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1.База за изготвяне на Годишния Финансов Отчет
Финансовият отчет на ПП ПК Тракия 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 2021г., и годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за
финансовото състояние на партията към 31.12.2021година.
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.
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.
•

•
•
•

Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от
сделки и събития, се начисляват в момента на тяхното възникване
независимо от момента на получаване или на плащането на
паричните средства или техните парични еквиваленти и се включват
във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
Действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане
такова в предвидимото бъдеще, като няма намерение да ограничава
или ликвидира своята дейност частично или напълно.
Предпазливост - оценяват се и се отчитат счетоводно
предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби с цел
получаването на реален финансов резултат за отчетния период
Съпоставимост на приходите и разходите – разходите, извършени
във връзка с определени сделки и производствени операции, се
отчитат за периода, през който дружеството получава изгода от
тяхното осъществяване, а приходите се отразяват за периода, през
който са отчетени разходите за тяхното получаване.
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Предимство на съдържанието пред формата – операциите се
отчитат на база на конкретно или финансово – икономическо
съдържание и същност, а не формално според правната им форма.
• Съпоставимост на счетоводната информация - запазване по
възможност на счетоводната политика от предходни отчетни периоди
за постигане на съпоставимост на счетоводната информация през
различните периоди.
• Документална обоснованост - счетоводното отчитане става на
основа на документална обоснованост на стопанските операции,
съгласно действащото законодателство.
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 2021г., и
предходната 2020година 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 се оценяват 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 2021г.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
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 сувенири при провеждането на изборни кампании и други
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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

№

Текущи активи BGN

1

Вземания от клиенти и доставчици
в.т.ч доставчици по аванси

4 000.00

-

2

Парични средства в брой и по
банкови сметки

9604.84

29140.07

13 604.84

29 140.07

Общо текущи активи:

2020г.

2020г.

Паричните средства на партията са текущи 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.
Паричните средства в брой и по разплащателни сметки на партията към 31.12.2021 г.,
са както следва:

№
1.
2.

Парични средства в BGN
Каса в левове
Разплащателна сметка в левове
Всичко парични средства

2021
21.18
9583,66
9604.84

2020
1 926.18
27 213.89
29 140.07

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.
Резерви
№
1.

Резерви в BGN
Други резерви
Всичко Резерви

2021
11851.82
11851.82

2020
28050.70
28050.70
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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 2021г., партията няма стойности по тези позиции.
Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойностите
на фактурите и/или сключените договори.
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
дължимите обезщетения при прекратяване на трудовоправните отношения.
Други задължения
№

Други задължения в BGN
Персонал
възнаграждение
осигуровки
Подотчетни лица
Всичко други задължения

1.
2.

и

2021

2020

681.81
1146.67
1828.48

1149.37
1149.37

9.Приходи
Приходите на ПП ПК Тракия са в съответствие с изискванията на чл.23 от Закона за
политическите партии – приходи от собствени приходи, приходи от държавна субсидия
и приходи от членски внос. Приходите се начисляват в момента на тяхното възникване.
За 2021г., 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 2021г., няма дарения. За 2021г.,
партията има държавна субсидия и членски внос. В други приходи се отчитат
държавната субсидия, членския внос, внесените лични средства от кандидати,
възстановени експлоатационни разходи и други. За 2021г., в други приходи са отчетени
държавната субсидия в размер на 34900 лева и членски внос 1560 лева. Приходите през
2021 г., са общо в размер на лева 36 460 лева.
№

Приходи BGN

2020г.

2020г.

1

Приходи - държавна субсидия

34 900.00

41 000.00

2

Приходи от членски внос

1560.00

-

3

Финансови приходи

-

0.44

36 460.00

41 000.44

Общо приходи:

Политическа партия Политически клуб ТРАКИЯ
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

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;
o Други присъщи за дейността на партията разходи.
Отчитането на разходите в партията е в съответствие със счетоводното
законодателство, и счетоводната политика на партията.
Разходите са в размер на 52658.88 лева
№
1
2
3
4
5
6
7

Разходи по икономически елементи
BGN
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за заплати (възнаграждения)
Разходи за осигуровки
Други разходи
Всичко разходи по ик.елементи
Други финансови разходи
Общо разходи:

2020г.

2020г.

720.96
41217.58
6391.38
1151.98
2918.58
52400.48
258.40
52658.88

834.05
35355.50
5799.06
1097.16
1120.21
44205.98
201.60
44407.58

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
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материали, публикации в средствата за масово осведомяване, поддръжка на мрежа и
достъп до интернет и други.
Разходи за материали включват материали – канцеларски материали, агитационна
литература, консумативи и резервни части за офис техника и оборудване 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.
Ръководството на ПП ПК Тракия е отговорно за коректно водене на счетоводните
регистри, за целесъобразно водене 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 31.12.2021г., са
спазени нормативните изисквания съгласно българското законодателство, в частност
Закона за политическите партии, Закона за счетоводството и действащите счетоводни
стандарти.

Дата:21.01.2022г.

Председател: Стефан Начев

