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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 3 1.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ

Код на
Сума- ХИЛ.ЛВ.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

А. 3аписан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

"1. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110 I

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

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група 1 02100 tJ,__D з«
11.Дълготрайни материални активи

3еми и сгради 02210

3еми 02211

Сгради 02212 ~O f_q_
Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група 11 02200 rz(} Q.~
111.Дългосрочни финансови активи

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 с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номин~лна стойност 02370

Общо за група 111 02300

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б - 02000
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АКТИВ

Код на
Сума - ХИЛЛВ.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

В.ТеКУLЦи(краткотраЙни)активи

1.Материаnни запаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

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

Продукция и стоки 03130

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

ОБLЦО за група 1 03100

11.Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 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

в т.ч. над 1 година 03241

ОБLЦОза група 11 03200

111.Инвестиции

Акции и дялове в лредприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

ОБLЦО за група 111 03300

IV. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410

Касови наличности в лева 03411 ,

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413 до ~
Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти \ 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

ОБLЦОза група IV 03400 ЛИ j
ОБLЦО за раздеn В 03000 )0 ~
Г. Разходи за бъдеLЦИ периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 60 !!J/j_
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ПАСИВ

Код на
Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

А. Собствен капитал

1. Записан капитал 05100

Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120 ~O q_~
11. Премии от емисии 05200

111. Резерв от последващи оценки 05ЗОО

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV.Резерви

3аконови резерви 05410 АО q
Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440

Общо за rрупа IV 05400 10 Э
V. Натрупана печалба (заrуба) от минали rодини

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за rрупа V 05500

VI. Текуща печалба (заryба) 05600

Общо за раздел А 05000 '5V 5Л
Б. Провизии и сходни задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци 06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000

В. Задължения ,

Облигационни заеми 07100

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това число:

Конвертируеми облигацион~и заеми 07110

До 1 година .07111

Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300

До 1 година 07301

Над 1 година 07302 .
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ПАСИВ

Код на
Сума - хиллв.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 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 предприятия от група 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 078ЗО

ДО 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000

До 1 година 07001

Над 1 година 07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число:

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002 ,

Сума на пасива (А+6+В+Г) 08500 2;0 6//

Ръководител: f.....=::._-О..:"'-F~.::.='--__:""""~-'-!..!....:......::....::.!.......,~~*-:.=oL..l~.н

Съставител: '--"'=-=~""-'-~'::"">"':"'_;"---'-'<.___'_'_=-=-l!-":::">'<""---'-'-=-Ii~...l.!.:~"'-II

(телефон)
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I ЕИК по БУЛСТДТ/ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Код на
Сума- хил. лв.

Наименование на разходите реда текуща предходна
година година

а б 1 2

1. Разходи за дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512 ~ 11
Общо за грула А 65510

Б. Административни разходи 65520 (5 !!J
Общо за група 1 65500 лg Ii 1-/
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 група 11 65600

111.Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 п2 ~Ц
VI. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + VI) 65990 Ах ДЦ

Сума- хил. лв.

Наименование на приходите Код на
реда текуща предходна

година година

а б 1 2
1. Приходи от дейноспа

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос 66513
,

Други приходи 66514 )~ л3
Общо за група 1 66500 JЯ А5
11.Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия \ 66612

Положителни разлики от.операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група 11 66600

111.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800 ,/

V. Общо приходи 66900 ЛJ1 Л..!]
VI. Резултат 66950 /')

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 Л~ Ап
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел 1. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Административни разходи 60000 4Ь
Разходи за материали 60100

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

в това число:

Застраховки 60210

от тях: социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221

Платени суми по граждански договори и хонорари 602ЗО -~ -

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260 //
Осветление, отопление 60270 Q
Вода 60280

Текущ ремонт 60290 ""

в това число на:

Сгради 60291 .1,

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60З10

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 G
Разходи за осигуровки и надбавки 60~00 2_
Социални осигуровки 60510

Здравни осигуровки 60520

Надбавки 60530

Фонд "Безработица" \, 60540

Други 60550

Други разходи 60600

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621
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ЕИК по БУЛСТАТ ПР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА
{Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност}

Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на разходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2
А. Разходи

1. Разходи за оперативна дейност

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200
Суровини и материали 10210
Външни услуги 10220

Разходи за персонала 10300
в това число:

Разходи за възнаграждения 10310
Разходи за осигуровки (КЪМ осигурителни фондове) 10320
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

в това число:

Разходи за амортизация 10411
Разходи от обезценка 10412

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

в това число:

Балансова стойност на продадените активи 10510
Провизии 10520

Общо за група 1 10000
11.Финансови разходи

Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи 11100

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
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 1 11
IV. Разходи за данъци от печалбата 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300
Г. Печалба (В - IV - V) 14400 Л /1
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) 14500
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Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на приходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

А.Приходи
1.Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби 15100 t1 !I
Продукция 15110

Стоки 15120

Услуги 15130 А JJ
в това число:

Приходи от търговско-посредническа дейност 15131

Приходи от наеми 15132 Л /1
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме 15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300

Други приходи 15400

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

11.Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени 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 лихви и финансови приходи 1б300

в това число:

Приходи от предприятия от група 1б310

Положителни разлики от операции с финансови активи 16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 16330

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

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100

Общо приходи (1+ 11+ 111) 18000 11 !1
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100

Г. Загуба (В + IV + V ) 19200
Всичко (Общо приходи + г) 19500 ) 11

СПРАВКА 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 3А 2014 ГОДИНА

Раздел 1. Приходи от оперативна дейност (Хил. левове)

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Бруто приходи от продажби (код 151 ОО,КОЛ.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500

в т. ч. приходи от населението* 15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15БОО

Левова равностойност 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

Приходи от услуги на ишлеме 15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти 15810

Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда ** 15900

Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1) 15950

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.
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I ,ИК по БУЛСТАТ /ТР

о I010l91tJllf1GI2JrJl I

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(можеда не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена формана финансоваотчетност,

съгласно чл. 26, ал.5 от 3акона за счетоводството)
(Хиллевове)

Наименование на паричните потоци Код на Текуща Предходна
реда година година

а 6 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 ГИ q
11.Парични потоци от нестопанска дейност

А. Постъпления от нестопанска дейност <

Получени дарения под условия 66211

Получени дарения без условия 66212

Постъпления от членски внос 66213

Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от 6анкови и валутни операции 66216

Други постъпления 66217 Ag 4..5
Общо за раздел А 66210 л} 15
Б. Плащания за нестопанска дейност -

Изплатени дарения 66221

Изплатени заплати 66222 с .5
Изплатени осигуровки 66223 ~ 2.
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225

Други плащания 66226 jU 7-
Общо за раздел Б 66220 A.g А 1-}
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продаж6а на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от 6анкови и валутни операции 66243

Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240 -
Б. Плащания за стопанска дейност ~

Плащания за услуги и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по банкови и валутни операции 66254

Други плащания \ 66255

Общо за раздел Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 А •••••

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 ДИ Н)
V. Изменение на паричните средства през периода 66400

РъководитеЛ:~~~~~~~~~~~L_~~~~~~~ __ ~-4
Съставител:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Среден списъчен
Средства за работна

Код на брой
заплата (в левове -

реда цели числа)

Общо вт.ч. жени Общо

а б 1 2 3

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
1000 ! j с: ri'l(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101Одо код 1090) 1001 х

от код 1001: жени 1002 х х

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 Г.:

Ръководители 1010

Специалисти 1020

Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040 Л Л с;h С d/~
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
1060

и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1070

Машинни оператори и монтажници 1080

Професии, неизискващи специална квалификация 1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство

- непреизчислени към пълна заетост 1200 х

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 1300

Раздел 2. Движение и отработено време

1931

а б

Код на
реда

Брой

Наличност по списък в началото на годината 1810 /j_

Приети от началото на годината - общо 1820

Напуснали през годин1па - общо 1840

1880Наличност по списък в края на годината (код 181 О + код 1820 - код 1840)

Отработени човекодни 1910

в Т.ч. от наетите на непълно работно време 1911

Отработени човекочасове 1930

в Т.ч. от наетите на непълно работно време
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Раэдел 3. Начислени средства за работна эаплата и други раэходи ва труд на работодателя

От началото
Код на на годината
реда (влевове-

цели числа)

а б 1

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) G5GCj__
(код 3100 = код 1ооо к.3) 3100

о чнюоо Основна заплата за действително отработено време 3120о
~ Възнаграждение над основната заплатао.
1-

(наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130о Q)
с:: :s;
Q) :Z: i I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати1- Q) t-= ВТ.Ч.:s; 3
3"0 оо и други еднократни възнаграждения 3133
Q) :Z: I'jgiJ1- 1- Възнаграждение за платен отпуск 3140о о
\о О
'" оо Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален А~б?-0.",
'" О. стаж, извънреден труд) по кт, 3ДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор 3150,., с::
'" О Обезщетения по КТ, 3ДС и КСО 3160оо :Z:
1-\0
U Q)
~;E по чл. 200, ал. 3 от кт и чл. 104, ал. 4 от ЗДС -:- 3161Q) э-,
8-5 it-= по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС 3162
~ :s; оо
Q) по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от кт и чл. 104, ап.З от ЗДС 3163t:;
U

11ЛЮ:s;
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "безработица") 3170:r

'"I Други социални разходи и надбавки 3180

Данък върху социалните разходи 3190

Част 11. Наети лица по договор эа управление и контрол, иэвънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работо-
дател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Код на Среден брой в т.ч.
Разходи за възнаграж-

реда през годината жени
дения

(в левове - цели числа)

а б 1 2 3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1ООО, 1500 и 1600) 1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500 4 Л.300
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател 1510

Наети лица по ЧЛ.111 от КТ за допълнителен труд 1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1ООО и код 1400) 1600
\. ' ..

Социални и здравни осигуровки 3300 х х

Ръководител:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СъставитеЛ:~~~~~~~~~~~~~4-~~Г4~~~~~
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НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Р IH (Хаздел ематериални активи ил. левове

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

оценка

на лостъпилите през периода

Показатели
Код на в това число: на излез- в края нареда в началото увели· намале-

на периода нови, при- лите през периода чение ниеОбщо добити по употребя- периода (1+2-3)
стопански вани

начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 6

Продукти от развойна дейност (код 6110) 0100

в това число:

Научноизследователска и развойна дейност 0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми 0120

Концесии, патенти, лицензии, търrовски марки, проrрамни
продукти и други подо6ни права и активи (код 61 20) 0200

в това число:

Компютърен софтуер 0210

Бази данни 0220

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби 0230

Други продукти, обект на интелектуална собственост 0240

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги 0250

Разрешителни за използване на природни ресурси 0260

Разрешителни за предприемане на специфични дейности 0270

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги 0280

11 ДРаздел . ълготраини материални активи (Хил. левове)

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

оценка

на постъпилите през периода

Показатели
Код на в това число: на излез- в края нареда в началото увели- намале-

на периода нови, при- лите през периода
чение ниеОбщо добити по употребя- периода (1+2-3)

стопански вани
начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 6

3еми и сгради (код6210) 0300

3еми (код 6211 ) 0310

в това число:

3еми под сгради и постройки 0311

Обработваеми земи 0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води 0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води 0314

Подобрения върху земите 0315

Сгради (код 6212) 0320

Сгради нежилищни 0321 CJC) 2.с}_ о;
Сгради жилищни 0322

Други сгради 0323
,

Съоръжения •• Apyr •• (код 6230 ) 0400

Транспортни средства (код б231 ) 0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО) 0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях 0430

Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получа-
ване на продукти от ТЯХ 0440

Антикварни и други произведения на изкуството 0450

Благородни метали и скъпоценни камъни 0460

Други ценности 0470

Други 0480

в т. ч. сьоръжения, изградени чрез строителна дейност 0481
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