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Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПП " БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
31.12.2010 г.
АКТИВ

ПАСИВ
Сума (в хил. лв.)

Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,
СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна
година
година
1
2
а
а
А. Записан, но невнесен
0
0
А. Собствен капитал
капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни)
0
0
I. Записан капитал
активи
I. Нематериални активи
II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна
III. Резерв от последващи
дейност
оценки
IV. Резерви
1. Законови резерви
2. Концесии, патенти, лицензни,
тт^говски марки, програмни
2. Резерв, свързан с изкупени
пУ^дукти и други подобни
собствени акции
права и активи
3. Резерв съгласно
учредителен акт
3. Търговска репутация
4 . Други резерви
4. Предоставени аванси и
нематериални активи в процес
Общо за група IV:
на изграждане
0
0
V. Натрупана печалба
Общо за група I:
(загуба)
II. Дълготрайни материални
от минали години, в т.ч.:
активи
1. Земи и сгради, в т.ч.:
— неразпределена печалба
— земи
— непокрита загуба
— сгради
Общо за група V:
2. Машини, производствено
VI. Текуща печалба (загуба)
ог лудване и апаратура
-Общо за раздел А:

2. Предоставени заеми на
предприятия от група

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

1. Провизии за пенсии и други
подобни задължения

4. Предоставени аванси и
дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

III. Дългосрочни финансови
активи
1. Акции и дялове в
предприятия от група

Предходна
година
2

Б. Провизии и сходни
задължения

3. Съоръжения и други

Общо за група II:

Текуща
година
1

2. Провизии за данъци, в т.ч.:

0

0

— отсрочени данъци
3. Други провизии и сходни
задължения
Общо за раздел Б:
В. Задължения
1. Облигационни заеми с
отделно посочване на
конвертируемите, в т.ч.:

3. Акции и дялове в асоциирани
и смесени предприятия

до 1 година

4. Предоставени заеми,
свързани с асоциирани и
смесени предприятия

над 1 година

5. Дългосрочни инвестиции

2. Задължения към финансови
предприятия, в т.ч.:

6. Други заеми

до 1 година

7. Изкупени собствени акции

над 1 година
X

номинална стойност__хил. лв.
Общо за група III:

X

0

0

до 1 година
над 1 година

IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б:

3. Получени аванси, в т.ч.:

0

0

4. Задължения към
доставчици, в т.ч.:

В. Текущи (краткотрайни)
активи
I. М атериални запаси

до 1 година
над 1 година
5. Задължения по полици, в
т.ч.:

1. Суровини и материали
2. Незавършено производство

до 1 година

3. Продукция и стоки, в т.ч.:

над 1 година

— продукция

6. Задължения към
предприятия от група, в т.ч.:

— стоки

до 1 година

4 . Предоставени аванси
Общо за група I:
II. Вземания
1. Вземания от клиенти и
доставчици, в т.ч.:
над 1 година
2. Вземания от предприятия от
група, в т.ч.:
над 1 година
3. Вземания, свързани с
асоциирани и смесени
предприятия, в т.ч.:

над 1 година
7. Задължения, свързани с
асоциирани и смесени

0

0

предприятия, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
8. Други задължения, в т.ч.
до 1 година
над 1 година

над 1 година

— към персонала, в т.ч.:

4. Други вземания, в т.ч.:
над 1 година

до 1 година
над 1 година
— осигурителни задължения,
в т.ч.:
до 1 година

Общо за група II:

0

0

III. Инвестиции
1. Акции и дялове в
предприятия от група

над 1 година
— данъчни задължения, в т.ч.:

2. Изкупени собствени акции
номинална стойност..... хил.
3. Други инвестиции
Общо за група III:
IV. П арични средства, в т.ч:

X

X
0

до 1 година
0 над 1 година
Общо за раздел В, в т.ч.:

0

0

— в брой
— в безсрочни сметки
(депозити)

до 1 година
над 1 година
0

0

0

0

— финансирания

0

0

— приходи за бъдещи
периоди

0

0

СУМА НА ПАСИВА
■(Д+Б+В+Г)

Общо за група IV:
Общо за раздел В:
Г. Разходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА
(А+Б+В+Г)

-------- 7 ^

Д ата:

Г. Финансирания и приходи
за бъдещи периоди, в т.ч.:

Ръко

0

0

0

0

Приложение № 2 към СС 9

ОТЧЕТ

за приходите и разходите (двустранен)
ПП " БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
2010 г.
Сума в хил. лв.
Наименование на
разходите

текуща
година

предходна
година

1

2

а
I. РАЗХОДИ ЗА
ДЕЙНОСТТА
А. Разходи за
регламентирана дейност

1. Приходи от дарения под
условие
2. Приходи от дарения без
условие
3. Членски внос
3

2. Други разходи

3

4. Други приходи
Общо I:
И. ФИНАНСОВИ
ПРИХОДИ
5. Приходи от лихви
6. Приходи от съучастия

4. Отрицателни разлики от
операции с финансови
активи и инструменти
5. Отрицателни разлики от
промяна на валутни
курсове
6. Други разходи по
финансови операции
Общо II:
Ш .И ЗВЪНРЕДНИ
РАЗХОДИ
IV. ЗАГУБА ОТ
СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ
V. ОБЩО РАЗХОДИ
VI. РЕЗУЛТАТ
Всичко (V+У1)

Д ата:

а
I. ПРИХОДИ ОТ
ДЕЙНОСТТА
А. Приходи от
регламентирана дейност

1. Дарения

Всичко А:
Б. Административни
разходи
Общо I:
II. ФИНАНСОВИ
РАЗХОДИ
3. Разходи за лихви

Сума в хил. лв.
Наименование на
приходите

Съставител:

7. Положителни разлики от
операции с финансови
активи и инструменти
8. Положителни разлики от
промяна на валутни
курсове
9. Други приходи от
финансови операции
Общо II:
III. ИЗВЪНРЕДНИ
ПРИХОДИ
IV. ПЕЧАЛБА ОТ
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
______ _ V. ОБЩО ПРИХОДИ

н

/ 4 с к а :^ Р Е З У Л Т А Т
Йс^гко (V + VI)
*ководител:

текуща
година

предходна
година

1

2

Приложение № 4 към СС 9

ОТЧЕТ
за паричния поток
П П "БЪ Л ГА РС КА ТА ЛЕВИЦА"
2010 г.

Н аим енование на потоците
а

текущ а година
1

I. Н аличност на п ари чни средства в началото на
периода
II. П А РИ Ч Н И П О Т О Ц И ОТ Н ЕС ТО П АН СК А
Д ЕЙ Н О С Т
А. П остъпления от нестопанска дейност
1. Получени дарения под условие
2. Получени дарения без условие
3. Постъпления от членски внос
4. Постъпления от осигурителни предприятия
5. Получени обезщетения за застраховане
6. Постъпления от банкови и валутни операции
7. Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Б. П л ащ ан и я за нестопанска дейност
11. Изплатени дарения
2. Изплатени заплати
3. Изплатени осигуровки
4. Плащания но банкови и валутни операции
5. Плащания за услуги
6. Други плащания
Всичко плащ ания за нестопанската дейност
В. Н етен паричен поток от нестопанска дейност

3

3

0

3
3

0

III. П А РИ Ч Н И П О ТО Ц И ОТ С ТО П АН СКА
ДЕЙНОСТ
А. П остъпления от стопанска дейност
1 Постъпления от продажба на активи и услуги
2 Постъпления от клиенти
3 Постъпления от банкови и валутни операции
4 Други постъпления
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. П лащ ан и я за стоп ан ската дейност
1 Плащания за услуги и за придобити активи
2 Плащания към доставчици
3 Изплатени данъци
4 Плащания по банкови и валутни операции
5 Други плащания
Всичко плащ ания за стопанската дейност
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност
IV. Н аличност на парични средства в края на
периода
V. И ЗМ Е Н Е Н И Е Н А ПАРИ ЧН И ТЕ
|ш *Е З П ЕРИ О Д А
Д ата:

'МурГ

Съставител:

предходна година
2

0

0

■гй

:

______________
- Ръководител:

,
....

Приложение № 4 към СС 1
О ТЧ ЕТ ЗА СОБСТВЕН И Я КАПИТАЛ
ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
31.12.2010 г.
(хил. лв.)
Ф инансов
резултат от
минали години
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Салдо в началото на отчетния период
2. Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:
увеличение
намаление
Финансов резултат за текущия период
Разпределения на печалба, в т.ч.:
за дивиденти
8. Покриване на загуба
9. Последващи оценки на активи и пасиви
- увеличение
- намаление
10.
Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)

Д ата:

Ръководител:
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Приложение № 5 към СС 1
(

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
ПП " БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
31.12.2010 г.

(

2. Концесии, патенти, лицензни,
търговски марки, програмни продукти
и други подобни права и активи
3. Търговска репутация
4. Предоставени аванси и
нематериални активи в процес на
изграждане
Общо за група I:
II. Дълготрайни материални
1. Земи и сгради, в т.ч.:
- земи
- сгради
2. Машини, производствено
оборудване и апаратура
3. Съоръжения и други

7

8

9

10

11

12

13

Балансова стойност в края на периода
(7-14)

Намаление

6

Увеличение

5

В края на периода (8+9-10)

4

Отписана през периода

Намаление

3

Начислена през периода

Увеличение

2

В началото на периода

В края на периода (1+2-3)

1

Амортизация
Преоценена стойност (4+5-6)
1

На излезли през перпода

а
I. Нематериални активи
1. Продукти от развойна дейност

На постъпили през периода

Показатели

Последващ а
оценка

В началото на периода

О тчетна стойност на
нетекущ ите активи

Преоценена амортизация в края на периода
(11+12-13)

(хил. лв.)

Последващ а
оценка

14

15

---- -- в-- -- --- ,--4. Предоставени аванси и дълготрайни
материални активи в процес на
изграждане
Общо за група II:
III. Дългосрочни финансови активи
1. Акции и дялове в предприятия от

Г

(

1ЕУпа
2 . Предоставени заеми на предприятия
от група
3. Акции и дялове в асоциирани и
смесени предприятия
4. Предоставени заеми, свързани с
асоциирани и смесени предприятия
5. Дълг осрочни инвестиции
6. Други заеми
7. Изкупени собствени акции
Общо за група III:
IV. Отсрочени данъци
Общо нетекущи (дълготрайни)
активи
(1+11+1Н+1У)

Д ата на съставяне:

< & к

С ъставите/

Ръков

1

Оповестяване на счетоводна политика
на ПП „Българската левица”
Счетоводната политика на партията е съставена в изпълнение на
разпоредбите на СС 9 „Представяне на финансови отчети на предприятия с
нестопанска цел” и Закона за счетоводство (ЗСч). Счетоводното отразяване
на нестопанската дейност се извършва при стриктно спазване на
изискванията залегнали в чл.25 от Закона за счетоводството.
I. Форма на счетоводство:
Възприета е автоматична обработка на счетоводната информация.
Използва се програмен продукт „Експерт НТ ”.
II. Оценка на активите и пасивите:
Активите, собствения капитал и пасивите на партията при придобиването
им или при възникването им се оценяват по историческата им цена, в
съответствие с приложимите счетоводни стандарти, съгласно ЗС.
Дълготрайни нематериални активи (ДНМА):
Дълготрайни материални активи (ДМА):
ДМА са тези активи, които отговарят на определението посочено в т.3.1. от
СС 16. ДНМА са тези активи, които отговарят на определението посочено
в т.2 от СС 38 . Първоначално всеки ДМА и ДНМА се оценява по цена на
придобиване, която включва покупната цена (включително мита и
невъзстановими данъци) и всички преки разходи определени в т.4.1. от СС
16. и съответно т.4 от СС 38. След първоначално признаване всеки отделен
ДМА и ДНМА се отчита по преоценена стойност към датата на
преоценката, намалена с начислените амортизации и последвалата
натрупана загуба от обезценка. Не е извършвана обезценка на ДМА и
ДНМА.
През отчетният период не са придобити ДМА и ДНМА.
Стоково - материални запаси (СМЗ):
Формирането на цената на СМЗ става при спазване на разпоредбите на
чл.13 от ЗС и СС 2 като при придобиването им същите се оценяват по
историческа цена.
В баланса на партията към 31.12.2010 г. няма материалните запаси.
СМЗ се отписват по метод „средно претеглена стойност”.
При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.
Вземания:
Партията класифицира вземанията си както следва:
- краткосрочни - със срок до 12 месеца от тяхното възникване.

2

- дългосрочни - със срок над 12 месеца от тяхното възникване.
Вземанията се оценяват в номинална стойност в момента на тяхното
възникване. Вземанията в чуждестранна валута се оценяват по фиксинга на
БНБ, прилаган към датата на тяхното възникване или към датата на
тяхното уреждане. Курсовите разлики, възникнали при уреждане на
вземанията във валута се отчитат като текущ финансов приход или разход.
Вземанията в чуждестранна валута задължително се оценяват по
заключителен курс на БНБ към датата на финансовия отчет.
Към 31.12.20 Юг. партията няма вземания.
Парични средства:
Паричните средства са притежаваните от партията авоари като касови
наличности, наличности в банкови сметки. Паричните средства в
чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване. Текущо се
оценяват по централния курс на БНБ и задължително се оценяват по
заключителен курс на БНБ към края на отчетния период. Възникналите
разлики се отчитат като текущи финансови приходи или разходи.

Пасиви:
Пасивите на партията са съществуващи нейни задължения, които
произтичат от минали събития, и чието уреждане се очаква да доведе до
изтичане на ресурси. Класифицират се в баланса като:
- Дългосрочни пасиви - задължения, чиито срок на уреждане е подълъг от 12 месеца
- Краткосрочни пасиви - задължения, чиито срок на уреждане е пократък от 12 месеца.
Задълженията в чуждестранна валута първоначално се вписват в баланса
на партията по централен курс на БНБ към датата на възникването. При
уреждането им и в края на отчетния период се оценяват по официалния
курс на БНБ за съответната валута, а разликите се отчитат като текущи
финансови приходи или разходи.
Към 31.12.20Юг. партията няма задължения.
III. Признаване на приходи и разходи:
Приходите се признават, когато:
-сумата на прихода може да бъде надлежно изчислена
-приходите се признават едновременно с извършването на разходите
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или
подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични
средства или други активи. Критерият за признаване на приходите се
прилага поотделно.
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Разходите се признават и начисляват за периода, за който се отнасят
независимо дали са платени.
IV. Персонал:
Към 31.12.2010 г. не е назначен персонал.
V. Амортизация:
За всеки амортизируем актив партията разработва и утвърждава
амортизационен план. Въз основа на индивидуалните амортизационни
планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен
амортизационен план за всички активи на отчетния период. Партията
прилага линеен метод на амортизация за всички групи активи.
Начисляването на амортизациите се отчита като разход и като коректив
за срока на ползване на амортизируемия актив. Дълготрайните активи
се отписват от баланса и окончателно се изваждат от употреба, когато
от тях не се очакват никакви икономически изгоди.
За отчетния период не са начислени амортизации.
VI. Финансов резултат:
За отчетната 2010 г. партията няма отчетен положителен финансов
резултат.

Съставит

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА
ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” ЗА 2010 Г.

Счетоводната политика на партията е съставена в изпълнение на
разпоредбите на счетоводен стандарт 1 представен на финансовите
отчети, ЗСч и Национален сметкоплан. Счетоводното отразяване на
нестопанската дейност се извършва при стриктно спазване на
изискванията, залегнали в чл.25 от ЗСч.
Възприета е двустранна форма на отразяване на счетоводната
информация.
Активите, пасивите и собствения капитал на партията се
оценяват по историческата им цена , в съответствие с приложимите
счетоводни стандарти и съгласно ЗСч.
През отчетния период партията не е придобила ДМА и ДНМА.
Стоково-материалните запаси се оценяват по историческа цена,
при спазване на разпоредбите на чл.123 от ЗСч и СС2.
СМЗ се описват по метода средно-претеглена стойност. Към
31.12.2010 г. партията няма стоково-материални запаси.
Паричните средства на партията са касови наличности и
наличности банкови сметки. Към 31.12.2010 г. по банкова сметка
партията има в наличност 200 лв. Касови наличности не се
установиха.Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по
курс на придобиване, текущо и към края на отчетния период
задължително се оценяват по централния курс по БНБ.Възникналите
разлики се отчитат като текущи финансови приходи или разподи.
Партията няма вземания и задължения към 31.12.2009 г.
Признаването на приходите и разходите на партията се
осъществява в съответствие с изискванията на СС18. През отчетния
период партията е извършила разходи за административна дейност , в
това число наем на помещение за офис на партията в размер на 3 268,5
лв . Отчетения период партията е получила членски внос в размер на
3 316 лв
Към 31.12.2010 г. няма назначен персонал, респективно не са
изплащани трудови възнаграждения и не са внасяни осигуровки,
свързани с тях.

По отношение на амортизацията на ДМА и ДНМА ще изработи и
утвърди индивидуален амортизационен план - счетоводен и данъчен.
Щ е бъде приложен линеен метод за амортизация за всички групи
активи в съответствие с СС 16, СС38 и СС4. Тъй като за отчетния
период партията не притежава ДМА и ДНМА не са начислени и
отчетени амортизации.
Партията няма участие в стопански предприятия.
През отчетния период няма изплатено възнаграждения на
административния персонал и членовете на органите на управление,
във връзка с функциите й.

София, 30.03.2011 г.

Председатели:
/Ив.Генов/

/П.Тодоров/
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Декларация
но чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии
от политическа партия

ПИ " БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
(пълно наименование на политическата партия)

БУЛСТАТ

175697281

със седалище п адрес на управление

гр.София, п.к.1421, кв."Лозенец", ул.Бунтовник" 6-12, вх.А

Долуподписаният

Иван Георгиев Генов
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски
градски съд за регистрация на партията)

гр.София,

постоянен адрес
ЕГН
Долуподписаният

Петко Тодоров Тодоров
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски
градски съд за регистрация на партията)

постоянен адрес

гр.София,

ЕГН
Долуподписаният
(собствено, бащино и фамнлно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски
_________________________________________ градски съд за регистрация на партията)

постоянен адрес
ЕГН

|

в качеството сп на представляващ политическата партия декларирам, че за 2009 г.
представляваната от мен политическа партия е получила дарения от следните лица:

I. Физически лица

1

I

№

Дарител
(име, презиме, фамилни/ Едноличен
търговец - наименование)

ЕГН/
БУЛСТАТ

2

3

1
1
2
3
4
5
6

Д ата на
Постоянен адрес /
седалище и адрсс
договора/
на управление акта за дарение
5

4

Вид на
дарението
(парпчно/
непарпчно)

Цел на
дарението
(без
условие/
йод

Размер на
дарението
(за парични
дарения)

6

7

8

Стойност на
дарението
(за
непарпчни
дарения)
9

7
8
9
10
11
12
13

0
II. Юридически лпца

№

Дарител
(пълно наименование на
юридическото лице)
и 3
5

1

1

е

ю
о
1

2

3

частна полза

Дейност

4

БУЛСТАТ

5

Дата на
Седалище и адрес
договора/
на управление
акта за дарение

6

7

Внд на
дарението
(парично/
непарично)

Цел на
дарението
(без
условие/
под
условие)

Размер на
дарението
(за парични
дарения)

Стойност на
дарението
(за
непарпчни
дарения)

8

9

10

11

III. Юридически лпца с нестопанска цел, в които учредители н/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните
или контролните органи на политическата партия, техни деца нли съпрузи

2

Вид на
дарението
(парпчно/
пепарично)

Цел па
дарението
(без
условие/
под
условие)

Размер на
дарението
(за парични
дарения)

Стойност на
дарението
(за
непарични
дарения)

8

9

10

11

№

Дарител
(пълно наименование на
юридическото лице)

3

«
5

Е
«

а а

частна
полза

Дейност
Дата на
Седалище и адрес
БУЛСТАТ
договора/
на управление
акта за дарение

V®
1

2

3

4

5

6

7

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

дата:

Декларатор:
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