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АКТИВ

Код на
Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
ее .

реда текуща предходна
година \ година. а б 1 2

д. 3аписан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (ДЪЛГQ'тр'айни) активи • ,.
1.Нематериални ак1"ИВИ

Продукти от развойна дейност 02110

• Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
02120

права и активи

. Търговска репутация . 02130 .
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140

в т. ~. предоставени аванси 02141 -.
Общо за група I 02100

11.Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210 б ::f
3еми • 02211.

5 GСгради 02212

Машини, производствено оборудване и апарагура 02220

Съоръжения и други . 02230. \ ~ .
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240 .

о в т. Ч. предоставени аванси 02241

Общ<! за група" 0?200 5 ~
111.Дългосрочни финансови активи '0

I

Акции и дялове в предприятия от група
.

02310 .
Предоставени заеми на предприятия от група •...• 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, свързани ~ асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370

Общо за група 111 02300

IV. Отсрочени да.tъци 02400

06що за раздел Б 02000 S 1-



I

АКТИВ

Код на
Сума - хил.ЛВ.

РаздеЛ~,групи,статии -
реда текуща предходна

година година

а . б 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи

1.Материални запаси
..

Суровини и материали 03110 43 :;
Незавършено производство 03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121
"

Продукция и стоки 03130

Продукция . 03131

Стоки 03132
-

Предоставени авансй 03140

Общо за гр'упа I 03100 J3 5
11.Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 ГОДИНё' 03211. .
Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия
.

03230 .
в т.ч. над 1 година 03231 .

Други вземания , 03240 4 4
в т.ч. над 1 година 03241 . 4

Общо за група 11 • 03200 !l 4.
111.Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310.
03326

, .
Изкупени собствени акции номинална стойност .
Други инвестиции 03330

Общо за група. 111 03300

IV. Парични средства . /
Касови наличности и сметки в страната 03410" Н 4:;

()
.

Касови наличности в лева 03411 5
Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки .. 03413 9 ~
Блокирани парични средства . 03414

Парични екаиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420.
Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута. 03422

Разплащателни сметки във валута . 03423

Блокирани парични средства във валута 03424
'0 ,.,

0340() !~ Д:;Общо за група IV -~ . 1f~"".'
:/. ~. -

Общо за раздел В .~,.;....,.{' <.
.rYYVIr' 03000 Q\j J3,

Г. Разходи за бъдещи перt.'Jоди ,i~lл\~,:'V ~ 04000 .1
Сума на актива (А+Б+В+Г) '1' \ \. ,; 1 04500 дВ JQ:

~f, .;.
WD .



ПАСИВ

Код на
реда

. 6

05100

05110

05111

05112

05120

05200

05300

05310

05410

05420

05430

05440

05400

05510'

05520

05500

• 05600

05000

. 06100

06200.

06210

<16300

06000'

07100

07101

07102

07110.
07111

07112

07200

07201

07202

07300

07301

07302

Раздепи. групи, статии
Сума - ХИЛ.лв .:

Резерв съгласно учредителен акт

;15

I

текуща
година

предходна
година

а 2
д. Собствен капитал

1, 3аписан капитал

Акционерен капитал

Котирани акции на финансовите пазари

Некотирани акции на финансовите пазари

43Други видове записан капитал

11. Премии от еМ~1СИИ

111. Резерв от последващи оценки

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти

IV.Резерви

Законови резерви

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

Други резерви

Общо за група IV

V.Натрупана печалба (загуба) от минали rодини

Неразпределена печалба

Непокрита загуба'

Общо за rpyna V

VI. Текуща печалба (sаrуба)

Общо за раздел Д

Б. Провизии и сходни задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения

Провизии за данъци

в Т.Ч. отсроч~ни данъци

Други провизии и сходни задължения

Общо за раздел 5

В. Задължения

Облигационни заеми

До 1 година

Над 1 година

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми

До 1 година

Над 1 година

3адължения към финансови предприятия •

До 1 година

Над 1 година

Получени аванси

До 1 година

Над 1 година



ПАСИВ

Код на
Сума - ХИЛJ1В.

Раздели. групи, статии
реда текуща предходна,

година година

а
. б 1 2

Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401
.

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година •• 07501

Над 1 година 07502

Задължения към прерприятия от група : 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения. свързани с асоциирани и смесени предприятflя 07700 ,-
До 1 година 07701

Над 1 година 07702

• Други задължения 07800 5 r;
До 1 година 07801 5 .?
Над 1 година . 07802

.
в това число:

Към персонала 07810 .~ ·3
До 1 година 07811 ot ь
Над 1 година 07812

Осигурителни задължения , 07820 1/ ;J
До 1 година 07821 11 !J
Над 1 година • 07822

Данъчни задължения 07830 t1
До 1 година 07831 !l
Над 1 година 07832 , .

Общо за раздел В . 07000 5 :J
До 1 година 07001 5' 5
Над 1 година 07002

Г. Финансирания и ПРИХОДIII за бъдещи периоди 08'000 j
-;

.
в това число:

Финансирания
.

08001 .
Приходи за бъдещи периоди •..• 08002

Сума на пасива (Д+Б+В+Г) . 08500 ,33 04
.'
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА
..

Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

1. Разходи за дейността
,. •

А. Разходи за регваменгирана дейност ,

Дарения . 65511

Други разходи 65512 ;iJ 49
Общо за rpyna А 65510 дС6 45
Б. Административни разходи 65520 &1' ZD
Общо за .•.рупа 1 65500 I///t 39
11.Финансови разходи

Разходи за лихви 65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612 .
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

Други разходи по финансови операции 65614 .
Общо за rрупа 11 65600

111.Извънредни разходи 65700,

IV. 3аryба от стопанска дейност 65800

У. Общо разходи
,

65900 .Н:! 35
VI. Резултат 65950 ~

. !J
Всичко (Общо разходи + VI) . 65990 4Н ;/00

Наименование на приходите
KOДH~

реда

Сума - хил. лв.,
текуща
година

предходна
година

а 6 2
1.Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие

Приходи от дарения без условие

Членски внос

66511

66512

66513

66514

66500

66611

. 66612

66б13

66614

66615

66600

66700.

66800

66900

.4
Други приходи

Общо за група 1

1103
,#0 100

Приходи от лихви

11.Финансови приходи

Приходи от съучастия

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Положителни разлики от ПРОМЯl1ана валутни курсове

Други приходи от финансови операции

Общо за rрупа 11 • "~j.,,

Всичко (Общо приходи + УI) \ "'\' < ~ •
", .{{;~~"'" 66950

"'-.,.1.. \\W
. ~ .',' ;f

i ' ,1
t ~~~(i, ',' ,\

4JO
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ОТЧЕТ 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 3А 2014 ГОДИНА
(Попъnва се само ако предприятието извЪрwва стопанска дейност)

Код на
Сума - хил. лв.,. •Наименование на разходите

реда текуща предходна
година , година. а 6 1 2

А.Разходи

1.Разходи за оперативна дейност

Намаление на запасите от продукция и незавършено проивводсгво 10100 " .
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 }; Jy
Суровини и материали 10210 4 ;1
Външни услуги 10220 J !l

Разходи за персонала 10300 ,7 1
в това число: .

Разходи за възнаграждения
.

10310 Ч ь
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320 t1 /J
от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321 .

Разходи за амортизация и обезценка 10400 .
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи 10410 /l_

в това число:

Разходи за амортизация ~ 10411 4
Разходи от обезценка 10412 .

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи • 10420
Други разходи 10500 I( 5

в това число:

Балансова стойност на продадените активи 1051()
Провизии . 105io

Общо за група 1 10000' HIi IZ
11,Финансови ра::sходи

Разходи от обезценка на финансови акт.иви, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи '1100 J.

в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 11110 •
Разходи за лихви и други финансови разходи . 11200 .

в това число:

Разходи, свързани с предприятия от група 11210
Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220

Общо за група 11
_.

11000
Б. Печалба от обичайна дейност . 14000
111.Извънредни разходи 12000

в т.ч. за природни и други бедствия 12100
Общо разходи (1+ 11+ 111) . 13000 44 ,Il.}.

В. Счетоводна печапба (общо приходи - общо разходи) 14100 1f

IV. Разходи за даt.ъци от печалбата ~rC~ .. 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък.

,.. ~ " .... 14300,
Г. Печалба (8 -IV - vi . ,,, \/ '. 14400 Ч-" u\.

Всичко (Общо разходи + IV +V + Г) 1:;{ t ~<N\.Jv\vV\ 14500 ЛЬ- .!;.,\ ~ У\_ i,..



Код на
Сума - хил. 1lfI.

Наименование на приходите
реда текуща предхо.дна

година година

а б 1 2
А. Приходи
1.Приходи от оперативна дейност .
Нетни приходи 0-:- продажби 15100 //) Ц.J
Продукция 15110
Стоки 15120

.
Услуги 15130 и .':!

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност 15131
Приходи от наеми '" 15132 I/;f )f
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме 15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство :1'5200
,

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300
Други приходи 15400 Lf 5'

в това число:
Приходи от финансирания • 15410 "

от тях: от правителството 15411
Приходи от продажби на суровини и материали 15420
Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430

Общо за група 1 15000 1.1} ;/).,

11.Финансови ПРИХQДИ .
.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и tмесени предприятия 16100

.
в т. Ч. приходи от участия в предприятия от група 16110

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи 16200
в т..Ч. приходи от предприятия от група 16210

Други ЛИХЕ\И и финансови приходи 16300
в това число:

Приходи от предприятия от група 16310 .
Положителни разлики от операции с финансови активи 16320
Положителни разлики от промяна на валутни курсове 16330

Общо за група 11 . 16000
Б. 3агуба от обичайна дейност 19000
111.Извънредни приходи 17000

в т.ч. получени засграхователни обезщетения 17100
Общо приходи (1+ 11+ 111) . 18000 ;J5 М
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100
Г.3агуба (8 + IV + V) 19200
Всичко (Общо ПРИХt'ДИ + Г) 19500 jh 1,Z

C~PABKД ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ;ЕЙНОСТИ ЗА 2014 годиJ~
Раздел 1.ПРИХОДИ от оперативна дейност (Хил левове)

..,
Кодна Отчет за

Видове
реда годината .

а .. б 1

Бруто приходи огпродажби (код 1-51ОО,КОЛ.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500 ,4!
в т. ч. приходи от населението'! 15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15600

Левова равностайнест на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430, кол ..1) 15700

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти 15710

от тях: от страни членки на ЕС • 15711 г-.

Приходи от услуги на ишлеме . .",J{\I\~ 15ВО(} э:. '
в т. ч. на чуждестранни клиенти ~ т~~'\::J\\,,\I'\'i~ 15810/'"

Приходи от продажби на странични продукти, прои~ед~и' Qt дейности, свързани с околната среда ** 1~90q: , '} ·~.:;f~

Приходи от финансирания от правителството като субсидии за o!<9Ni<lTa.cpeAa (от код 15411, кол. 1) 15950\
~:,:../
, "'" .~ . ..~ \'~'.,' а» ~ц", 1.. ~ 1;;-! ,.' ,~<",,-- '\ . , 1 ?-," . ,.1').5\..1") ,?-О1( \ ' .. "., '. v u,D~' ~'f..7iJ . '/ Ц.,

* 3а здравните заверения да се включват само заплатените от пациентите у ~.. ь (f\.... ~,n. i(;ff'j
** Включват се само г! иходите от n одажби на ст анични n од кти, пол ~~ от съо ъжения и дейности, класифицирани като таКиВа.за~aTiI с '.а.р р р р у у р .~,- " ~
Приходите от продаЖб~.1на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на дox~ .... 'PSA~ИБJ~'р, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини. . . 11 ~.. . . [, ь C./1o.7J'1.?t 1

: ~~~~~
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл, 26, ал. 5 от 3акона за счетоводстрото)

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на периq,qа 66200 jj :J...
, ,

11.Парични потоци от нестопанска дейност

д. Постъпления от lI.еСТОП;ЭlIскадейност

Получени дарения под услог ия 66211

Получени дарения без условия 66212

Постъпления от членски внос • 66213 tf ,~
Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от банкови и валутни операции 66216

Други посгьоления 66217 лО3 :3:)
, Общо-за раздел А . 66210 ,;//() ;100·
Б. Плащания за нестопанска .-\еЙност .

Изплатени дарения 66221 .
Изплатени заплати 66222 Ifj Ч5
Изплатени осигуровки 66223 ;/5 j~
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225 ,~l) . 6"Други плашания • 66226

Общо за раздел Б 66220 N7 3]
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 662ЗО

111.Парични потоци от стопанска дейност , .
д. Постъпления ог ..топанека дейност

Постъпления о I про, тожба на лкть ьи и услуги' 66241 4,' ~..

Постъпления. о .<rиснги
.

66242

Постъпления о', банкови и в. лутни операции 66.2!!3 J-
Други постъпления 66244 -, Ч 5

Общо за равдеи А
.

66240 .45 . I).
Б. Плащания за стопанска пейносг ,',

Плащания за услуги и за придобити активи 66251

, Плащания към I~оставчици -' 66252

Изплатени цаньц« , 66253
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНсов ОТЧЕТ
към 31.12.2014 г.

на Народно читалище "Христо Ботев 1928"

1. Учредяване и регистрация

Народно читалище "Христо Ботев 1.928"- гр.Варна е вписано в Регистъра на
сдружениятас нестопанска цел, Фирмено дело N!!3350/1997 на Варненски окръжен съд.

Съгласно Закона за народните читапища то е сдружение в обществена полза. " ;
Цел на сдружението: да задоволява потребностите на населението свързани с

,развитие и обогатяване културния живот, поддържане и запазване обичаите и
традициите на баьлгарския народ, разширяване на знанията на гражданите и
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

2. Анализ на 11нформн цията П редставена във финансовите отчети.

2.1. Общи положения

Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в
съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

, .
Финансовият отчет е съставен в съответствие р Националните стандарти за

финансови отчети за малки н"средни предприятия.
Сдружението води своите счетоводни регистри в български лев, който приема като

негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са представени в. .'хиляди лева.
, Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане

, сдружението е задължено да 13 ди аналитично отчитане на двата вида дейности -
стопанска и нестопанска. •

I
2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

."
2.2.1. Нетекущи /дълготрайни / активи
При първоначалното си: придобиване дълготрайните активи се оценяват по

себестойност.
Сдружението е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите

активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират
като текущ разх дв момента на придобиването им.

2.2'.2. 'Материални запнси
Сдружението използва сметка материални запаси за завеждане на библиотечния

фонд на читалището. При тяхната покупка се oцeн.~lВaTпо цена на придобиване.



2.2.3. Вземанията в лева са крткосрочни и се оценяват по стойността на тяхното
възникване

2.2.4. Парични ге ~редства в лева са оценени по номинална стойност. Паричните
средства включват кь совите наличности и разплащателна сметка.

"

2.2.5. Като приходи 11 разходи за бъдещи периоди са представени приходи и
разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна,. ,.
година. Приходите и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното
възникване, независимо С'[' паричните постъпления и плащания.

2.2.6. Собствеиият капитал се формира от сметките за печалбите и загубите от.
стопанска и нестопанска дойпост , КОИТО се приключват в края на всеки отчетен период
към сметка Други рсзсрв.). "

2.2.7. Задължепиял ~ па сдружението са краткосрочни. Те са към доставчици,
бюджета, персонала, осигурителни институции. Задълженията се отчитат по тяхната
номинална стойност.

2.3. Амортнзацил 11 • цълготрайните активи
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са

Н39ИСЛЯВанл,като послед эватеш ю е прилаган линейният метод за периода на полезния
живот. По групи активи са 1 I рил: 'ани следните норми:

Сгради 4%'
Компютърна техника 50%
Програмни прслут.ти 15 %
Други 1 УУа

•

2.4. Приходи

Основните видове г 1;1 ":", !., които сдружението реализира С,а:
цриходи от нестс гп.ш ке. ),c.~JОСТ

приходи от стопапск: [l(;\'111,1CT



Критерии за разграничаваllе на стопанска от нестопанска дейност:
Източник на приходите. l3 случай.че източник е-субсидия, дарение, финансиране за
мероприятие, прихо. ьггс следва да се третират като нестопански.

Реализиране на печалба ОТ конкретно мероприятие. В случаите, когато дадено
мероприятие се финансира чрез оповестяване на цени, изготвени на пазарен принцип
и се очаква печалба, сс счита, че се извършва стопанска дейност.

в случаите , когато С.; рс: и.зира мероприятие, което не е свързано с дейност, '. ,.
определена:в У става ,:'.\) j .х.топавска дейност, то такова мероприятие се счита за
стопанска дейност.

в случай, че дадено х.ср приятие се планира като нестопанска дейност, но
едновременно с това се реализира икономия от разходите, тази икономия се отчита,
като резултат от нес'] -панс.:а дейност. .

Приходите от Н~С'.,шш-т(.;_~;i", )СТ са:
.Приходи от рс: ламеп гираиа дейност - те са държавни субсидии, членски внос,
дарения, постъпления от различни собствени инициативи, финансирания за
фестивали, копцерти.г.роп ~,,\!I!,проекти 'вързани с Устава.

Приходите от CTO,I_'lНCi{,}, :},!. 'у!:
Приходи от паеми
Приходи от [' .гсн, В.\. \.1.: ,,,._I~Тl!

Приходи ОТ услуги, г.ссв..р и.пи С Устава.като нестопанска дейност

Приходите, които се 01'1,( '';;11,'5. следващи отчстпи периоди се ОТЧЕтаткато авансови
приходи за бъдещи периг • .1, IIр I условие, че резултатът от сделката може да се оцени
'надеждно. • I

2.5. Разходи
Сдружението отчита ра', .о.л.г.. пов Щ, С допълпителна аналитичност за разходите по

функция.'
Аналитично се В<,)'и от-,« 1"1.1 .1,1 всички разходи по следните критерии:

разходи за ад" IfIИСТ] , '1.! \. юйност
разходи за рег.л.менл .элна .сйпост.
разходи за стопанска ',сйио.п



Допълнително се определят псразпределяеми разходи
Неразпределяе1\rи са ВСИЧКИ разходи за продажби, административни, финансови, които
не се отнасят само към една от двете дейности. .
База за опредеш не на разходите за стопанска и нестопанска дейност е съотношението
между приходите от стопапска дейност и общите приходи на сдружението.
За отчетния период разходите З(1 стопанска дейност са 12.15 %

Разходите, кои го се отпас»з за следващи отчетни периоди се отчитат като разходи за
бъдещи периоДl . ..

2.5. Данъчг.ь ,JSлаГ<lll.: .. ,.
Текущите Щ JlыЩ върл)'. .гсч.лгбата се определят в съответствие с изискванията на

българското данъчно эакоподателство - Закона за корпоративното облагане.
Номиналната данъчна ставка 3" 2014 г. е 10 %.

Съгласно решенис N2 11 от 09.0 1.2014 г. на Варненски окръжен съд в Народно читалище
~,Хр.Ботев 1925" се влива .+аропго читалище "П.К:Яворов 1961" . В качеството си на
универсален правоприемь нк ] iЧ"Хр.Ботев ]928" поема всички активи, пасиви,
имуществени 11]), на и эацължелпя.

3.СъБИТИII 'lнЩ дата', ..• 1,1,,',шшса
Няма настъпили събития , които да подлежат на <?телнооповестяване .

Дата: 25.02.2(,.5 г.

• 1 ~ ~.. /' ..~
РЪКОВОдpJ~h:"~' ;,.;~~): •
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