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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

За годината, приключваща на 31 декември 2015 година 
 

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов 
отчет към  31 декември  2015 година, изготвен в съответствие с Националните 
счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, 
приети с Постановление на Министерски съвет  № 46 от 21.03.2005 г., 
обнародвани в ДВ, бр. 30 от 07.04.2005 г.,  в сила от 01.01.2005 година. 

С Постановление № 251 на Министерски съвет от 17.10.2007 г. за 
изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта 
Директива на Съвета от 25.07.1978 година, приета на основание чл. 54, 
параграф 3, буква „ж” от Договора, относно годишните счетоводни отчети на 
някои видове дружества (78/660/ЕИО) и на Седма Директива на Съвета от 
13.06.1983 година, приета на основание чл. 54, параграф 3, буква „ж” от 
Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). 
Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.  
 

Този финансов отчет е одитиран от „РСМ България“  ООД. 
 

ПП „Движение за права и свободи" има открити разплащателни и 
депозитни сметки в ТБ Д АД в лева и валута, както следва: 

 
- ВG65 DЕМI 9240 1000 0172 02  – в лева; 
- BG86 DEMI 9240 1000 0349 63  – в лева; 
- BG54 DEMI 9240 1000 0213 77  – в лева; 
- ВG20 DЕМI 9240 1400 0172 03  – в евро; 
 
 

Депозитни сметки: 
- BG59 DEMI 9240 2000 1631 64 – в лева; 
- BG77 DEMI 9240 2000 0312 11 – в лева; 
 
 

За 2015-та година ПП „Движение за права и свободи“ формира приходи 
за общо 6 192 хил. лева, както следва: 
 

Приходи от държавна субсидия 5 596 хил. лв. 
Приходи от членски внос      509 хил. лв. 
Лихви по парични депозити  58 хил. лв. 
Други приходи 29 хил. лв. 
Общо: 6 192 хил. лв. 
  

 
С най-голям относителен дял са приходите от държавна субсидия - 90 %, 

които са получени на четири равни транша в края на всяко тримесечие. Приходът е 
получен по банков път по разплащателната сметка в лева в ТБ Д АД с адрес:                 
гр. София, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен" № 8. Субсидията за 2015-та година е с                
506 хил. лева  повече от предходната 2014-та година. Причината е по-добрите 
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изборни резултати, реализирани на предсрочните Парламентарни избори, 
произведени на 05.10.2014 година. 

На второ място са приходите от членски внос – 8 %. Същите са получени в 
брой, заприходени с приходни касови ордери и отразени в касовата книга. 
Приходите от членски внос са с 53 хил. лева по-малко от предходната 2014-та 
година. Причината,  от една страна е влошеното финансово състояние на 
членската маса, а от друга – партията е в състояние да покрива разходите си, без 
да се налага поставянето на избирателите в допълнително затруднение. При 
необходимост от средства членският внос ще бъде събран.  

Приходите от лихви по парични депозити са почти символични. Причините 
са две – намаляването на лихвените проценти от страна на банките; намаляване 
на депозираните средства от страна на партията. В началото на периода сумата 
по депозитните влогове възлиза на 4 184 хил. лева, а в края – на 2 946 хил. лева 
или с 1 238 хил. лева по-малко.  

 
За 2015-та година  не са отчетени приходи от дарения . 

 
Размерът на държавната субсидия,  собствените приходи - членски внос и 

усвоените депозити са достатъчни за покриване на разходите на ПП „Движение 
за права и свободи" за 2015 година, както текущи, така и за Избори за общински 
съветници и за кметове, произведени на 25.10.2015-та година.  

 
Отчетените за 2015-та година разходи в размер на 7 298 хил. лева 

включват: 
 

 сума в хил. лв. 
Разходи за материали (канцеларски, ел.енергия, топлинна 
енергия, вода, консумативи, хардуер, гориво и други) 

3 129 

Разходи за външни услуги (съобщителни услуги, 
абонаменти за информационно обслужване, медийни изяви, 
наеми, и други) 

 
2 533 

Разходи за амортизация 208 
Разходи за заплати и осигурителни вноски 1 204 
Други разходи /разходи за членски внос към Европейски 
партии, организиране на партийни мероприятия, семинари, 
дарения и др./ 

 
215 

Финансови разходи 9 
             
 

С най-голям относителен дял от 43 % са разходите за материали – 
рекламни материали, канцеларски материали, ел.енергия, топлинна енергия, 
горива и други, следвани непосредствено от разходите за външни услуги – 35 % 
– реклама, наеми, телефони, командировки, интернет, информационно 
обслужване и други. 

На трето място с 16 % са разходите за заплати и осигурителни вноски. 
Наличният състав към 01.01.2015 година е 62-ма, а към 31.12.2015 година 
– 75 човека по трудови правоотношения. През 2015-та година са изплатени 
хонорари по граждански договори на 11 души. Заплатите и хонорарите се 
начисляват и изплащат в нормативните срокове. Разчетните сметки по ДОО, ЗО, 
ДЗПО са без салда. 
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            При проверка на касовата наличност се установиха следните наличности 
към 31.12.2015 година:  
 

Парични средства 
Вид 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

Парични средства в брой в т.ч. 416 660 
В лева 296 547 
В лева - каса поделения 17 14 
Във валута 103 99 
Парични еквиваленти -подотчетни лица  
по регионалните структури 328 132 

Общо 744 792 
 

Към 31.12.2015 година задълженията към Доставчици възлизат на 43 хил. 
лева, които са погасени през месец януари на 2016 година.  
 

Няма важни събития, които да са настъпили след датата на съставяне 
на годишния финансов отчет. 
 

ПП „Движение за права и свободи" има 28 регионални структури на 
територията на Република България, със свои офиси в цялата страна. За всеки от 
обектите има подписани договори за наем и наемните вноски се погасяват 
ритмично. Спазва се изискването да не се преотдават помещения на трети 
лица (чл. 32, ал. 2 от ЗПП), като същите се използват само по 
предназначение. 
 
Човешки ресурси 
Персонал 

Персоналът, с който е реализирана дейността  през 2015 година е 70 
човека средногодишно по трудови правоотношения (от които 3 лица са в отпуск 
по майчинство) и 7 човека средногодишно по извънтрудови правоотношения. 
Персоналът е разпределен в следните групи: ръководители 16 броя, 
специалисти 12 броя, помощен (административен персонал) 34 броя и други 8 
броя. 
     
Работна заплата 

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата 
година са в размер на 851 хил. лева.  Средната брутна работна заплата за 
2015-та е 932 лева.   

 
Отговорности на ръководството 
 

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя 
финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна 
представа за финансовото състояние на партията към края на годината, 
финансовото му представяне и паричните му потоци. 
 



ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, 

ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015-ТА 
 

 5

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни 
счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 
декември 2015 година, направило е разумни и предпазливи преценки, 
предположения и приблизителни оценки.  
 

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите 
счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на 
действащото предприятие. 
 

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните 
регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на 
необходимите мерки, за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и 
други нередности. 
 
 
 
 
 
 

Съпредседател на ПП ДПС,  
    Мустафа Сали Карадайъ 

 
 
 
 
Гр. София, 29.03.2016 година 
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СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 
 
 

І. Обща информация 
 
Наименование на партията:  ПП ”Движение за права и свободи” 

 

Държава на регистрация на партията: Република България 

 

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, бул.”Александър 

Стамболийски” № 45 А 

 

Място на офис или извършване на стопанска дейност: гр.София, бул.”Ал. 

Стамболийски” № 45 А 

 

Брой служители (наети лица в края на годината) 75 броя. 

 

 
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на 

Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни 
предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 
21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г.,  в сила от 01.01.2005 
година. 
 

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на 
Република България - български лев.  
 

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 
1.95583 лева за 1 евро. 
 
Собственост и управление 

 
Партия „Движение за права и свободи” е регистрирана с Решение на 

Софийски градски съд от 26 Април 1990 г. с фирмено дело № 2574, като 
сдружение с нестопанска цел с наименование „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ”, със седалище гр. София. Тя е независима обществено –  
политическа организация, създадена, за да допринесе за единството на 
всички български граждани, като се зачитат правата и свободите на 
малцинствата в България. 

Движение за права и свободи се представлява от председателски съвет: 
Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин Казак. 
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Организационна структура на партия „Движение за права и свободи” е 
следната: 
1. Национална конференция –  върховен орган. Свиква се най-малко на три 

години. 
2. Централен съвет на ДПС – е орган, действащ по времето между две 

национални конференции. Съставът й се определя на Националната 
конференция. 

3. До 24.12.2015 година Председател на ПП „Движение за права и 
свободи“  е г-н Лютви Ахмед Местан, избран на VІІІ-ма Национална 
конференция, провенена на 19.01. 2013 година. На извънредно заседание 
на ЦС на ДПС, проведено на 24.12.2015 година е взето решение 
управлението на партията да се изпълнява временно (до провеждането на 
следваща Национална конференция през 2016-та година) от 
Председателски съвет в състав: Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин 
Казак. Тримата съпредседатели представляват партията поотделно. 

4. Централно оперативно бюро (ЦОБ) – е постоянно действащ ръководен 
орган, който изпълнява решенията на Националната конференция и 
Централния съвет, и осъществява оперативното политическо ръководство 
на  Движение за права и свободи. 
 
Партията се предствалява от: 
o Мустафа Сали Карадайъ – съпредседател; 
o Рушен Мехмед Риза – съпредседател;  
o Четин Хюсеин Казак – съпредседател. 

 
Предмет на дейност 

Движение за права и свободи е политическа партия с нестопанска цел. 
 

ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети  
 

Партията води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си 
отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на 
малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет  
46 от 21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г и измененията и допълненията към 
тях, приети с Постановление №  251 на Министерския съвет от 17.10.2007 
година, в сила от 01.01.2008 година. 
 

До 31.12.2004 година партията е изготвяла финансовия си отчет по 
Националните счетоводни стандарти. Във връзка с промяната на счетоводната 
база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане 
на активите и пасивите, приходите и разходите. 
 

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и 
ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.  
 

ІІІ. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания 
 
Дълготрайни материални активи: 

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи, които отговарят 
на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-
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висока от 500,00 лв. Активите, които имат стойност по-ниска от посочената се 
отчитат като текущи разходи за периода на придобиване, в съответствие с 
одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се 
оценява при придобиването му по цена на придобиване, определена в 
съответствие с изискванията на СС 16.  

Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния 
подход,  т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и 
загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се 
признават в отчета за приходи и разходи за съответния период . 
 

Последващи разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив 
се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно 
партията да придобие икономически изгоди над първоначално оценената 
стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи 
се признават за разход за периода,  в който са направени. 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за 
периода на очаквания полезен живот. 
 
Нематериални активи 
 

Като нематериалните активи се отчитат активи,  които отговарят на 
определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане 
на нематериални активи, формулирани в СС 38. 
При придобиването им нематериалните активи се оценяват: 

√ външно създадените нематериални активи при придобиването им се 
оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена 
(включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за 
подготовка на актива за използването му по предназначение. 

√ създаден в партията нематериален актив се оценява по сбора от 
разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за 
пръв път е постигнал критериите за признаване. Първоначалната оценка 
се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на 
себестойността на произведената продукция в партията, т.е. не се 
включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани 
ресурси (материали, труд и други), административните и други общи 
разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на 
нематериалния актив) и т.н. 
 
Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност, 

намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка. 
Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод 

за срока на определения полезен живот. 
 

Финансови активи  
 

Финансов актив е всеки актив, който представлява: 
√ парична сума; 
√ договорно право за: 

• получаване на парични суми или друг финансов актив от друго 
предприятие; 
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• размяна на финансов инструмент с друго предприятие при 
потенциално благоприятни условия; 

√ инструмент на собствения капитал на друго предприятие. 
 
Класификация на финансовите активи в съответствие със СС 32: 

√ Финансови активи, държани за търгуване; 
√ Финансови активи, държани до настъпване на падеж; 
√ Кредити и вземания, възникнали първоначално в партията;  
√ Обявени за продажба; 

 
Вземания  
 

• Като кредити и вземания възникнали първоначално в партията се 
класифицират вземания, възникнали от директно предоставяне на стоки,  
услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори. Първоначално тези 
вземания и кредити се оценяват по себестойност. След първоначалното 
признаване, кредитите и вземанията от клиенти и доставчици, които са 
без фиксиран падеж се отчитат по себестойност. Кредитите и вземанията 
от клиенти и доставчици, които са с фиксиран падеж се отчитат по 
амортизираната им стойност. Ефективният лихвен процент е 
оригиналният процент, определен в договора. 

• Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на 
сумата на вземането. 

• Другите вземания се представят по себестойност. 
 
Като краткосрочни се класифицират вземания които са: 

√ без фиксиран падеж; 
√ с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата 

на финансовия отчет. 
 

Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж 
и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на 
годишния финансов отчет. 
 
Разходи за бъдещи периоди 
 

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи, 
които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването 
на приходи,  за които приходите  не могат да бъдат надеждно определени към 
датата на финансовия отчет.  
 
Парични средства 
 

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в 
брой и в банки, съответно в лева и във валута.  

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими 
високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в 
стойността им: 

- вземания от подотчетни лица; 
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Паричните средства във валута са представени по заключителния курс 
на БНБ към 31.12.2015 година.  
 
Информация за паричните средства е: 
 

Вид 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 
Парични средства в брой в т.ч. 416 660 
В лева 296 547 
В лева - каса поделения 17 14 
Във валута 103 99 

Парични средства в разплащателни сметки в т.ч. 519 389 
В лева 517 387 
Във валута 2 2 
Парични еквиваленти -подотчетни лица 
 по регионалните структури 328 132 

Краткосрочни депозити 2 946 4 184 
Общо 4 209 5 365 

 
Собствен капитал 
 

Собственият капитал на партията се състои от: 
Допълнителни резерви – образувани основно от резултатите от 

нестопанската дейност на партията.  
Законови (специализирани) резерви – образувани от разпределение на 

печалба, съгласно изискванията на Търговския закон на Р. България и устава 
на партията. 
 
Финансови пасиви 
 

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно 
задължение за:  

√ предоставяне на парични суми или финансов актив на друго 
предприятие;   

√ размяна на финансови инструменти с друго предприятие при 
потенциално неблагоприятни условия;  

 
Класификация на финансовите пасиви според СС 32: 

√ Държани за търгуване.  
√ Държани до настъпване на падеж. 
√ Възникнали първоначално в партията финансови пасиви.  

 
Задължения  
 

Класифициране на задълженията: 
• Като финансови пасиви, възникнали първоначално в партията се 

класифицират задължения, възникнали от директно предоставяне на 
стоки,  услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори. 
Първоначално тези задължения  и кредити се оценяват по себестойност. 
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След първоначалното признаване, финансовите пасиви към клиенти и 
доставчици, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност. 

Финансовите пасиви, които са с фиксиран падеж се отчитат по 
амортизираната им стойност. Ефективният лихвен процент е оригиналният 
процент, определен с договора. 

• Задължения към персонал и осигурителни организации се класифицират 
задължения на партията по повод на минал труд, положен от наетия 
персонал и съответните осигурителни вноски, които се изискват от 
законодателството. Съгласно изискванията на СС19 се включват и 
начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани 
отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за 
осигуряване осигурителни вноски върху тези доходи. 
 
Партията няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на 

персонала. 
• Текущи данъчни задължения са задължения на партията във връзка с 

прилагането на данъчното законодателство. Представени са по 
стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за 
определяне на стойността на всеки вид данък. За просрочените 
задължения по данъци са начислени дължимите лихви за забава към 
датата на финансовия отчет. Към датата на отчета няма просрочени 
задължения. 

 

Задължения от счетоводния баланс: 2015 2014 
Задължения към доставчици                   43                158  
Други задължения, в т.ч.:                      -                    1  
 - към персонала                      -                    1  
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:                   43                159  
 
Чуждестранна валута 
 

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към 
сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска 
Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи 
при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични 
позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат 
като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. 
Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2015 година са 
оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо 
през годината, съгласно счетоводната политика се прави ежемесечна 
преоценка на валутните позиции. 
 
Данъчно облагане  

Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от 
бюджета,  които се отнасят за текущия и предходни периоди, и които не са 
платени / възстановени към датата на баланса.  

Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, 
измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията,  
признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни 
периоди. 
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Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка, в сила към 
датата на баланса. 
 
Доходи на персонала 
 

Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат 
като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала. 
За ненатрупващите се компенсируеми отпуски партията не признава 
задължение и разход до момента на отпуска, тъй като трудовият стаж на 
персонала не увеличава размера на обезщетението. 
 
Обезценки на активи 
 

Обеценки на активи се извършват съгласно изискванията на СС32 и 
СС36, регламентиращи отчитането на обезценка на различните видове активи. 
През 2015 година не са отчетени обезценки. 
 
Резултат, печалба или загуба за отчетния период. Извънредни статии   
 

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в Отчета 
за приходите и разходите (ОПР) при определяне на печалбата или загубата за 
отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго. 
Печалбата или загубата за отчетния период включва: 

• печалбата или загубата от стопанска дейност; 
• печалбата или загубата от извънредните статии; 
• резултат от нестопанската (регламентираната) дейност. 

 
В Отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички 

извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се 
оповестява допълнително. 

Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и 
извънредни разходи. 

Като извънредни статии се представят: 
• балансовата стойност на принудително отчуждените активи; 
• балансовата стойност на отписаните активи и пасиви, в следствие на 

природни и други бедствия; 
• сумата на получените застрахователни обезщетения. 

 
Печалба или загуба от обичайната дейност: 
Естеството на приходните или разходните статии при определянето на 

печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на 
резултатите от дейността. Естеството и размерът на такива статии се отразява 
отделно. 
 

Резултатът от регламентираната дейност се прехвърля в края на 
периода в резерви.  
 

Партията не е извършвала стопанска дейност по реда на чл. 23, ал.1, т.6 
от Закона за политическите партии.  
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Разходи  
Партията отчита текущо разходите за дейността по икономически 

елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение, с 
цел формиране размера на разходите по направления и дейности. 
Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при 
начисляване на съответстващите им приходи. 

Към разходите за дейността се отнасят и финансовите разходи, които 
партията отчита и са свързани с обичайната дейност. 

Партията  е приела счетоводна политика да отчита като извънредни 
разходи само такива разходи, които са ясно ограничени от обичайната дейност 
и поради което не се очаква да се повтарят често. 

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се 
по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане. 

Разходите по икономически елементи са както следва: 
 

Вид разход Годината, 
приключваща 
на 31.12.2015 

Годината, 
приключваща 
на 31.12.2014 

Разходи за суровини и материали:     
Канцеларски, почистващи  материали 28 36 
Ел.енергия 64 52 
Топлинна енергия 29 31 
Вода, напитки, хигиенни 284 248 
Гориво, части 396 329 
Рекламни м-ли 1 429 2 341 
Напитки, кетеринг  
Други 899 648 
Всичко разходи за материали: 3 129 3 685 
Разходи за външни услуги:  
Телефон 44 155 
Наем помещения 337 269 
Абонаменти 61 33 
Реклама 528 1 444 
Организиране семинари, вечери, 
презентации, мероприятия 489 904 
Други 1 022 438 
Такса битови отпадъци 11 14 
Командировки 31 130 
Всичко разходи за външни услуги: 2 523 3 387 
Разходи за амортизация и обезценка на :  
Административни дълготрайни материални 
активи 208 211 
Всичко разходи за амортизации: 208 211 
Разходи за персонала:  
Административен персонал в т.ч.: 1 124 938 
- Разходи за заплати 964 804 
- Разходи за осигуровки 160 134 
Всичко разходи за заплати и 
осигуровки: 1 124 938 



ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, 

ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015-ТА 
 

 14

Други разходи  
Местни данъци и такси 90 87 
Други разходи 3 
Всичко други разходи: 93 87 
Общо разходи за административна 
дейност 7 077 8308 
Неплатени разходи към 31.12.2015 г. 43 158 
 
                                                    (в хил.лв.) 

    ПОКАЗАТЕЛИ                      
Сума 

начислени платени 
а 1 2 

Разходи за лихви                                   
 Други лихви                                    1 1 
 Други финансови разходи 8 8 

Общо финансови разходи 9 9 
Общо неплатени финансови разходи към 
31.12.2015 г. - 
 
Приходи 

Партията отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове. 
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна 
политика за следните видове приходи: приходи от Държавна субсидия, 
Дарения, Членски внос и Други приходи. 

Приходите от държавната субсидия се получават в края на всяко 
тримесечие (четири пъти годишно) на четири равни транша. 

Членският внос се събира централизирано в ЦС на ДПС. Размерът на 
членския внос е определен с Решение № 5 от 28.02.2014 година. 

Към приходите от обичайна дейност за партията се отнасят и 
финансовите приходи. 

Партията е приела счетоводна политика да отчита като извънредни 
приходи само такива приходи, които са ясно ограничими от обичайната дейност 
и поради това не следва да се повтарят често.  

Приходите се отчитат на принцира на текущо начисляване. Оценяват се 
по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване. 

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в Отчета 
за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за 
отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго. 
 
                                                    (в хил.лв.) 

    ПОКАЗАТЕЛИ                      
Сума 

начислени получени 
а 1 2 

I. Приходи от лихви                                  

1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки      58 48 

Обща сума на приходите от лихви                                58 48 
Общо финансови приходи 58 48 

Общо неполучени финансови приходи към 
31.12.2015 10 
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Отчет за паричния поток  
 

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по 
прекия метод. 

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от: 
• Оперативна дейност 
• Инвестиционна дейност  
• Финансова дейност 

 
В раздел парични потоци от нестопанска дейност, в статия Други 

постъпления са представени субсидиите от Държавата субсидия, предоставени 
по реда на чл. 25 от Закона за политическите партии. 
 
Отчет за промените в собствения капитал 
 

Приета е счетоводна политика отчетът да се изготвя чрез включване на: 
- Нетна печалба и загуба за периода; 
- Резултатът от регламентираната дейност; 
- Салдото на неразпределената печалба, както и движенията за периода; 
- Всички статии на приходи или разходи,  печалба или загуба,  които са в 

резултат на действащите СС се признават директно в собствения 
капитал. 

- Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и 
фундаментални грешки в съответствие със СС 8; 

- Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички 
елементи на собствения капитал. 

 
В статия Друг основен капитал са представени натрупаните резерви в 

резултат на регламентираната (нестопанската) дейност от минали отчетни 
периоди.  
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ІV.Други оповестявания 

 
Събития 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 възникнат специални оповестявания, съгласно изискванията на СС 10.   
 
Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 
 

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на 
малки и средни предприятия, изисква от ръководството да приложи някои 
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при 
изготвяне на годишния финансов отчет, и при определяне на стойността на 
някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на 
основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към 
датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха 
могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. 
 
Възнаграждение за одит 
 

Съгласно чл.38, ал.5 от Закона за Счетоводството Партията оповестява, 
че възнаграждението за одит на ГФО за 2015 година е в размер на 1910,00 
евро без ДДС. 


