ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПП „НПСД” ЗА 2013 ГОДИНА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА НПСД И КРАТЪК АНАЛИЗ НА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА
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.
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 изскванията на СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност..
За текущата обработка на счетоводната информация се използва счетоводен софтуер.
1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на ПП „НПСД” е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството,
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46
от 21.03.2005, в сила от 01.01.2005 г., Закона за политическите партии, ЗКПО, ЗДДФЛ и
действащото законодателство и разяснения на нормативната уредба, които са приложими за
нейната дейност.
Финансовият отчет обхваща периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и е представен в хиляди
български лева.
2. Счетоводната отчетност и финансовият отчет се изготвят при спазване на основните принципи,
определени с чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводство:
- текущо начисляване;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
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- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди;
- стойностна връзка между началния и крайния баланс.
3. Приходи
Собствени приходи на Партията са приходите от:
-членски внос;
-приходи от издателска дейност, авторски права и други съгласно ЗПП;
-собствени недвижими имоти;
-дарения и завещания от физически лица;
-лихви и други приходи от собствени средства; и
- всички разрешени от ЗПП приходи.
Приходи се признават, когато сумата на прихода и направените разходи или тези които ще
бъдат направени може надежно да бъде изчислена или измерена.
ПП „НПСД” спазва разпоредбите на чл. 22 от Закона за политическите партии относно
забраната за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и
кооперации. Поради тази причина в ГФО за 2013 г. не са отчетени инвестиции, като дългосрочни
финансови активи.
Партията отчита приходи за периода само от членски внос в размер на 25 350 лв.
Не са получавани дарения и не са отчетени приходи от такива.
4. Разходи
Разходите се признават в момента на тяхното възникване.
В зависимост от тяхното предназначение разходите са отнасят в следните направления:
- разходи за регламентирана дейност и
- административни разходи.
Разходите за регламентирана дейност са в размер на 274 030 лв.
В това число:
- за материали – 1 549, 88 лв.
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- за външни услуги общо – 271 330,36 лв.
От тях за участието си на парламентарните избори за народни представители на 12 май 2013 г.
НПСД, съгласно подписаното споразумение е превела по коалиционната сметка за разходи сума в
размер на 240 000 лв.
Останалите разходи за външни услуги включват: наем на офиси и зали за мероприятия,
провеждани както от партията, така и от Реформаторския блок, разходи за медийни изяви,
юридически и счетоводни услуги, нотариални такси и др.
ПП „НПСД” не е правила дарения.
Административните разходи са в размер на 13 243,23 лв.
В това число:
- наем на централния офис – 12 321,00 лв.
- за такса ел. енергия – 408,70 лв.
- интернет услуги – 153,53 лв.
- охрана офис – 270,00 лв. и
- почистване офис – 90,00 лв.
Финансовите разходи /банкови такси по разпл. с/ки/ са в размер на 675,70 лв.
Финансовата 2013 г. приключва с отрицателен финансов резултат в размер на 262 597,48 лв.,
който е отразен в баланса като други резерви. Финансовият резултат от дейността на
организациите с нестопанска дейност задължително се прехвърля в резервите и не се представя
като самостоятелно перо.
5. Дълготрайни /нетекущи/ материални и нематериални активи
ПП „НПСД” прилага препоръчителния подход по СС 16 за оценка на дълготрайни активи. Те се
представят в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация.
За да бъде класифициран един актив за дълготраен, той трябва да отговаря на критериите,
посочени в СС 16, СС 38, както и в чл. 50 от ЗКПО. Цената на придобиване включва покупната цена
и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние.
НПСД е определила стойностен праг от 700 /седемстотин/ лв., под който придобитите активи
независимо, че може да притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ
разход в момента на придобиването им.
През 2013 г. НПСД не притежава дълготрайни /нетекущи/ активи с цена на придобиване над
700 лв.
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Последващи разходи, свързани с дълготраен актив, водещи до подобряване на бъдещата
икономическа изгода от него, се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.
6. Амортизация на дълготрайните /нетекущите/ активи
Съгласно чл. 15 от Закона за счетоводството, НПСД е приело да начислява амортизация на
амортизируемите дълготрайни активи, съобразено със СС 4, прилагайки линейния метод и
данъчно признатия размер на амортизационни норми, както следва:
- Сгради – 4%;
- Машини и оборудване – 30%;
- Транспортни средства /автомобили/ - 25%;
- Стопански инвентар – 15%
- Компютри, мобилни телефони, програмни продукти – 50%
7. Обезценка на активи
Балансовите стойности на дълготрайните амортизируеми активи подлежат на преглед за
обезценка , когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че
балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност.
8. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване. Канцеларските и санитарни
материали, които са закупувани, са отчетени като текущ разход.
9. Вземания
Вземания са отчетени в размер на 40 316,85 лв.
В това число:
- от подотчетни лица – 35 818,45 лв.
- от предоставен на наемодателите на централен офис депозит – 4 498,40 лв.
10. Пари и парични еквиваленти
Към 31 декември 2013 г. Партията не разполага с парични наличности в касата. Салдото по
разплащателната сметка е 392,67 лв.
В отчета за паричния поток, изготвен по прекия метод, плащанията за нестопанска дейност са
представени бруто, с включен ДДС.
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11. Задължения
Задълженията към доставчиците на активи и услуги се отчитат по стойността на оригиналните
фактури с включен ДДС. Към 31.12.2013 г. задълженията към доставчици са в размер на
1 800,00 лв. по ф-ра, издадена на 30.12.2013 г. за извършена услуга.
ПП „НПСД” няма персонал на трудов или граждански договор. По тази причина партията не
отчита задължения, свързани с персонал, осигурителни организации и данъчни органи.
Във връзка с изпълнението на договора за наем на офис, находящ се в София, район
„Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 73А, собственост на две физически лица, НПСД е
декларирала и в срок е превела дължимия авансов данък по ЗДДФЛ за второ и трето тримесечие
на 2013 г. в размер на общо 739,26 лв.
ПП „НПСД” няма право на държавна субсидия, както и да ползва под наем държавни или
общински помещения.
12. Собствен капитал
Отчетът за собствения капитал е изготвен в съответствие СС 9.
Партията отчита капитал, неизискващ регистрация в размер на 301 507 лв., набран от
учредителни вноски направени от членовете-учредители на Партията.
Към 31.12.2013 г. като изменение в капиталовата структура /намаление/ е посочен текущият
финансов резултат 262 597,48 лв.
13. Данък върху печалбата
Данък върху печалбата не се дължи, поради това, че НПСД има забрана за стопанска дейност и
не формира печалба, съгласно Закона за политическите партии.

Други оповестявания
Събития, настъпили след датата на баланса
Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са
възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникват специални
оповестявания, съгласно изискванията на СС 10.
Годишният финансов отчет е изготвен от специализирана счетоводна фирма, като по форма и
съдържание е съобразен с изискванията на чл. 34 от ЗПП. Включени са всички изискуеми се
елементи и приложението към него, съгласно изискването на чл. 26 от ЗСч. и СС 1, СС 7 и СС 9.
Конструктивни и потенциални задължения
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Партията няма сключени договори и споразумения, от които към датата на приемане на
годишния финансов отчет да възникват задължения.
Той е подписан от съставителя й и от представляващия партията, с което е спазено изискването за
подписване на финансовите отчети, съгласно чл. 34 от ЗСч.
Годишният финансов отчет на ПП „НПСД” е одобрен с решение от 18
Изпълнителният политически съвет.

март

2014 г. на

Годишният финансов отчет на НПСД е одитиран от „ЕКУС” ООД.
Съгласно чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството, НПСД оповестява, че възнаграждението за
одит на ГФО за 2013 г. е в размер на 1 140,00 лева /вкл. ДДС/.

София, 18 март 2014 г.

Съставител:

/ Роза Хаджийска /

Ръководител:

/ Корман Исмаилов /
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