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

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване
възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и включват брутните потоци от
икономически ползи получени от и дължими на Предприятието.
В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само дотолкова,
доколкото направените разходи са възстановими.
Когато икономическите изгоди се очаква да възникват през няколко отчетни периода и връзката им с
приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се признават в отчета за
приходите и разходите на базата на процедури за систематично и рационално разпределение.
Правителствени дарения се признават за приход, при наличие на достатъчно сигурност, че
Предприятието ще спази условията и държавната субсидия ще бъде получена.
Приходите от дарения, които не са обвързани с условия се признават като текущ приход.
През 2011 година ПП НФСБ не е парламентарно представена и е формирала само приходи от дарения от
физически лица, които са получени без условия (виж приложение 4).
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 предприятието.
Административните разходи включват разходите за организация и управление на Предприятието.
През 2011 година ПП НФСБ е извършвала единствено разходи за популяризиране на новата политическа
формация и за подготовката и участието в изборите за президент и вицепрезидент на Република България
и за общински съветници и кметове, проведени на 23.10.2011 година, които са разходи за регламентирана
дейност.
3.4.2. Финансови приходи и разходи
Разходите за лихви се начисляват в отчета за приходите и разходите за всички инструменти, оценявани по
амортизируема стойност чрез използване метода на ефективния лихвен процент.
Ефективният лихвен процент е този, при който се дисконтират очакваните бъдещи парични плащания
или постъпления по време на живота на финансовия инструмент, или при определени случаи за пократък период, към нетната балансова стойност на финансовия актив или пасив. При изчислението на
ефективния лихвен процент, Предприятието преценява паричните потоци, като взема предвид всички
договорни условия на финансовия инструмент, но без да включва потенциални бъдещи кредитни загуби
от обезценка. Изчислението включва такси, транзакционни разходи, премии или отстъпки, платени или
получени между страните на договора, които са неразделна част от ефективния лихвен процент.
През 2011 година Предприятието няма реализирани финансови приходи и извършени финансови разходи.
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