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ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към ГФО на ПП ПК Тракия към 31.12.2019г., в 

съответствие с изискванията на т. 24.1 и т. 24.2 от Счетоводен стандарт 1 – 

„Представяне на финансови отчети”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари, 2020г., гр.София 
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ПП ПК ТРАКИЯ прилага приетата счетоводна политика в съотвествие с принципите и 

изискванията на Закона за счетоводство, Националните стандарти за финансови отчети 

за малки и средни предприятия, счетоводния сметкоплан на партията, Устава на 

партията, а също така и други вътрешни актове, отразяващи спецификата на дейността. 

Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС9 „Представяне на 

финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност“. През годината 

счетоводната политика не е променяна. 

Счетоводството е организирано на основните принципи, посочени в Закона за 

счетоводството: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на 

възникване, независимо от момента на плащането, предпазливост, същественост, 

предимство на съдържанито пред формата.При организиране на счетоводния процес се 

спазват изискванията за законосъобразност, документиране на стопанските операции, 

пълно и достоверно представяне на стопанските операции. 

Всички счетоводни документи се регистрират хронологично. 

Финансовият отчет на ПП ПК Тракия за 2019г., 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 СС9 и СС1,; Отчет за собствения капитал – съгласно СС 1,; 

Отчет за паричните потоци –съгласно СС9 и СС7,; Приложение към ГФО, съгласно 

СС1. 

Финансовият отчет е съставен в съответствие с утвърдената счетоводна политика на 

ПП ПК Тракия за 2019г., и годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за 

финансовото състояние на партията към 31.12.2019година. 

Одитор на ПП ПК Тракия, съгласно ЗНФО за 2019г., e Георги Генов. По силата на чл.34 

от Закона за политическите партии е сключен Договор за извършване на независим 

финансов одит. 

Периодично ръководството прави преглед на вътрешните нормативни актове, 

отразяваща специфичната дейност на партията, като юридическо лице и при 

необходимост същите се привеждат в съответствие с нормативните изисквания. 
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Годишният финансов отчет на ПП ПК Тракия включва информация на централното 

ръководство. 

 Отчетният период е календарната година. 

Мястото, където могат да се получат копия от финансовите отчети на ПП ПК Тракия е 

Централния съвет на партията. 

2.Счетоводни принципи 

Финансовият отчет на ПП ПК Тракия е изготвен на основата на документална 

обоснованост на стопанските операции и при спазване на счетоводните принципи : 

текущо начисляване на приходите и разходите, действащо предприятие; предпазливост; 

запазване на счетоводната политика от предходни периоди; независимост на отделните 

отчетни периоди. 

3.Сделки в чуждестранна валута 

Отчетната валута на партията е българския лев.В годишния финансов отчет на ПП ПК 

Тракия няма средства и парични еквиваленти в чуждестранна валута. 

4.Сравнителни данни 

Всички данни по статиите на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, 

отчета за собствения капитал и отчета за паричния поток, за отчетната и предходната 

2018 година са представени в български лева (BGN)  и степен на точност хил.лева. 

Преди съставяне на годишния финансов отчет е извършена инвентаризация на 

вземания и задължения, касови наличности в брой, и текущи и нетекущи активи и 

пасиви на баланса, с цел достоверно представяне на имущественото състояние на 

партията. 

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. 

ПП ПК Тракия, като юридическо лице с нестопанска цел и на бюджетна издръжка не 

извършва стопанска дейност и не начислява амортизации. 

Партията не отчита дълготрайни материални и нематериални активи за 2019г.В своята 

счетоводна политика партията е определила стойностен праг на същественост от 

700лева, под който материалните и нематериалните активи, независимо, че са 

дълготрайни активи се отчитат като текущ разход. 

6.Стоково-материални запаси 
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Материалните запаси са свързани с осъществяване на текущата политическа дейност на 

партията – канцеларски материали, консумативи за офис техника, резервни части за 

офис техника и други. 

Покупната цена на 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 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. 

За отчетния период партията няма заведени стоково-материални запаси. 

7.Вземания и парични средства 

Паричните средства на партията са краткосрочни финансови активи под формата на 

пари в брой и в разплащателни сметки по банкови сметки.Разлика между посочените в 

баланса и намерените в брой при годишната инвентаризация няма. 

Краткосрочните вземания и паричните средства в брой и по разплащателни сметки на 

партията към 31.12.2019г., са както следва:  

№ Парични средства в BGN 2019 

1.  Каса в левове       35.95 

2. Разплащателна сметка в левове  32018.20 

  Всичко парични средства  32054.15 

 

8.Собствен капитал и задължения 

В Собствения капитал партията отчита бюджетния остатък от предходната година. 

Това е разполагаем капитал(други резерви), който е аналог на основния капитал в 

предприятията от стопанския сектор и отразява изменението на нетните активи. 

Партията няма изтеглени заеми, и съответно няма начислени задължение за лихви. 

За спазване принципа за съпоставимост между приходи и разходи и принципа за 

текущо начисляване на разходите, които се отнасят от минали периоди за изпълнение 

на договори от предходни години се отнасят за сметка на финансовите резултати от 

минали години или резерви. За 2019г., партията няма стойности по тези 

позиции.Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по 

стойностите на фактурите и/или сключените договори. Дружеството няма стойности по 

тези позиции. 

ПП ПК Тракия като юридическо лице се счита за работодател и осигурител, начислява 

и внася осигуровки за всички осигурителни рискове за наетите сътрудници по трудови 

и граждански договори.Съгласно разпоредбите на КТ, партията начислява и изплаща 
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дължимите обезщетения при прекратяване на трудовоправните отношения.ПП ПК 

Тракия, няма сключени лизингови договори през 2019г. 

9.Приходи  

Приходите на ПП ПК Тракия са в съответствие с изискванията на чл. 23 от Закона за 

политическите партии – приходи от собствени приходи и приходи от държавна 

субсидия. Приходите се начисляват в момента на тяхното възникване. За 2019г., 

партията няма собствени приходи.Държавната субсидия, членския внос и даренията се 

отчитат и признават като текущи приходи за периода в който са получени. Даренията за 

изборните кампании се отчитат като дарения  под условия, а даренията за текуща 

партийна дейност, като дарения без условия. За 2019г., няма дарения. За 2019г., 

партията има само държавна субсидия.В други приходи са отчетени държавната 

субсидия, внесените лични средства от кандидати, възстановени експлоатационни 

разходи и други. За 2019г., в други приходи са отчетени само държавната субсидия. 

Приходите за 2019г., на партията са както следва: 

 

 

 

№ Приходи BGN 2019г. 

1 Приходи - държавна субсидия  59 500.00 

2 Приходи от лихви          3.61 

  Общо приходи:  59 503.61 

 

10.Разходи  

ПП ПК Тракия изразходва средствата си в съответствие с чл.29 от Закона за 

политическите партии: 

o За подготовка и участие в избори; 

o За осигуряване работа в партийните структури; 

o За организационни разходи за провеждане на мероприятия и за 

o Други присъщи за дейността на партията разходи. 

Отчитането на разходите в партията е в съответствие със счетоводното 

законодателство, и счетоводната политика на партията. 
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При възникването на разходите се отчитат по икономически елементи и след това се 

отнасят по функционално предназначение в параграфите на бюджетната 

класификация.Разходите по 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 от годишния финансов отчет на партията. 

Разходи за услуги, включват разходи за външни услуги – разходи за наем, ел. енергия, 

вода, отопление, съобщителни и консултантски услуги, организационни разходи при 

провеждане на масови мероприятия  и забележителни дати, като събрания, митинги и 

шествия, включват разходи за наем на зали, озвучаване и други, 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 и други. 

Разходи за материали включват материали – канцеларски материали, консумативи и 

резервни части за офис техника и оборудване, агитационни материали  и други 

материали. 

 

В други разходи се отчитат разходите за командировки в страната и чужбина, 

разходите за автомобилен транспорт на сътрудниците и членове на ръководство в 

изпълнение на политическата дейност на партията и други. Начислените разходи по 

икономически елементи за 2019г., са както следва: 

 

 

№ 
Разходи по икономически елементи 

BGN 
2019г. 

1 Разходи за материали 12294.32 

2 Разходи за външни услуги 42657.37 

3 Разходи за заплати (възнаграждения) 11197.33 

4 Разходи за осигуровки   1635.38 

5 Други разходи   1730.85 

6 Всичко разходи по ик.елементи   69515.25 

7 Други финансови разходи  294.81 

  Общо разходи:  69810.06 
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