
Текуща 
година

Предходна 
година

Текуща 
година

Предходна 
година

а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен 
капитал А. Собствен капитал

Б. Нетекущи 
(дълготрайни) активи I. Записан капитал

I. Нематериални активи II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна 
дейност

III. Резерв от последващи 
оценки

2. Концесии, патенти, 
лицензии, търговски  марки, 
програмни продукти  и други 
подобни права и активи

IV. Резерви

3. Търговска репутация 1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и 
нематериални активи в процес 
на изграждане

2. Резерв, свързан с изкупени 
собствени акции

Общо за група I: 3. Резерв съгласно 
учредителен акт

II. Дълготрайни 
материални активи

4. Други резерви
3 3

1. Земи и сгради, в т.ч.: Общо за група IV: 3 3

— земи
V. Натрупана печалба 
(загуба) от минали 
години, в т.ч.:

— сгради — неразпределена печалба

2. Машини, производствено 
оборудване и апаратура

1 1
— непокрита загуба

3. Съоръжения и други 1 1 Общо за група V:

4. Предоставени аванси и 
дълготрайни материални  
активи в процес на изграждане

VI. Текуща печалба 
(загуба)

-1

Общо за група II: 2 2 Общо за раздел А: 2 3
III. Дългосрочни 
финансови активи

Б. Провизии и сходни 
задължения

1. Акции и дялове в 
предприятия от група

1. Провизии за пенсии и 
други подобни задължения

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС
на Политическа партия "Движение 21"

към 31.12.2018 г.

АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, 

СТАТИИ

Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, 
СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)



2. Предоставени заеми на 
предприятия от група 2. Провизии за данъци, в т.ч.:

3. Акции и дялове в 
асоциирани  и смесени  
предприятия

— отсрочени данъци

4. Предоставени заеми, 
свързани с асоциирани и 
смесени предприятия

3. Други провизии и сходни 
задължения

5. Дългосрочни инвестиции Общо за раздел Б:
6. Други заеми В. Задължения

7. Изкупени собствени акции 
1. Облигационни заеми с 
отделно посочване на 
конвертируемите, в т.ч.:

номинална стойност ….. хил. 
лв.

X X
до 1 година

Общо за група III: над 1 година

IV. Отсрочени данъци 2. Задължения към финансови 
предприятия, в т.ч.:

Общо за раздел Б: 2 2 до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) 
активи

над 1 година

I. Материални запаси 3. Получени аванси, в т.ч.:
1. Суровини и материали до 1 година

2. Незавършено производство над 1 година

3. Продукция и стоки, в т.ч.: 4. Задължения към 
доставчици, в т.ч.:

— продукция до 1 година
— стоки над 1 година

4. Предоставени аванси 5. Задължения по полици, в 
т.ч.:

Общо за група I: до 1 година
II. Вземания над 1 година

1. Вземания от клиенти и 
доставчици, в т.ч.:

6. Задължения към 
предприятия от група, в т.ч.:

над 1 година до 1 година
2. Вземания от предприятия от 
група, в т.ч.: над 1 година

над 1 година
7. Задължения, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия, в т.ч.:

3. Вземания, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година над 1 година
4. Други вземания, в т.ч.: 8. Други задължения, в т.ч.
над 1 година до 1 година
Общо за група II: над 1 година



III. Инвестиции — към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дялове в 
предприятия от група до 1 година

2. Изкупени собствени акции над 1 година

номинална стойност ...... хил. 
лв.

X X — осигурителни задължения, 
в т.ч.:

3. Други инвестиции до 1 година
Общо за група III: над 1 година
IV. Парични средства, в 
т.ч:

— данъчни задължения, в 
т.ч.:

— в брой до 1 година
— в безсрочни сметки 
(депозити) 1 над 1 година

Общо за група IV: 1 Общо за раздел В, в т.ч.:
Общо за раздел В: 1 до 1 година
Г. Разходи за бъдещи 
периоди

над 1 година

Г. Финансирания и 
приходи за бъдещи 
периоди, в т.ч.:
— финансирания
— приходи за бъдещи 
периоди

СУМА НА АКТИВА 
(А+Б+В+Г)

2 3 СУМА НА ПАСИВА 
(А+Б+В+Г) 

2 3

Дата:………..             Съставител: ........................                   Ръководител: …………….



а 1 2 а 1 2
I. РАЗХОДИ ЗА 
ДЕЙНОСТТА

I. ПРИХОДИ ОТ 
ДЕЙНОСТТА

А. Разходи за 
регламентирана дейност

А. Приходи от 
регламентирана дейност

1. Дарения 1. Приходи от дарения под 
условие

2. Други разходи 1 66 2. Приходи от дарения без 
условие 105

Всичко А: 1 66 3. Членски внос
Б. Административни 
разходи 80 4. Други приходи

Общо I: 1 146 Общо I: 105
II. ФИНАНСОВИ 
РАЗХОДИ

II. ФИНАНСОВИ 
ПРИХОДИ

3. Разходи за лихви 5. Приходи от лихви
6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от 
операции с финансови 
активи и инструменти

5. Отрицателни разлики 
от промяна на валутни 
курсове

8. Положителни разлики от 
промяна на валутни 
курсове

6. Други разходи по 
финансови операции 1 9. Други приходи от 

финансови операции
Общо II: Общо II:
III.ИЗВЪНРЕДНИ 
РАЗХОДИ

III. ИЗВЪНРЕДНИ 
ПРИХОДИ

IV. ЗАГУБА ОТ 
СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ

-1 -42
IV. ПЕЧАЛБА ОТ 
СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ

V. ОБЩО РАЗХОДИ 1 147 V. ОБЩО ПРИХОДИ 105
VI. РЕЗУЛТАТ -1 -42 VI. РЕЗУЛТАТ 0
Всичко (V+VI) 0 105 Всичко (V + VI) 0 105

Приложение № 2 към СС 9
ОТЧЕТ

за приходите и разходите (двустранен)
на Политическа партия "Движение 21"

за 2018 г

Дата:………..             Съставител: ........................                   Ръководител: …………….

предходна 
година

текуща 
година

предходна 
година

4. Отрицателни разлики 
от операции с финансови 
активи и инструменти

Наименование на 
разходите

Сума в хил. лв.

Наименование на 
приходите

Сума в хил. лв.

текуща 
година
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1. Салдо в началото на отчетния период 3
2. Промени в счетоводната политика
3. Грешки
4. Салдо след промени в счетоводната политика и 
грешки

5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:

 - увеличение
 - намаление
6. Финансов резултат за текущия период -1
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:
 - за дивиденти
8. Покриване на загуба
9. Последващи оценки на активи и пасиви
 - увеличение
 - намаление
10. Други изменения в собствения капитал

Финансов 
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Приложение № 4 към СС 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Политическа партия "Движение 21"
за 2018 г

(хил. лв.)

Показатели
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11. Салдо към края на отчетния период 2
12. Промени от преводи на годишни финансови 
отчети на предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния 
период (11+12) 2

Дата:………..             Съставител: ........................                   Ръководител: …………….



Наименование на потоците
текуща 
година

предходна 
година

а 1 2
I. Наличност на парични средства в началото на периода 1 56
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от нестопанска дейност
1. Получени дарения под условие
2. Получени дарения без условие 105
3. Постъпления от членски внос
4. Постъпления от осигурителни предприятия
5. Получени обезщетения за застраховане
6. Постъпления от банкови и валутни операции
7. Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност 105
Б. Плащания за нестопанска дейност
1. Изплатени дарения
2. Изплатени заплати 72
3. Изплатени осигуровки
4. Плащания по банкови и валутни операции
5. Плащания за услуги 79
6. Други плащания 1 9
Всичко плащания за нестопанската дейност 1 160
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 0 -55
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от стопанска дейност
1 Постъпления от продажба на активи и услуги
2 Постъпления от клиенти
3 Постъпления от банкови и валутни операции
4 Други постъпления
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. Плащания за стопанската дейност
1 Плащания за услуги и за придобити активи
2 Плащания към доставчици
3 Изплатени данъци
4 Плащания по банкови и валутни операции
5 Други плащания
Всичко плащания за стопанската дейност
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода 0 1

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

Дата:………..             Съставител: ........................                   Ръководител: …………….

Приложение № 4 към СС 9
ОТЧЕТ

за паричния поток 
на Политическа партия "Движение 21"

за 2018 г
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