ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността, съгласно чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството
за 2010 г.
Партия „Движение за социален хуманизъм (ДСХ)” е регистрирана през 2003 г. по ф.д.
5006, осъществява политическа дейност, има структури в цялата страна и 6000 члена.
Дейността на партията през 2010 г. беше насочена към укрепване на партийните
структури .
През 2010 г. приходите на партия ДСХ са:
- в това число от членски внос:
- държавна субсидия:

- 180,984.00 лв.
630.00 лв.
- 180354.00 лв.

От отчета е видно, че 99.65% от приходите са от субсидия.
Разходите за 2010 г. са на стойност:
- в това число за наеми на клубове:
- за интернет и съобщителни услуги:
- за застраховки на лек автомобил:
- за рекламна дейност:
- нает транспорт –таксиметрови услуги

- 109636.00 лв.
- 11845.00 лв.
5358.00 лв.
- 2,132.00 лв.
- 19050.00 лв.
1865.00 лв.

- за заплати и осигуровки на щатен персонал:
- за командировки:
- други разходи:

- 22785.00 лв.
- 12120.00 лв.
- 22691.00 лв.

В този раздел са включени също:
- абонамент за печатни материали – в.”Дума”
- партийни мероприятия, срещи със структури и симпатизанти,
кръгли маси, срещи с коалиционни партньори, заседания на НИС,
събор на Бузлуджа:
- амортизации за автомобил „Тойота” и ДМА
- гориво и краткотрайни активи за
През 2010 г. е закупено обзавеждане за партиен офис в гр.София
Новозакупените ДМА са отразени в годишния баланс

Паричните наличности към 31.12.2010 г. са:
- в това число в касата в брой:
- в разплащателни сметки:

-

8400.00 лв.

- 10058.00 лв.
- 4233.00 лв.
- 11790. 00 лв.
3107.00лв.:

- 182243.00 лв.
- 91.50.00 лв.
- 182151.50 лв.

Финансовият резултат за 2010 г. е:
- 71534.00 лв.
Счетоводството е водено в съответствие със Закона за счетоводството.
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Разплащанията се извършват чрез банков превод и от касата на партията при наличие
на съответните разходни документи. Те са подписани от счетоводител и одобрени от
председателя на партията.
През 2010 г. счетоводството на партия ДСХ е централизирано. По регионите са
направени разходи за наеми на клубове за 5933.00 лв.
Разходните документи от регионалните структури и централното ръководство се
съхраняват в централата.
През 2010 г. партия ДСХ не е извършвала стопанска дейност, не е участвала в
структури, които осъществяват стопанска дейност, не притежава ценни книжа, не е
осъществявала валутни операции.
Периодично Националната контролната комисия на партия ДСХ преглежда наличните
документи за приходи и разходи. В края на годината излиза с писмено становище, дава
съответните препоръки и оценки.
Съгласно промените в Закона за политическите партии през 2010 г., партия ДСХ не е
получила дарения от юридически лица и еднолични търговци.

Венцеслав Дамянов

Александър Радославов

……………………….
Гл. счетоводител на ДСХ

……………………………….
Председател на ДСХ

София
22.03.2011 г.
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