РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

КОНСТИТУЦИОНЕН

СЪД

ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет към 31.12.2010г.
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.
Счетоводната политика на Конституционния съд се
осъществява при стриктно спазване на Закона за
счетоводството, изискванията на утвърдените Национални
счетоводни стандарти, Закона за Конституционен съд ,
Правилника
за
организацията
на
дейността
на
Конституционния съд и заповеди на председателя на
Конституционния съд, отнасящи се до финансовата дейност
на съда в съответствие със следните принципи:
а/ законосъобразност при организирането
и
осъществяването на счетоводното отчитане;
б/
пълно , точно и достоверно отразяване на всяка
стопанска операция.
Конституционния съд прилага мемориално-ордерната
форма на счетоводство, като се използуват програмни
продукти за счетоводство и заплати на фирма „ФАРАлександър Велков” – София.
По баланса на Конституционния съд се наблюдава
увеличение стойността на активите и пасивите с 2344698лв.
като измененията са както следва:
а/ по шифър 0011 - „Сгради” значителното увеличение
на активите е в резултат на безвъзмездното предоставяне от
Министерски съвет на частта от сградата, стопанисвана от
Конституционния съд на стойност 2297116лв.

б/ увеличението по шифър 0012 – „ Компютри,
транспортни средства, оборудване” е в резултат на закупено
хардуерно устройство за сървъра , лаптопи за съдиите и
компютри за служителите на съда на обща стойност 40768лв.
в/ намалението по шифър 0013 – „Стопански инвентар и
др. ДМА” в размер на 1381 лв. е от бракуване на стари и
негодни мобилни апарати.
г/ увеличението на шифър 0031 – „Материали, продукция,
стоки” отразява стойността на заприходения сборник с
решенията и определенията на Конституционния съд за
2009г.
д/ увеличението на шифър 0350- „Задбалансови активи”
е в резултат на закупени книги и активи под прага на
същественост
съобразно
счетоводната
политика
на
Конституционния съд.
е/ по шифър 0529–„Други краткосрочни задължения” са
отразени начислените разходи за 2010 г., платими през 2011г.,
съгласно указанията на Министерство на финансите – ДДС
№12/29.12.2010г. и Националните счетоводни стандарти. В
изпълнение на същите указания по шифър 0531 – „Провизии и
задължения” са отразени начислените суми за отпуски на
съдиите и служителите към края на 2010г.
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