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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
към 31 декември 2012
АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

приложение

Нетекущи (дълготрайни)
активи
Нематериални активи
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти
и други подобни права и активи

Общо нематериални активи
Дълготрайни материални активи

3

Машини, производствено
оборудване и апаратура
Съоръжения и други

ПАСИВ
Сума (в хил.лв.)
Текуща Предходна РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
година
година
60

82

1

5

1

5

1

5

59

77

Текуща печалба (загуба)

52

68

Общо собствен капитал

7

9

Общо дълготрайни материални
активи

59

77

Общо нетекущи активи

60

82

Текущи (краткотрайни)
активи

2 359

1 698

Вземания

4

Вземания от клиенти и
доставчици

118

102

приложение

Сума (в хил.лв.)
Текуща Предходна
година
година

Собствен капитал
Резерви
Други резерви

Общо резерви

Задължения

6

Задължения към финансови
предприятия, в т.ч.:

6.1

до една година

2 226

1 603

2 224

1 590

2 224

1 590

2 224

1 590

2

13

2 226

1 603

197

183

33

57

33

24
33

над една година

Задължения към доставчици, в
т.ч.:

14

91

87

91

87

73

39

73

39

към персонала, в т.ч.:

25

23

до една година

25

23

до една година

104

102

118

102

2 241

1 596

26

18

2 215

1 578

осигурителни задължения,
в т.ч.:

4

4

Общо парични средства

2 241

1 596

до една година

4

4

Общо текущи активи

2 359

1 698

данъчни задължения, в т.ч.:

2

3

4

6

2

3

197

183

197

150

Други вземания

Общо вземания
Парични средства, в т.ч.:

5

в брой
в безсрочни сметки (депозити)

Разходи за бъдещи периоди

Други задължения, в т.ч.:
до една година

до една година

Общо задължения, в т.ч.:
до една година

33

над една година

СУМА НА АКТИВА

2 423

1 786

СУМА НА ПАСИВА

2 423

1 786

Приложенията от страница 8 до страница 19 представляват неразделна част от финансовия отчет.

26 февруари 2013 г.
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Ръководител:
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

приложение

Сума (в хил. лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Текуща Предходна
година
година

Разходи за дейността

Сума (в хил. лв.)
Текуща Предходна
година
година

Приходи от дейността

Разходи за регламентирана дейност

7

251

Дарения

1 107

Приходи от регламентирана
дейност

5

Други разходи

1 195

1 340

Приходи от дарения без условие

12

126

19

50

1 164

1 164

1 195

1 340

65

99

65

99

65

99

2

13

1 262

1 452

-

66

1 262

1 518

251

1 102

Членски внос

251

1 107

Други приходи

385

409

636

1 516

Финансови разходи

3

2

Финансови приходи

Разходи за лихви

3

2

Приходи от лихви

3

2

Общо разходи за регламентирана
дейност
Административни разходи

приложение

8

Общо разходи за дейността

Общо финансови разходи

Общо приходи от регламентирана
дейност

5

Общо финансови приходи
Печалба от стопанска дейност

Общо разходи

639

1 518

Резултат

623

-

1 262

1 518

Всичко

Общо приходи
Резултат
Всичко
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
за 2012 година
Сума (в хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА
РАЗХОДИТЕ

приложение

НАИМЕНОВАНИЕ НА
Текуща Предходна ПРИХОДИТЕ
година
година

Разходи

Сума (в хил. лв.)
приложение

Текуща Предходна
година
година

Приходи
Други приходи

9

Общо приходи от оперативна
дейност

-

9

Печалба от обичайна дейност

2

14 Други лихви и финансови приходи

2

5

Счетоводна печалба

2

14 Общо финансови приходи

2

5

1

Разходи за данъци от печалбата

Печалба

2

13 Общо приходи

2

14

Всичко

2

14 Всичко

2

14
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
за 2012 година

Други
резерви

Текуща
печалба

Общо
собствен
капитал

1 590

13

1 603

Финансов резултат за текущия период

621

2

623

Други изменения в собствения капитал

13

( 13 )

2 224

2

Показатели

Салдо в началото на отчетния период

Собствен капитал към края на отчетния период

2 226
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
за 2012 година
Текуща
година

Предходна
година

хил.лв.

хил.лв.

1 596

1 620

1 176

1 290

Постъпления от членски внос

19

50

Други постъпления

70

196

1 265

1 536

Наименование на паричните потоци

Наличност на паричните средства в началото на периода
Парични потоци от нестопанска дейност

Постъпления от нестопанска дейност
Получени дарения без условия

Всичко постъпления от нестопанска дейност

Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

5

Изплатени заплати

170

172

50

55

333

1 042

67

295

Всичко плащания за нестопанска дейност

620

1 569

Нетен паричен поток от нестопанска дейност

645

( 33 )

Изплатени осигуровки
Плащания за услуги
Други плащания

Парични потоци от стопанска дейност

Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от продажба на активи

9

Всичко постъпления от стопанска дейност

9

Нетен паричен поток от стопанска дейност

9

Наличност на парични средства в края на периода
Изменение на паричните средства през периода

2 241

1 596

645

( 24 )
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА
1. Информация за политическата партия
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ е регистрирана с Решение от
17.06.2004 г. на Софийски Градски Съд, фирмено дело 6019/2004, партиден номер 302, том 10, регистър
Х, стр. 30.
С Решение от 26.04.2005 г. е вписана промяна на седалището и адреса на управление на партията:
София 1000, бул. Витоша № 18.
С Решение от 16.08.2007 г. на СГС са вписани промени в ръководството на партията, контролния орган
на

политическата

партия

с

наименование

Вътрешно

партиен

арбитраж,

промени

в

устава,

представителство.
С Решение от 27.05.2008 г. на СГС са вписани поправки на очевидни фактически грешки.
С Решение от 16.02.2009 г. на СГС са вписани изменение и допълнение в Устава на партията.
С Решение от 21.12.2009 г. на СГС са вписани промени в ръководството на партията.
С Решение от 27.12.2010 г. на СГС е вписан нов Устав на партията, приет на седмото национално
събрание,

вписани

са

новоизбрани

членове

на

Националното

ръководство,

нов

Национален

вътрешнопартиен арбитраж. Промените са в сила от 13.01.2011 година.
С Решение от 20.12.2011 г. на СГС са вписани следните промени:
 заличава досегашното Национално ръководство на партията и вписва ново Национално ръководство
на партията;
 заличава досегашния Председател на Националния вътрешнопартиен арбитраж и вписва нов
Председател на вътрешнопартийния арбитраж;
 вписва Вътрешнопартиен защитник на партията.
С Решение от 18.07.2012 г. на СГС са вписани следните промени:
 изменения в Устава на партията, една от промените в Устава е създаване на нов едноличен орган –
главен секретар;
 заличава членове на националното ръководство;
 вписва членове на националното ръководство;
 вписва член на Националния вътрешнопартиен арбитраж.
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:
Иван Йорданов Костов
Заместник председатели:
Светослав Христов Малинов
Радан Миленов Кънев
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Членове:
Димитър Петров Бъчваров
Екатерина Иванова Михайлова
Даниела Радева Желязкова
Калин Тодоров Янакиев
Петър Стефанов Москов
Димитър Петров Сяров
Веселин Методиев Петров
Атанас Петров Атанасов
Национален вътрешно партиен арбитраж:
Антония Иванова Романова - председател
Лиляна Иванова Пиперкова – заместник-председател
Виолета Илиева Личева - член
Мина Стефанова Дедова - член
Милка Кирилова Банкова - член
Вергиния Анчева Банова – член
Станислав Колев Йордански – член
Вътрешнопартиен защитник:
Георги Милков Димитров
Политическа партия ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ се представлява от Председател - Иван Костов, 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 25.02.2013 г.
2. Счетоводна политика
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ е изготвен в съответствие със Закона за
счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
(НСФОМСП). Партията се е съобразила с всички стандарти, които са приложими за дейността ѐ 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 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.
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Текуща година – 2012 година, предходна година – 2011 година.
Настоящият отчет е индивидуален финансов отчет за партията.
2.2. Действащо предприятие
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при изготвянето на
финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо предприятие, партията се
разглежда като продължаваща дейността си в обозримо бъдеще, без намерение или необходимост от
преустановяване на дейността. Съответно, активите и пасивите се отчитат на база възможността на
партията да реализира активите и да уреди пасивите си в нормалния ход на дейността си. При оценката
за това дали принципа-предположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема
предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава
само до дванадесетте месеца от края на отчетния период. Финансовият отчет е изготвен на принципапредположение за действащо предприятие, който предполага, че партията ще продължи дейността си в
обозримото бъдеще. Във връзка с оценката на ръководството, която обхваща период от 24 месеца след
края на отчетния период, че партията ще продължи дейността си в обозримото бъдеще, са и
обстоятелствата, че текущите активи многократно превишават задълженията, което е предпоставка за
адекватност на ресурсите на партията за нейните ликвидни нужди.
2.3. 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 2012 година не са рекласифицирани или
преизчислявани данните от предходната година.
2.4. Отчетна валута
Функционалната валута и отчетната валута на представяне във финансовия отчет на партията е
българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската
марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския
съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.
При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута,
като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или
операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти,
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага
заключителния обменен курс на БНБ към 31 декември.
Немонетарните отчетни обекти в счетоводния баланс, първоначално деноминирани в чуждестранна
валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към датата
на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. Ефектите от курсовите разлики,
свързани с уреждането на търговски сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки
в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които първоначално са били признати,
се включват в Отчета за приходите и разходите в момента на възникването им. Курсовите разлики от
валутни заеми и други финансови операции се включват във финансовите приходи и разходи.
2.5. Приблизителни счетоводни оценки
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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.
2.5.1. Обезценка на дълготрайни активи
Към датата на всеки отчет ръководството на партията организира преглед за обезценка на
дълготрайните активи. Ако са налице индикатори, че приблизително определената възстановима
стойност е по-ниска от тяхната балансова, то последната се изписва до възстановимата стойност на
активите. Възстановимата стойност на дълготрайните активи е по-високата от стойността при употреба
и справедливата стойност без разходи за продажба. За определянето на стойността при употреба на
активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага
дисконтова норма преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата
стойност на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в
отчета за приходите и разходите.
Към 31.12.2012 г. ръководството е направило преглед за обезценка на дълготрайните активи на
партията. В резултат на този преглед за обезценка ръководството е преценило, че не са налице условия
за обезценка.
2.6. Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи се отчитат и представят във финансовия отчет по цена на
придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.
2.6.1. Първоначално придобиване
При първоначалното придобиване, дълготрайните материални активи се оценяват по себестойност,
която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за
привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта,
разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица,
свързани с проекта, невъзстановими данъци и други.
Ръководството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че
притежават характеристики на дълготрайни материални активи, се отчитат като текущ разход.
2.6.2. Последващо оценяване
След първоначалното признаване като актив, дълготрайните материални активи се отчитат по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.
2.6.3. Последващи разходи
Извършените последващи разходи, свързани с дълготрайните материални активи, които имат характер
на подмяна на определени компоненти, възлови части и детайли, или на подобрения и реконструкция,
се капитализират към балансовата стойност на съответния актив. Неамортизираната част на заменените
компоненти се изписва от балансовата стойност на съответния актив и се признава като текущ разход.
2.6.4. Амортизация
Амортизацията се начислява в отчета за приходите и разходите на база линеен метод за очаквания срок
на полезен живот на активите. Очакваният полезен живот е, както следва:
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2012 година

2011 година

Машини и оборудване

3 години

3 години

Компютърна техника

2 години

2 години

Транспортни средства

4 години

4 години

Стопански инвентар

7 години

7 години

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и при
установяване на значителни отклонения спрямо очаквания бъдещ срок на използване, същият се
коригира. Корекцията се третира като промяна в приблизителната оценка.
2.7. Нематериални активи
Нематериалните активи се представят по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и
загуба от обезценка. Партията е определила стойностен праг от 700 лева, под който придобитите
активи, независимо че притежават характеристики на нематериални активи, се отчитат като текущ
разход.
Ръководството оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или неограничен и
ако е ограничен оценява продължителността на единиците, съставляващи този полезен живот. Даден
нематериален актив се разглежда като имащ неограничен полезен живот, когато на базата на анализ на
съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през който се очаква активът
да генерира нетни парични потоци за партията.
Амортизацията на активите с ограничен полезен живот се начислява в отчета за приходите и разходите
на база линеен метод за очаквания срок на полезен живот на нематериалните активи.
Нематериален актив с неограничен полезен живот не се амортизира. Полезният живот на
нематериалните активи е, както следва:
2012 година

2011 година

Програмни продукти

2 години

2 години

Права върху интелектуална собственост

7 години

7 години

Други нематериални активи

7 години

7 години

2.8. Материални запаси
Материалните запаси се отчитат по по-ниската стойност от стойността им на придобиване и нетната им
реализируема стойност. Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в нормална бизнес
среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя
се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка. Цената на придобиване на материалните
запаси включва разходи за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до
определено местоположение и подготовката им за употреба. Изписването на материалните запаси е по
метода на конкретно определената цена.
2.9. Финансови инструменти
2.9.1.Финансови активи
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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.
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.
2.9.2. 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.
2.10. 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 2012 година не са отчитани загуби от обезценка.
2.11. Парични средства
Паричните средства и паричните еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични
наличности в банкови сметки и краткосрочни депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 6
месеца. За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:
 паричните постъпления от държавна субсидия са представени като получени дарения без условия;
 паричните постъпления от лихви по депозити са представени като други постъпления.
2.12. Лихвени заеми
Всички заеми се представят по себестойност (номинална стойност), която се приема за справедлива
стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми. След
първоначалното признаване, лихвоносните заеми последващо се оценяват по амортизирана стойност,
определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизираната стойност се определя
като са взети предвид всички видове такси, комисиони и други разходи, включително дисконт или
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премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за приходите и разходите
като финансови приходи/разходи през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат
или редуцират.
2.13. Търговски и други задължения
Търговски и други задължения първоначално се отчитат по стойност на възникване, а впоследствие - по
амортизирана стойност.
2.14. Лизинг
2.14.1. Финансов лизинг
Финансовият лизинг, при който се трансферира към партията съществена част от всички рискове и
стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира в
счетоводния баланс на партията като се представя като дълготрайни материални активи по цена на
незабавна продажба.
Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на съответния актив.
Лизинговите

плащания

съдържат

в

определено

съотношение

финансовия

разход

(лихва)

и

приспадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен
процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Определените на
такава база лихвени разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се представят като разходи
за бъдещи периоди, съответно като задължение към лизингодателя и се включват в отчета за приходите
и разходите през периода на лизинговия договор, когато същите станат дължими.
2.14.2. Оперативен лизинг
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и
стопански изгоди от собствеността върху дадения актив, се класифицира като оперативен лизинг.
Плащанията по оперативния лизинг се признават като разходи в отчета за приходите и разходите на
база линеен метод за периода на лизинга.
2.15. Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в партията се основават на
разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за
фонд Пенсии, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд Общо заболяване и
майчинство (ОЗМ), фонд Безработица, фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ) и
здравно осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за
бюджета на ДОО за съответната година и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските
се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е
определено в чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за
фонд Пенсии, ДЗПО, фонд ОЗМ, фонд Безработица и здравно осигуряване през 2012 г., възлиза на
30.3%, разпределени между работодател и осигурено лице в съотношение 60:40 за работещите при
условията на трета категория труд. През 2013 г. общият процент е 30.3%, като се запазва
съотношението между работодател и осигурено лице 60:40. В допълнение, изцяло за своя сметка
работодателят прави осигурителна вноска за фонд ТЗПБ в размер на 0.4% за 2012 г. и за 2013 г.
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Към партията няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от партията в качеството й на работодател, се основават
на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При тези планове работодателят
плаща месечно определени вноски в държавните фонд Пенсии, фонд ОЗМ, фонд Безработица, фонд
ТЗПБ, както и в универсални и професионални пенсионни фондове, на база фиксирани по закон
проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в
случаите, когато те не могат да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на
трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при
прекратяване на трудовия договор обезщетения за:


неспазено предизвестие – брутно трудово възнаграждение за един месец;



поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на
обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – работника или служителя може да
получи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение до 6 месеца по преценка
на работодателя (съгл. чл.222 ал.1 от КТ);



при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното трудово
месечно възнаграждение, увеличено с 50% за срок от два месеца;



при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в
дружеството;



за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което
се признава за трудов стаж.

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към
работниците и служителите.
2.16. Провизии
Провизии се отчитат в баланса когато партията е поела юридическо или конструктивно задължение в
резултат на минало събитие и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за да се погаси
задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се определя като очаквания бъдещ
паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на
парите във времето и там, където е подходящо, специфичния за задължението риск.
2.17. Приходи
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.
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.
Приходи от продажба на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от
собствеността на активите се прехвърлят на купувача.
Приходите от продажба на услуги се признават, като се отчита етапа на завършеност на сделката към
датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по
15
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сделката и разходите по приключването.
Финансовите приходи включват приходи от лихви по 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 2012 година са формирани от дарения, членски внос, държавна субсидия и лихви по
депозити.
2.18. 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 лихви по заеми, печалби и загуби от операции в
чуждестранна валута, други банкови такси и комисиони.
3. Дълготрайни материални активи
машини и
оборудване
BGN’000

транспортни
средства
BGN’000

стопански
инвентар
BGN’000

Общо
BGN’000

Отчетна стойност
на 01.01.2011

7

83

42

132

Постъпили

1

71

6

78

на 31.12.2011

8

154

48

210

Постъпили

5

1

6

на 31.12.2012

13

154

49

216

на 01.01.2011

(5)

( 83 )

( 35 )

( 123 )

Начислена

(1)

(5)

(4)

( 10 )

на 31.12.2011

(6)

( 88 )

( 39 )

( 133 )

Начислена

(3)

( 18 )

(3)

( 24 )

на 31.12.2012

(9)

( 106 )

( 42 )

( 157 )

на 01.01.2011

2

-

7

9

на 31.12.2011

2

66

9

77

на 31.12.2012

4

48

7

59

Амортизация

Балансова стойност

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в
дейността на партията по групи активи е, както следва:


машини, съоръжения и оборудване – 6 хил.лв. (за 2011 г. – 5 хил.лв.)
16
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транспортни средства – 83 хил.лв. (за 2011 г. – 83 хил.лв.)



стопански инвентар – 36 хил.лв. (за 2011 г. – 36 хил.лв.)

4. Вземания
31.12.2012

31.12.2011

BGN’000

BGN’000

Присъдени вземания

62

62

Вземания от лихви

28

27

Предоставени депозити и гаранции

14

13

Предоставени аванси

14

Общо

118

102

Присъдените вземания са по изпълнително дело 429/2011 г., ЧСИ 874 Самуил Пеев и гражданско дело
1682/2011 г. във връзка с предоставен заем, начислени лихви и разноски по делото.
5. Парични средства

Парични средства в брой
Парични средства в разплащателни сметки
Парични средства в срочни депозити
Общо

31.12.2012

31.12.2011

BGN’000

BGN’000

26

18

302

578

1 913

1 000

2 241

1 596

Партията текущо инвестира свободните парични средства в краткосрочни депозити при фиксиран
лихвен процент. За 2012 година са отчетени общо 65 хил.лв. приходи от лихви по депозити (за 2011 г. –
99 хил.лв.).
6. Задължения
31.12.2012
BGN’000

31.12.2011
BGN’000

Финансов лизинг (приложение 6.1.)

33

57

Доставчици

91

87

Задължения, свързани с персонал

29

29

Корпоративен данък
Други

1
44

9

Общо, от тях:

197

183

текущи

197

150

-

33

нетекущи
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6.1. Задължения по финансов лизинг
ПП Демократи за Силна България наема при условията на финансов лизинг три броя лек автомобил
Форд фиеста. Общата нетна балансова стойност на тези активи е 66 хил. лв, с равни единични цени.
Активите са включени в състава на транспортните средства.
Разсрочените до края на срока на лизинговия договор разходи по обслужване възлизат на 1 хил. лв;
Оставащите срокове и сегашната стойност на минималните лизингови вноски съгласно договора са,
както следва:
31.12.2012
BGN’000

31.12.2011
BGN’000

33

24

-

33

33

57

1

4

Минимални лизингови вноски по периоди:
До 1 година
От 1 до 2 години
Общо, в това число:
очаквана сума на лихвата
7. Разходи за регламентирана дейност

Разходи за материали
Разходи за външни услуги

2012

2011

BGN’000

BGN’000

19

13

154

229

Разходи свързани с предизборни кампании

804

Разходи за дарения
Други разходи
Общо

5
78

56

251

1 107

2012

2011

BGN’000

BGN’000

11

18

117

130

28

19

223

235

6

7

385

409

8. Административни разходи

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за персонала (приложение 8.1.)
Други разходи
Общо
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8.1. Разходи за персонала
2012

2011

BGN’000

BGN’000

167

160

Възнаграждения по облигационни правоотношения

27

34

Разходи за осигурителни вноски

29

31

Възнаграждения по трудови правоотношения

Компенсируеми отпуски
Общо

10
223

235

9. Участия в други предприятия
Политическа партия Демократи за Силна България не притежава участия в капиталите на други
предприятия.
10. Сделки със свързани лица
През 2012 г. партията няма осъществени сделки със свързани лица (през 2011 – няма).
11. Допълнителни оповестявания във връзка с регулаторни изисквания
Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството, 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 Политическа партия Демократи за Силна България е регистриран одитор Вяра
Кукова, регистрационен номер 668. Възнаграждението за независим одит на годишния финансов отчет
за 2012 година е 4 хил. лв. (за 2011 г. – 4 хил.лв.);
12. Условни ангажименти
Към датата на баланса партията няма предоставени обезпечения и условни задължения.
13. 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.

19

