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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
на 31 декември 2015
АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

приложение

Текуща
година

приложение

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил.лв.)
Предходна
година

А. Записан,но невнесен капитал

А. Собствен капитал

Б. Нетекущи /дълготрайни/
активи

I. Основен Капитал

II.Дълготрайни материални
активи

II. Резерви

3. Съоръжения и други

2

Общо за група II:

2

Общо собствен капитал

Общо нетекущи (дълготрайни)
активи

2

В. Задължения

Сума (в хил.лв.)
Текуща
година

Предходна
година

301

301

Други резерви

(234)

(256)

67

45

1. Задължения към доставчици, в
т.ч.:

В. Текущи (краткотрайни) активи
I.Вземания

8

до една година

1.Други вземания
Общо вземания

11

8

Други задължения, в т.ч.:

11

8

до една година

5

към персонала, в т.ч.:

1

до една година

1

II. Парични средства, в т.ч
- в брой

3

- в безсрочни сметки (депозити
в Банки)

8

6
6.1

5

59

42

осигурителни задължения,в т.ч:

1

Общо парични средства

59

45

до една година

1

Общо текущи активи

70

53

Текущи (краткотрайни) активи

70

53

до една година

СУМА НА АКТИВА

72

53

СУМА НА ПАСИВА

Общо задължения, в т.ч.:

5

8

5

8

72

53

Приложенията от страница 7 до страница 11 представляват неразделна част от финансовия отчет.

29 февруари 2016 г.
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/Корман Исмаилов/

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
към 31 декември 2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

приложение

Сума (в хил. лв.)
Текуща
година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Предходна
година

I.Разходи за дейността

приложение

Сума (в хил. лв.)
Текуща
година

Предходна
година

I.Приходи от дейността

А.Разходи за регламентирана дейност

122

7

99

А.Приходи от регламентирана дейност

99

1.Приходи от дарения без условие

75

2.Членски внос

122

99

3.Други приходи

8

4

130

103

1.Други разходи в т.ч.:
-месни избори за кметове и
общински съветници

35

7

75

153

110

153

110

153

110

29

- избори за народни представители
Общо разходи за регламентирана
дейност
Б.Административни разходи

146

8

Общо разходи за дейността
II.Финансови разходи

Общо приходи от регламентирана
дейност
II.Финансови приходи
Приходи от лихви

Други финансови разходи
Общо финансови разходи

Общо разходи

Общо финансови приходи

1

Печалба от стопанска дейност

131

103

22

7

153

110

Резултат
Всичко

1

Общо приходи
Резултат
Всичко

Приложенията от страница 7 до страница 11 представляват неразделна част от финансовия отчет.
29 февруари 2016 г.

Съставител:

Ръководител:

/Роза Хаджийска/
Регистриран одитор:
/Мария Страшилова/

/Корман Исмаилов/
Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:
За ЕКУС ООД:

4

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
Годишен финансов отчет
Доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
на 31 декември 2015 година

Показатели

Салдо на 31 Декември 2014

Основен
капитал

Други
резерви

301

(256)

45

22

22

(234)

67

Финансов резултат за текущия период

Текуща
печалба

Общо
собствен
капитал

Други изменения в собствения капитал
Собствен капитал в края на отчетния период

301
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
към 31 декември 2015 година
Наименование на паричните потоци
Наличност на паричните средства в началото на периода

Текуща
година
хил.лв.

Предходна
година
Хил.лв.

45

0

7

67

146

75

153

142

Парични потоци от нестопанска дейност
Постъпления от нестопанска дейност
Постъпления от членски внос
Други постъпления (държавна субсидия)
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Плащания за нестопанска дейност
Изплатени заплати

16

Изплатени осигуровки

2

Плащания за услуги

99

21

Други плащания

21

76

Плащания по банкови и валутни операции

1

Всичко плащания за нестопанска дейност

139

97

Нетен паричен поток от нестопанска дейност

14

45

Наличност на парични средства в края на периода

59

45

Изменение на паричните средства през периода

14

45
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
1. Информация за политическата партия
Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“ /ПП „НПСД“/е регистрирана с Решение от 07.03.2013
година на Софийски Градски Съд, фирмено дело № 875/2012 г., партиден номер 391, том 14, стр. 1.
1.1. Учредители и управление
Учредителите на политическата партия са пълнолетни български граждани и притежават избирателни права.
Партията се управлява от Национално ръководство в състав:
Председател:
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
Заместник - председатели:
1.

КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ;

2.

КЕМАЛ МУСТАФОВ ТИНЕВ;

3.

МЮЙЕССЕР ХАСАН СОЛАК

Членове:
1.

ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ ПЕНЕВ;

2.

ОРХАН МЕХМЕД КОШУДЖУ;

3.

КРИСТИАН ПЕТРОВ ЙОНЧЕВ;

4.

МИТХАТ НЕДЖАТИ МЕХМЕД;

5.

ОГНЯН ИСАЕВ ИСАЕВ;

6.

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА;

7.

ТАСИМ МЮМЮН ТАСИМ;

8.

МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА

Контролен съвет:
Председател:
ИНА РАЙЧЕВА РАЙЧЕВА
Членове:
1.

ВЕЛИ РАИФ КАРААХМЕД;

2.

ВАНЬО СЛАВЧЕВ СТОЕВСКИ;

3.

ТЕЛИЯТ ОСМАН КАЛЧЕВ;

4.

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ

ПП „НПСД“ се представлява от Председателя – КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, а в негово отсъствие – от посочен от
него заместник.
1.2. Структура
Основна структурна единица на партията е общинската (районната) организация. Обособени са централно
управление и регионални структури.
Финансовият отчет е одобрен от ръководството за издаване на 29 февруари 2016 година.
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2. Счетоводна политика
Счетоводната система на ПП „НПСД“ е организирана въз основа на оповестената счетоводна политика и
индивидуален сметкоплан, утвърден от председателя на партията, в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Зсч.(Отм.)
Уставът е основен документ, на който се подчинява организацията на финансовата дейност на политическата
партия. В него са регламентирани основните източници за финансиране дейността й, съгласно изискванията на
Закона за политическите партии.
Контрол по събирането и разходването на средствата извършва Контролният съвет.
Счетоводната отчетност е организирана в съответствие с действащото законодателство и в съответствие с
изискванията на СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел.
За текущата обработка на счетоводната информация се използва счетоводен софтуер.

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на ПП „НПСД“ е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство (Отм.) и Националните
стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., в
сила от 01.01.2005 г., Закона за политическите партии, действащото законодателство и разяснения на
нормативната уредба, които са приложими за нейната дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов
отчет.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.
Партията води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като нейна функционална и
отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложението към него са представени в хиляди лева
(BGN’000), освен ако не е посочено друго.
Отчетният период обхваща една календарна година - от 01 януари до 31 декември 2015.
2.2. Сравнителни данни
Партията представя сравнителна информация в този отчет за една предходна година. Когато е необходимо,
сравнителните данни се рекласифицират и преизчисляват, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в
представянето на текущата година. През 2015 година не са рекласифицирани или преизчислявани данните от
предходни години.
2.3. Приблизителни счетоводни оценки
Изготвянето на финансов отчет изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и
предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и
пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от
приблизителните счетоводни оценки.
2.4. Финансови инструменти
2.4.1.Финансови активи
Партията класифицира своите финансови активи в категорията кредити и вземания. Класификацията е в
зависимост от същността и предназначението на финансовите активи към датата на тяхното придобиване.
Ръководството определя класификацията на финансовите активи към датата на първоначалното им признаване в
счетоводния баланс.
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Обичайно финансовите активи се признават в счетоводния баланс на датата на търгуване. Всички финансови
активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност плюс преките разходи по транзакцията.
Финансовите активи се отписват от счетоводния баланс, когато правата за получаване на парични средства от тези
активи са изтекли, или са прехвърлени.
Кредити и вземания
Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, които не се
котират на активен пазар. Те се оценяват в счетоводния баланс по тяхната амортизирана стойност при
използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в
групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен
цикъл на партията, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: вземания от контрагенти
и трети лица, парични средства и парични еквиваленти.
2.4.2. Финансови пасиви
Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други. Първоначално те се
признават в счетоводния баланс по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а
последващо – по амортизирана стойност по метода на ефективната лихва.
2.5. Вземания
Вземанията се отчитат по тяхната отчетна стойност, намалени със загуба от обезценка. Приблизителна оценка за
съмнителни, трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума
съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се
установи. Загубите от обезценка се представят в отчета за приходите и разходите. Партията използва корективна
сметка за да намали балансовата стойност на вземанията, обезценени от кредитни загуби. През 2015 година не са
отчитани загуби от обезценка.
2.6. Парични средства
Паричните средства и паричните еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в
банкови сметки. За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:
 паричните постъпления от държавна субсидия са представени като други постъпления (държавна субсидия) в
раздел „постъпления от нестопанска дейност”.
2.7. Търговски и други задължения
Търговски и други задължения първоначално се отчитат по стойност на възникване, а впоследствие - по
амортизирана стойност.
2.8. Приходи и финансиране
Дейността на политическата партия се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия. Собствените
приходи могат да бъдат приходите от членски внос, собствени недвижими имоти, дарения, лихви по парични
депозити в банки, издателска дейност.
Партията получава държавна субсидия, съгласно чл. 25 от Закона за политическите партии.
Приходите се признават на база принципа на начисляване и до степен, до която изгодите се придобиват от
партията и доколкото приходите могат да се оценят надеждно.
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Финансовите приходи включват приходи от лихви по разплащателни сметки и парични депозити в банки.
Правителствени дарения се признават като приход, когато партията отговаря на условията за тях и държавната
субсидия е получена.
Приходите от дарения, които не са обвързани с условия, се признават като текущ приход.
Приходите през 2015 година са формирани от членски внос и държавна субсидия.
2.9. Разходи
Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за регламентирана дейност включват разходите, извършени за популяризиране на целите и дейността
на партията.
Административните разходи включват разходите за организация и управление на партията.
Финансовите разходи включват плащания за други банкови такси и комисиони.
3. Вземания
31.12.2015
BGN’000

31.12.2014
BGN’000

0

8

Предоставени аванси на подотчетни лица

11

0

Общо

11

8

31.12.2015
BGN’000

31.12.2014
BGN’000

0

3

Парични средства в разплащателни сметки

59

42

Общо

59

45

31.12.2015
BGN’000

31.12.2014
BGN’000

Доставчици

0

8

Други задължения, в т.ч.:

5

0

Към персонала

1

0

Осигурителни задължения

1

0

5

8

2015
BGN’000

2014
BGN’000

Вземания от членски внос

4. Парични средства

Парични средства в брой

Паричните средства са на разположение на Партията за финансиране на дейността.
5. Задължения

Общо

6. Разходи за регламентирана дейност

Разходи за материали
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Разходи за външни услуги

(94)

(98)

Разходи свързани с предизборни кампании

(29)

(75)

Разходи свързани с организационна дейност

(39)

(5)

Други външни услуги свързани с регламентирана дейност

(26)

(18)

(28)

(1)

(122)

(99)

2015
BGN’000

2014
BGN’000

Разходи за наеми

(4)

(3)

Разходи за консумативи

(1)

(1)

Други разходи

(5)

Общо

(8)

В т.ч.:

Други разходи
Общо
7. Административни разходи

(4)

8. Участия в други предприятия
ПП НПСД не притежава участия в капиталите на други предприятия.
9. Сделки със свързани лица
През 2015 г. партията няма осъществени сделки със свързани лица (през 2014 – няма).
10. Допълнителни оповестявания във връзка с регулаторни изисквания
Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството (Отм.), партията следва да оповести начислените за годината суми за
услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за независим финансов одит,
данъчни консултации и други услуги, несвързани с одита. Независим одитор на ПП НПСД е специализирано
одиторско предприятие ЕКУС ООД, регистрационен номер 042. Възнаграждението за независим одит на годишния
финансов отчет за 2015 година е 1 хил. лв. (за 2014 г. – 1 хил.лв.);
11. Условни ангажименти
Към датата на баланса партията няма предоставени обезпечения и не е поемала условни задължения към трети
страни.
12. Събития след датата на баланса
След датата на баланса не са настъпили събития, които да оказват съществено влияние в имущественото и
финансово състояние на партията.
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