ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов
отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие с Националните
счетоводни стандарти .
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита“ е регистрирана в България.
Основната и дейност е политическа партия. Партията и през тази година е
продължила основната си дейност, свързана с участие в политическия живот на
страната. Като парламентарно представена партия се старае да се придържа и
отстоява тези, и позиции работещи за благото на Република България. ПП
„Съюз на патриотичните сили “Защита“ работи за осъществяване и приемане на
програми за по- добър икономически и социален живот на населението.
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Резултати за текущия период
През отчетния период партията е получила приходи от:
- приходи от субсидии - 2 хил. лв;
Разходите за дейността са с нестопанска цел. През настоящата година партията
има незначителни разходи за банкови такси за поддръжка на сметката и една
счетоводна услуга.
ЦЕЛИ ЗА 2020 ГОДИНА
Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2020 г.
Дейността на партия ПП„Съюз на патриотичните сили „Защита“ и през
изминалата 2020г. е участие в предстоящи събития, по-дейно представяне пред
обществото и участие в управлението на страната през 2020г. и 2021г. Основна
цел за текущия период е: да постигне по – добри резултати в работата си и да си
осигури място при провеждането на следващи избори с категорично по- високи
резултати.

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, финансово му представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември
2020 г. и е направило 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 действаща
партия.
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.
Анализ на приходите и структура на разходите
Основният дял от приходите на Партията са от държавна субсидия.
Разходите за основна дейност на партията тази година са в незначителен
размер под 500,00 лева. Предимно за поддръжка на банковата сметка и една
счетоводна услуга за годишно приключване на 2019г.
Инвестиционни проекти
През 2020г. партията не е придобивала дълготрайни материални и нематериални
активи.
Система за управление на качеството
Партията е провела мероприятия представила е програми, насочени към
подобряване комуникацията между членовете си, разработила е нови идеи и си е
поставила цели за надграждане на постигнатото.
Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет
След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за
дейността на партията не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат
оповестени.
Предвиждано развитие на ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита“

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на
Партията в краткосрочен план / дългосрочен план.
Финансов отчет и анализ
Не са настъпили основни изменения в сравнение с предходния отчетен
период. За 2020г. основното събитие е избора на ново ръководство. През
настоящия отчетен период основен приход на ПП “Съюз на патриотичните сили
“Защита” е получиената
субсидии от държавата във връзка с проведени
парламентарни избори на 26.03.2017г. В годишния финансов отчет за 2020г. няма
отчетени други приходи.
Политическа партия “Съюз на патриотичните сили “Защита” не притежава
участия в капитала на други предприятия.
Сделки със свързани лица.
За отчетния период Партията няма осъществени сделки със свързани лица.
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