РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

КОНСТИТУЦИОНЕН

СЪД

ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет към 31.12.2017г.
Счетоводната политика
на Конституционния съд
представлява съвкупност от принципи, изходни положения,
правила и процедури, възприети за отчитане на финансовата
дейност на бюджетните организации и за изготвяне на
информацията във финансовия отчет.
Годишния финансов отчет на Конституционния съд е
изготвен при стриктно спазване на Закона за счетоводството,
изискванията
на утвърдените Национални счетоводни
стандарти и указанията на Министерството на финансите.
По баланса на Конституционния съд за 2017г.-отчетна
група „Бюджет” се наблюдава увеличение стойността на
активите
и
пасивите спрямо началния баланс, като
измененията са както следва:
а/
по шифър 0011 - „ Сгради” – има значително
увеличение , което е в резултат на извършената експертна
оценка на сградния фонд от оторизиран оценител.
б/ по шифър 0012 – „ Компютри, транспортни средства,
оборудване” намалението е в резултат на направената
преоценка .
в/ по шифър 0013 – „Стопански инвентар и други ДМА”
се наблюдава значително намаление в резултат на преоценка
на активите.
г/ намалението по шифър 0020-„Нематериални
дълготрайни активи” се дължи на изписване на програмни
продукти и лицензи поради изтичане на срока им.
д/ по шифър 0073 „Предоставени аванси” са отразени
авансово платените суми за доставки и услуги със срок на
изпълнение през следващата година.
е/ намалението по шифър 0350- „Задбалансови активи” е
в резултат на бракувани негодни активи.

ж/ по шифър 0403 - „ Изменение на нетните активи за
периода” сумата представлява разлика между салдата на
сметките от раздели 06-07 преди приключвателните операции.
з/ по шифър 0522–„Задължения към доставчици” са
отразени начислените разходи за 2017г., платими през 2018г.,
съгласно указанията на Министерство на финансите и
Националните счетоводни стандарти. В изпълнение на същите
указания по шифър 0531 – „Провизии и задължения” са
отразени прогнозните суми за отпуски на съдиите и
служителите към края на 2018г.
и/ по шифър 0650 – „Задбалансови пасиви”са отразени
поетите ангажименти за разходи, съгласно сключени
договори.
Извършените разходи от Конституционния през 2017г. са
в рамките на утвърдения максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
2017г. и на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017г.
В отчетна група „Други сметки и дейности” е отразена
стойността на книгите в библиотеката на съда.
Съгласно указанията, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016
г., от 2017 г. в Конституционния съд се въведе начисляване на
амортизации на нефинансовите дълготрайни активи.
Разработена е Амортизационна политика, с която се определя
полезния срок на годност, годишната амортизационна норма
и модела на счетоводно отчитане на амортизациите. Възприет
е линейният метод за амортизиране и подхода за месечно
начисляване на амортизациите на всички амортизируеми
активи.
Годишният финансов отчет на Конституционния съд е
изготвен преди операциите по приключване на приходните и
разходни сметки при спазване принципите за текущо
начисляване и документална обоснованост на разходите.
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