


Съгласно правомощията, определени от Устава на БСК, през отчетния 
период дейността на Контролния съвет (КС) беше насочена основно в две 
направления: 

1) Контрол при съставянето и приемането на годишните счетоводни 
отчети на БСК; 

2) Извършване на текущи проверки и контрол върху дейността на 
Управителния съвет. 

На основата на извършените проверки,  
констатациите на Контролния съвет са следните: 

 

1. По работата на Управителния съвет (УС) 
 

През отчетния период УС е провел общо 70 заседания. Заседанията са 
провеждани всеки месец, както е и определено от Устава на БСК. Всяко 
заседание е провеждано при наличието на необходимия кворум, като 
решенията са вземани с мнозинство от гласовете. На почти всички заседания 
на УС е присъствал и председателят на КС. 

УС е разглеждал въпроси и е вземал решения по управлението на 
текущата дейност на камарата изключително в рамките на предоставените от 
Устава правомощия. Всички взети от него решения са в съответствие с 
разпорежданията на Устава на БСК и в интерес на нейните членове. 

КС не е констатирал решения на УС, които да са противоречали на 
законите и Устава на БСК, както и такива, които да са спрени или отменени от 
правораздавателни органи. 

През отчетния период УС е взел общо 736 решения, от които само 7 не са 
изпълнени в определения срок. УС ежегодно е приемал годишни счетоводни 
отчети, баланс и бюджет на БСК. 

КС не е констатирал пропуски относно своевременното уведомяване на 
членовете на УС за насрочените заседания и предоставянето на писмени 
материали по дневния ред, по отчитането на резултатите от гласуванията и по 
водене на протоколите. Председателят на КС своевременно е бил запознаван 
с всички материали, внасяни за обсъждане в УС на БСК. Този подход 
позволяваше да се чуят становищата и препоръките му по време на 
обсъжданията на редовните заседания на УС. 

В резултат на цялостната работа на УС и на екипа на БСК, през периода са 
проведени поредица от важни за бизнеса срещи и инициативи, а членовете 
на БСК са се увеличили с 669 нови предприятия – малки, средни и големи. 



2.  По годишните счетоводни отчети 2.  По годишните счетоводни отчети   
            и финансовото състояние на БСКи финансовото състояние на БСК  

През отчетния период финансово-счетоводната дейност на БСК се е 
осъществявала при спазване на основните принципи на Закона за 
счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и 
средни предприятия: 

 Създаден е вътрешен контрол за отчитане на всички приходи и разходи по 
изпълнение на планираните програмни задачи.  

 Изградената методология на отчитане е в съответствие с потребностите от 
информация за аналитично отчитане на стопанската и нестопанската 
дейност на БСК, както и за съпоставимост на планираните приходи и 
разходи с тези по отчетни данни. 

 Прилага се двустранно счетоводно записване и индивидуален сметкоплан. 

 За отчетния период е извършвана ежегодно инвентаризация при спазване 
на законовите изисквания за това и са изготвяни протоколи. 

 В определените от закона срокове са изготвяни всички документи по 
годишните счетоводни отчети за периода, предмет на проверката. 

 Ежегодно са изготвяни финансови анализи с информация за основните 
направления в дейността на БСК, както и коментар по баланса и отчета за 
приходи и разходи. 

 За всяка финансова година е извършен одит от независими одитори, като 
годишните финансови отчети за разглеждания период са заверени 
безусловно. 

 Отчетът за приходите и разходите включва приходите и разходите за 
нестопанска дейност и финансовия резултат от стопанската дейност на БСК. 
Съставяни са отделни отчети за приходите и разходите за стопанска дейност 
и са начислявани и внесени дължимите данъци върху печалбата от 
стопанска дейност. Приходите и разходите за стопанска и нестопанска 
дейност на БСК се отчитат в момента на тяхното възникване при спазване на 
принципите „текущо начисляване” и „съпоставимост на приходите и 
разходите”: 

 Приходите от стопанска дейност на БСК са формирани основно от 
продажба на услуги и финансови приходи – от лихви по депозитни 
сметки,от съучастия – дивиденти и от приходи от промяна на валутните 
курсове. 

 Приходите от нестопанска дейност се формират основно по договори за 
финансирания по проекти и програми. 

 Разходите на БСК са основно за регламентираната дейност, за 
материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки. 



 

Към 31.12.2013 г. финансовото състояние  
на БСК е стабилно и е, както следва: 

 Собственият капитал на БСК е 11 657 000 лв. и е образуван от Резерви, вкл.: 

 резерв от последващи оценки на активите - 370 000 лв., формиран в 
резултат на извършените преоценки на сгради и транспортни средства; 

 целеви резерви - 11 299 000 лв. Съгласно НСС 9 в целевите резерви е 
отнесен финансовият резултат от нестопанската и стопанска дейност, 
който ще се използва за постигане целите на БСК. 

 Дълготрайните материални активи на БСК са с размер на отчетната 
дейност 969 000 лв. Същите са отчетени по цена на придобиване, 
образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, 
извършени за придобиването им, и намалени с размера на начислената 
амортизация. Стойностният праг на същественост за признаване на 
дълготраен материален актив в БСК е 200 лв. Активи с получена стойност 
под 200 лв. се отчитат като текущ разход. Използван метод за амортизация 
е линейният с амортизационни норми, непревишаващи предвидените 
такива за данъчни цели. 

 Дълготрайните нематериални активи по отчетна стойност са 15 000 лв. и 
представляват права върху собственост и програмни продукти. 

 Дългосрочните финансови активи са с размер 6 696 000 лв., от които 
инвестиции в дъщерни предприятия 678 000 лв. и инвестициите в 
асоциирани и смесени предприятия 6 018 000 лв. 

 Паричните средства на БСК възлизат на 3 415 000 лв. 

 Вземанията на БСК са 988 000 лв., от които 889 000 лв. са разчети по 
гаранции и депозити. 

 Задълженията на БСК са незначителни – 152 000 лв., които са изцяло 
текущи (със срок до една година). 

 Разходите за данъци са в размер на 63 000 лв. 

 Счетоводният резултат на БСК за 2013 г. е печалба в размер на 51 000 лв.  

25 април 2014 г. 


