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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО
ЗА 2011 ГОДИНА
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Българското национално радио (БНР) е бюджетна организация,
която по силата на Закона за радиото и телевизията съставя, изпълнява,
приключва и отчита самостоятелен бюджет, утвърден от Управителния
съвет. БНР е юридическо лице, което представя консолидиран финансов
отчет, изготвен в съответствие с изискванията на приложимите
счетоводни стандарти и тези на действащото счетоводно и данъчно
законодателство за 2011 година, в т.ч. Закона за счетоводството,
указанията на Министерството на финансите, дирекция „Държавно
съкровище” ДДС № 20 от 2004 г. и ДДС № 13 от 29.12.2011 година.
Въведена е и действа единна счетоводна политика, с която се цели
уеднаквяване на счетоводния процес.
Годишният финансов отчет представя в обобщен вид
имущественото и финансово състояние на БНР и включва следните
поделения:
- БНР София - ЦУ
- РРС Варна
- РРС Пловдив
- РРС Стара Загора
- РРС Шумен
- РРС Видин
- РРС Благоевград
- Лентохранилище Боровец
С цел вярно и точно представяне на информацията са изготвени
оборотни ведомости поотделно за двете отчетни групи (стопански
области) – „Бюджети и бюджетни сметки” и „Други сметки и дейности” за
състоянието на счетоводните сметки. Данните в оборотните ведомости са
на ниво синтетични счетоводни сметки (с четириразряден номер). През
годината не са извършвани процедури по приключване на приходните и
разходни сметки от раздел 6 и 7 на СБП. Приключването на тези сметки се
извършва към края на отчетната година след изготвяне на оборотните
ведомости.
Към датата на съставяне на годишния финансов отчет на БНР са
начислени приходите и разходите за отчетния период, независимо, че
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съответният първичен документ е издаден или получен в следващия
отчетен период.
За предоставените безвъзмездно на БНР общински имоти са
начислени приписани разходи на основание уведомяване от страна на
общината (собственик ) за стойността на ползвания актив.
На основание чл.1, т.7 от Закона за корпоративното подоходно
облагане, Българското национално радио е данъчно задължено
юридическо лице. Основата за облагане на дейностите на БНР като
бюджетна организация (чл.248 от ЗКПО) са получените приходи от сделки
съгласно чл.1 от Търговския закон, включително отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество.
Приходите и разходите за стопанската дейност се отчитат по
икономически елементи и се начисляват по съответните задбалансови
сметки.
ІІ. АНАЛИЗ НА БАЛАНСА
ПО БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ
А. Нефинансовите активи към 31.12.2011 година са в размер на
45 685 хил.лева и включват:
1. Дълготрайни материални активи – 43 316 хил. лева. Увеличението
им спрямо предходния отчетен период е от закупуване на нови
дълготрайни активи, въведени в експлоатация обекти и извършени
основни ремонти, а намалението е предимно от обезценка. През
годината е извършен преглед за преоценка и обезценка на
нефинансовите дълготрайни активи, придобити преди 2011 година,
като е направена съпоставка между отчетната и справедливата
стойност. Разликите са осчетоводени по съответните счетоводни
сметки.
В групата на дълготрайните материални активи са:
сгради – 29 289 хил. лева – увеличението спрямо 2010 година е с
3.66 %.
компютри, транспортни средства и оборудване – 11 805 хил. лева намалението спрямо 2010 година е с 1.72 %.
стопански инвентар и други ДМА – 2 222 хил. лева – увеличението
спрямо 2010 година е със 7.39 %.
За идентифицирането на активите като дълготрайни, в счетоводната
политика на БНР е определен стойностен праг на същественост – 1 000
лева с изключение на компютърните конфигурации, за които прагът е 500
лева. Материални активи под стойностния праг се отчитат като текущ
разход и се завеждат задбалансово за целите на счетоводната отчетност.
Следните ДМА се изписван на разход в момента на тяхното придобиване:
- земи;
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- инфраструктурни обекти – УКВ предавателите, които БНР
изгражда в страната;
- активи с историческа и художествена стойност.
Тези активи се отразяват в текущите разходи по сметки от подгрупа
607 „Наеми и некапитализирани разходи за инфраструктурни обекти, земя
и активи с историческа и художествена стойност” и едновременно с
приключване на процеса по придобиването им се отчитат по задбалансови
сметки от подгрупа 990.
Дълготрайните активи след първоначално признаване се отчитат по
допустимия алтернативен подход, а придобитите през текущата година се
отчитат по цена на придобиване. Справедлива цена се прилага по
отношение на безвъзмездно придобити активи и установени излишъци
при инвентаризация.
2. Нематериални дълготрайни активи – разходи за програмни продукти
и лицензи в размер на 1 772 хил.лева. Намалението спрямо 2010
година е с 2.15 %.
За нематериалните активи важи същият праг на същественост, като се
има предвид, че по изключение програмните продукти се признават
балансово като нематериални дълготрайни активи, независимо от
стойността, на която те се придобиват.
3. Краткотрайните материални активи към 31.12.2011 година са 597
хил.лева. Това са магнетофонни ленти, касети, компактдискове,
резервни части за студийна техника, хардуер и МПС, канцеларски и
стопански материали и други. Спрямо предходния период е налице
увеличение с 13.93 %.
Б. Финансовите активи са в размер на 3 016 хил.лева и включват:
1. Други вземания - 1 732 хил.лева – увеличение с 60.37 %.
вземания от клиенти от страната – 68 хил.лева. Това са
осчетоводени вземания по сключени договори за реклама през 2011
година, чиито краен срок за реализация е през 2012 година намалени
с разходите за провизирането им. БНР София - текущи вземания 32
хил.лева, просрочени вземания 63 хил.лева намалени с провизии 34
хил.лева; РРС Стара Загора - просрочени вземания 2 хил.лева
намалени с провизии хиляда лева; РРС Шумен - текущи вземания
хиляда лева; РРС Благоевград - текущи вземания хиляда лева и
просрочени вземания 3 хил.лева и РРС Видин - текущи вземания
хиляда лева.
предоставени аванси – 1 533 хил.лева. В т.ч.: в БНР София текущи
вземания от доставчици по аванси от страната – 1 096 хил.лева и
текущи вземания от доставчици по аванси от чужбина 418 хил.лева,
в РРС Стара Загора – 18 хил.лева преведен аванс за отопление и в
РРС Благоевград – 1 хил.лева преведен аванс за отопление. По
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подотчетни лица - 6 хил.лева. Включват предоставени аванси за
стопански разходи на кореспондентите на БНР в чужбина - 1
хил.лева и предоставени аванси на подотчетни лица в БНР София - 5
хил.лева. Предоставените аванси са отчетени в началото на 2012
година.
други вземания – 125 хил.лева. Включват: вземане от работници и
служители хиляда лева; вземания от други дебитори – 43 хил.лева
(БНР София – 40 хил.лева, РРС Пловдив – хиляда лева, РРС
Благоевград – хиляда лева и Лентохранилище Боровец – хиляда
лева); коректив по вземания от местни лица - 82 хил.лева (БНР
София – 79 хил.лева, РРС Варна – хиляда лева, РРС Пловдив –
хиляда лева и РРС Стара Загора – хиляда лева).
2. Парични средства – 1 284 хил.лева. Неусвоените бюджетни средства
по единната сметка са 1 179 хил.лева. 93 хил.лева е наличноста на
сметката за депозити за участие в процедури по ЗОП (отчетна група
„Други сметки и дейности”). 12 хил.лева е наличноста по текущата
банкова сметка във валута.
ПО БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА ПАСИВИТЕ
А. Капитал – той е в размер на 46 267 хил.лева, от които 13 826
хил.лева разполагаем капитал; 29 150 хил.лева прираст на нетните активи
от минали години и 3 291 хил.лева прираст на нетните активи от текущия
период. Увеличението спрямо предходния период е със 7.66 %.
Б. Пасиви и приходи за бъдещи периоди – 2 434 хил.лева.
Намалението е с 47.82 %.
1. Краткосрочни задължения – 875 хил.лева.
задължения към доставчици – 155 хил.лева. Това са: 136 хил.лева
БНР София, РРС Варна 4 хил.лева, РРС Пловдив 5 хил.лева, РРС
Стара Загора 5 хил.лева, РРС Шумен хиляда лева, РРС Благоевград
3 хил.лева и РРС Видин хиляда лева. Това са предимно задължения
за доставка на гориво и отопление.
задължения по аванси от клиенти – 5 хил.лева получени аванси по
рекламни договори в РРС Пловдив.
задължения за данъци – 30 хил.лева: задължение по годишна
справка декларация за ДДС за 2011 година – 15 хил.лева, 14
хил.лева е задължение по ЗКПО и хиляда лева задължение по
ЗДДФЛ.
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задължения към персонала – 86 хил.лева. Те представляват 79
хил.лева начислени, но неизплатени възнаграждения по
извънтрудови правоотношения и 7 хил.лева задължения към
работници и служители в БНР София.
други краткосрочни задължения – 599 хил.лева. Включват:
временни гаранции за участие в процедури по ЗОП – 93 хил.лева
(отчетна група „Други сметки и дейности”), коректив по
задълженията към местни лица – 500 хил.лева (БНР София – 481
хил.лева, РРС Варна – 5 хил.лева, РРС Пловдив – 3 хил.лева, РРС
Стара Загора – 4 хил.лева, РРС Шумен – 3 хил.лева, РРС
Благоевград – 3 хил.лева и Лентохранилище Боровец – хиляда лева),
задължения за чужди средства към чуждестранни лица хиляда лева
и други кредитори - 5 хил.лева в БНР София.
2. Провизии и приходи за бъдещи периоди – 1 559 хил.лева (БНР
София – 1 300 хил.лева, РРС Варна – 47 хил.лева, РРС Пловдив – 77
хил.лева, РРС Стара Загора – 90 хил.лева, РРС Шумен – 14 хил.лева, РРС
Благоевград – 19 хил.лева, РРС Видин– 7 хил.лева и Лентохранилище
Боровец – 5 хил.лева). Това са начислените разходи за провизии на
персонала съгласно НСС 19. Върху тази сума са начислени и полагащите
се вноски за ДОО, допълнително задължително и здравно осигуряване.
ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
Задбалансовите активи са в размер на 30 099 хил.лева и включват:
чужди ДА за съхранение и разпределение – 65 хил.лв. (в т.ч.сградата
на РРС Видин 56 хил.лева);
учредени банкови гаранции по ЗОП – 613 хил.лева;
други дебитори по условни вземания - 18 хил.лева;
земи – 21 447 хил.лева – увеличението или намалението спрямо
2010 година е в резултат на придобиване или обезценка;
инфраструктурни обекти – 3 099 хил.лева (УКВ предаватели);
активи с историческа и художествена стойност – 113 хил.лева;
книги в библиотеката – 12 хил.лева;
други активи в употреба – 4 673 хил.лева. В т.ч: облекло, резервни
части и инструменти в Автотранспортта, стоково-материални
ценности, ДА под прага на същественост и активи за секретния ни
обект (сграда, ДМА, горива и материали).
други задбалансови активи – билети от МФ за 59 хил.лева.
Задбалансовите пасиви са в размер на 1 586 хил.лева и са
осчетоводени съгласно ДДС No4 от 2010 година като поети ангажименти
по договори, чието изпълнение е след 31.12.2011 година.
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