ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за периода 22 юли - 31 декември 2011 година

За целите на последващото оценяване, в съответствие с изискванията на СС 32 Финансови инструменти,
Предприятието класифицира финансовите активи и пасиви в категорията кредити и вземания,
възникнали първоначално в предприятието.
3.3.1. Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието
Предоставените кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определими
срокове за уреждане, които не се котират на активен пазар. В баланса на Предприятието активите от тази
категория са представени като парични средства.
Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци са паричните средства в
брой и по банкови сметки.
3.3.2

Обезценка на финансови активи

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави преценка дали
съществуват обективни индикации за обезценка на всички финансови актива. Финансов актив се счита за
обезценен само тогава, когато съществуват обективни доказателства, че в резултат на едно или повече
събития, настъпили след първоначалното му признаване, очакваните парични потоци са намалели.
Загубата от обезценка на предоставените кредити и вземания, отчитани по амортизируема стойност, се
изчислява като разлика между балансовата стойност и настояща стойност на бъдещите парични потоци,
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. Загубата от обезценка се признава в отчета за
приходите и разходите. Тя се възстановява, ако последващото увеличение на възстановимата стойност
може обективно да бъде обвързано с настъпване на събитие след датата, на която е била призната
обезценката.
В баланса на Предприятието към 31 декември 2011 год. не са представени финансови пасиви.
3.3.3. Собствен капитал
Собственият капитал на ПП НФСБ към 31.12.2011 година, получен като разлика между приходите и
разходите от регламентирана дейност през 2011 година е представен в баланса като допълнителни
резерви и е в размер на 61 хил. лв.
3.4.

Признаване на приходи и разходи

3.4.1 Приходи и разходи за дейността
Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
Собствените приходи могат да бъдат приходи от членски внос, собствени недвижими имоти, дарения,
лихви по парични депозити в банки, издателска дейност.
Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от момента на
паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на изискването за
причинна и стойностна връзка между тях.
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