на  лизинговия  договор,  и когато в началото на

лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията за прехвърляне на собствеността

върху актива ще бъде упражнена.

               Финансовият лизинг се признава като актив и е отчетен  като дългосрочно задължение

в пасива  на баланса.

11.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 и юридически лица се отчитат и признават като

текущи приходи за периода през който са получени. В други приходи се отчитат  държавната

субсидия, приходите  от фондонабиращи мероприятия и възстановени експлоатационни

разходи от ползването на клубната база в страната.

                 В съответствие с изискванията на  Закона за политическите партии към годишния

финансов отчет на БСП е приложена декларация по образец на Сметната палата със  списъци  и

поименно изброяване на дарителите, вида и размера на даренията на електронен и хартиен

носител  общо 50 страници.  Подписани  са декларации за идентичност на данните от

съставителя на годишния финансов отчет.

12.Разходи

               БСП 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 утвърдената от

Висшия 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 класификация. Разходите по параграфите на бюджетната

класификация, се отчитат като разходи за политическа дейност и като административни
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разходи, а разходите за изборни кампании, като разходи за регламентирана дейност и под

условие.

               При провеждането на отделни непериодични мероприятия (изборни кампании) в

партията се съставят и отчитат отделни план-сметки, които представляват неразделна част от

годишния финансов отчет на партията.

               Разходите за материали включват канцеларски материали, консумативи и резервни

части за офис техника, хигиенни материали и други.

               Разходите за услуги включват разходи за външни услуги - наеми; експлоатационни

разходи по поддръжката на административните  сгради и клубна база – ток ,вода, отопление,

ремонти; организационни разходи при провеждане на масови мероприятия  и бележити дати –

митинги и шествия; разходи за предпечатна подготовка и отпечатване на пропагандни

материали и изданията на БСП; публикации в средствата за масово осведомяване; поддръжка на

мрежа и достъп да интернет  и други.

               В други разходи  се отчитат командировки и разходи за автомобилен транспорт в

сраната и чужбина на сътрудниците в изпълнение на политическата дейност на партията;

изплатеният членския внос от БСП за Социалистическия интернационал и на Партията на

европейските социалисти; субсидии от централното ръководство за регионалните структури и

други присъщи за дейността на партията разходи.

13.Бележка 1.Дълготрайни материални активи.
                                                                                                                            (хил.лв.)

Наименование 31.12.2008г. 31.12.2007г.
Активи
Дълготрайни материални активи
Сгради 793 601
Машини, производствено оборудване и
апаратура :
 - Моторни превозни средства 768 435
Съоръжения и други :
 -офис техника-компютри,принтери и др. 11 7
Дълготрайни материални активи -
стопански инвентар         273 226
Всичко ДМА: 1845 1269
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14.Бележка 2.Вземания и парични средства.

Наименование 31.12.2008г. 31.12.2007г.
Текущи активи

Вземания в т.ч.:
- от клиенти и доставчици
- други вземания - НОИ

14
2

12

23
12
11

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

1865
379

1486

1064
329
735

Всичко текущи активи: 1879 1087

15.Бележка 3. Капитал и резерви.

Наименование 31.12.2008г. 31.12.2007г.
Капитал 676 599
Резерви:
- законови резерви
- други резерви

2365
1600
765

1600
0

1600
Всичко капитал и резерви: 3041 2199

16.Бележка 4.Задължения

Наименование    -                                    срок 31.12.2008г. 31.12.2007г.
Задължения  - лизинг в т.ч. 565 117

               над 1 година 402 0
               до 1 година 163 117

Задължения  - други до 1г. 30 28
Задължения  - към персонала до 1г. 25 20
Задължения  - осигурителни до 1г. 23 16
Задължения  - банков заем в т.ч. 85 0

над 1 година 50 0
до 1 година 35 0

Задължения  - данъчни до 1г. 9 12
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 Всичко: 737 193

17.Бележка 5. Приходи от дейността
(хил.лв.)

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2008г. 31.12.2007г.

1 Членски внос 1099 1167

2 Приходи от дарения под условие 0 2299

3 Приходи от дарение без условие 955 1560

4 Държавна субсидия 4705 3850

5 Приходи от собствени недвижими имоти 123 36

6 Издателска дейност, авторски права …… 2 2

7 Фондонабиращи мероприятия 0 290

8 Финансови приходи – приходи от лихви 9 3

9 Други- възстановени  разходи и други. 238 153

ВСИЧКО: 7131 9360

18.Бележка 6. Административни разходи
(хил.лв.)

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2008г. 31.12.2007г.

1 Разходи за материали 191 386

2 Разходи за услуги 3298 5919
в т.ч за наеми 388 290

3 Разходи за заплати 1476 1254

4 Разходи за социални осигуровки 515  437

5 Други разходи 886 967
6 Финансови разходи – разходи за лихви 5 54

ВСИЧКО: 6366 8961

                   Годишният финансов отчет на Българската социалистическа партия за 2008 г. е

приет  с Решение № 11 / 24.03.2009г.на Изпълнителното бюро на ВС на БСП .

 Съставител на ГФО:………………  Председател на ВС на БСП:………………………
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                          / Цонка Василева /                                                 / Сергей Станишев /


