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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

-нните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
от 3акона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задъnжитеnно съгласно 3акона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2015 г. и 3акона за корпоративното подоходно облагане (3КПО), в срок до 31 март 2015 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от 3акона за
статистиката и чл. 276 от 3КПО.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиден-
циалност.

N!! Наименование на формуляра Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

I ЕИК по БУЛСТАТ/ТРо 1 ~ 01,9'1 OllQ'lIJfJ21

1.Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

Телефони ***

Адрес эа контакт (офис) : •

Област ~()

Община ~O
Град/село ~C)

Пощенски код (03 ОО 1
Улица (QЩ (J1Jj ЦfiA:fo

Район *

Код по ЕКАТТЕ**

Номер 1:3
1Булевард Блок

ж.к. Вход

Квартал Етаж

Площад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Електронна поща

Интернет страница

Мобилен телефон Факс'" IОЬ8 I rp(Ь-10 ..Ж1
1f!JU 1 (()(0..- 5Чi-&J I 02)В1CPG -R9 ~().91 . L-I ---L-I __ ---1

11. Нecтonaнскад.iиocт

'Нестопанска деАноа Код по Код по
КИД-200S- НКИД-200З-

8този раэдел се посочва преобладаващата нктопанаса дейност, която определя .••основната нестопанска дейност на предприятието.

• поIтыIA сесамо JI rpaдoeete София. Пnoвдмв и·8АрнА.
•• IloIТЪ11A сеВ ТСБ •
•••• В ПЬрМТI клетка сеВnИCll.1 КОДьтJI наЦИОНiII1НО иJ6иplне, i ВЬВВТOPiТl - номерът на тeneф0t4i1фua.

2



111.Място на извърwване на дейноспа

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извърwва нестопанската си дейност?

Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения.Данни за местните единици":

Населено място, в което предприятието извърwва преобладаващата си дейност.

Област I !I}jjj.tJf9()
Община I ~~fii;()

Град/село I .2Cди~ Район *~----------------------------~

Код по ЕКАТТЕ**

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от 3акона за юридическите лица с нестопанска цел)

обществена

частна

v. Икономическа дейност
NQ Опишете стопанските дейности, които е извършвало Относителен дял на нетните Код по КИД- Код по НКИД-

предприятието приходи от продажби през 2008** 2003**
2014г. в %

1. СУ_&ЦД и!жRа!J"tJ.j)~ еед.н()ф. ,)_gt
2. VшqtL~(liп Чu;~r;r~ ':1-.._V)ry_
3. (j О
4.

5.
:

6. .
7.
8-

9.

10.

!iтози раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива през 2014 година. 3а тяхното описание
рябва да се използва Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, която е.публикувана на интернет страницата на НСИ-
ww.nsi.bg.

,VI. Социално предприятие

:Вашето предприятие"социаllНО предприятие" ли е?

D ДА • НЕ

"Социалното предприятие" се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. Вслучай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му
цел.

Предприятието Ви е "социално" когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:

- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или

2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна. ..
** Попълва се в теБ.
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА

Пореден номер

Наименование на местната единица:

Район *Община

Код по ЕКАПЕ-Град/село

Ilй~DО 1Пощенски код Код на поречие-

Улица Номер

Булевард Блок

Жк. Вход

Квартал Етаж

Площад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Електронна поща

Интернет страница

Факс*** I ОМ 1 e6-lo,go 1

I 1

Мобилен телефон

1 оМ IOO-8Y@ I OQE 1 (QG~ng~y 1

I~ ~?l-ШО~"iI</!аJ?v.

Телефони ***

Код (КИД 2008)**

Код (НКИД 2003)**-IЧI

Вид дейност-
описание

Среден сп ••съчен брой на наетите лица по трудово ип •• cnужебно правоотношение

Среден брой преэ rодината на наетите л••ца по доrовор ва управление и контрол

Среден брой преэ rодината на работещите собствен"ци

Среден брой преэ rОДината на наетите л••ца, които имат само rраждански доrовор
и не работят при друr работодател

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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Отчетна еmца~l'~"'~"'~(]'~"'"
Гр. (с.) .•.••.•..• ~ ............................•...••.....•.•
Община.. ~ ~ ~ .

I ЕИК по БУЛСТАТ I ТР

ОIОIОlgIОllИllq~1 I

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА I •

АКТИВ

Код на
Сума - хиллв.

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 .}.

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

права 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 ).; ,t
11.Дълготрайни материални активи

3еми и сгради 02210 ИВ 54
3еми 02211

Сгради 02212 '1! ы1
Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 А а
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. Ч. предоставени аванси 02241 ~
Общо за rpyna 11 02200 50 gJf ."
111.Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310 8 .5

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 номинална стойност 02370

Общо за rpyna 111 02300 § 5
IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000 !5:f G1

б



АКТИВ

Код на
Сума - хиллв.

Ра~ели,групи,статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи

1.Материални запаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

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

Продуkция и стоки 03130

Продукция I 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо за група 1 03100

"о
11.Вземания

"-t Вземан ия от клиенти и доставчици 03210 J /$
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 А ,g
в т.ч. над 1 година 03241 11'

Общо за група 11 03200 ~ 2>G
111.Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група 111 , 03300

'- IV. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410 /ЕЧ J'Ib
Касови наличности в лева 03411

,
Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413 Ig~ 4#;V
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

Общо за група IV 03400 ич /110
Общо за раздел В 03000 1l>Y5 J.:fЗ
Г. Разходи за бъдещи периоди 04000 3 е
Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 ;,ir(; »в
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ПАСИВ

Код на
Сума - хиллв.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

А. Собствен капитал

1. Записан капитan 05100 М ):(-
Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120 » ):{-
11. Премии от емисии 05200

111. Резерв от последващи оценки 05300 !:, 8
в точорезерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420
,.

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440 МЧ /vO<
Общо за rpyna IV 05400 МУ J"Щ

V. Натрупана печалба (заryба) от минали години

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за rpyna V 05500

VI. Текуща печаnба (sаryба) 05600

Общо за раздеn А 05000 ~o9 J,J{j2J
Б. ПРОВИ3ИИИ сходни .адъmкенlIЯ

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци 06200

в т.ч, отсрочени данъци оо 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздеn Б 06000

В. Задъnжения

Облигационни заеми 07100

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това чиcnо:

Конвертируеми облигационни 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 3 rJ.;
До 1 година 07301 ~ ).J
Над 1 година 07302
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ПАСИВ

Код на
Сума - ХИЛЛ8.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

Задължения към доставчици 07400 ).; J.J
До 1 година 07401 !v ).J

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 /J ,t.;
До 1 година 07801 J.; N
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 Jv ~
До 1 година 078З1 ,I.J ~
Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 4- а
До 1 година 07001 1 ~

" Над 1 година 07002

'- -ГоФинансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число: I '

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 J;JfG ).;J(g

Дата: I Ad . о ,_ ZPJ51

I~~I
(подпис)

100- Ha-A?il
(телефон)
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I ЕИК по БУЛСТАТ ПР

OloloL9loktktllf181 I

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 А
Други разходи 65512 ~ А

Общо эа група А 65510 1; 1-
6. Административни раэходи 65520 I !)
Общо за група 1 65500 Jf е
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 эа група 11 65600

111.Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

У. Общо разходи 65900 Ч е
VI. Резуnтат 65950 40
Всичко (Общо разходи +VI) 65990 /9 е

Сума - хил. лв.

Наименование на приходите
Код на
реда текуща предходна

година година

а б 1 2
, •1.Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос
.

66513 , ./
Други приходи

ъ
66514

Общо за група 1 66500 ~ ~
11.Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612 1'1
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 11'
111.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800 d .;
У. Общо приходи 66900 ~g Ц
VI. Резултат 66950 ,I;J
Всичко (Общо приходи + VI) 66990 ./9 G

f
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Раэдел 1. Административни раэходи по видове (код на реда 65520, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за

,\
" годината

а б 1

Административни раэходи 60000 ,
Раэходи эа материали 60100

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Раэходи эа 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 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

Осветление, отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290

в това число на:

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

" ,
,-., Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Раэходи эа заплати и други възнаграждения 60400 4
Разходи за осигуровки и надбавки -о f. 60500

'0 - . -
Социални осигуровки 60510

Здравни осигуровки 60520

Надбавки 60530

Фонд 'Безработица" 60540

Други 60550

Други раэходи I
" • . I .

60600

Разходи за командировки
,

60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621
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Раэдеn 11. Раэходи за дарения (код на реда 65511, коп.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700 l
Дарения за частни лица 60710 4

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730

в т.ч. за чужбина 60731

Раэдеп 111. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Приходи от дарения под усповие (код 66511, коп.1) 60800

Дарения от частни лица 60810

в Т.ч. от чужбина 60811 \
Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и ДРУГИ 60830

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения беэ уcnовие (код 66512, коп.1) 6()900

Дарения от частни лица 60910

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

Дарения от предприятия, организации и ДРУГИ 60930

в т.ч. от чужбина 60931
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I ЕИКпоБУЛСТАТ/ТР

010101910 I.rU If1P I 1

ОТЧЕТ 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 3А 2014 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва 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 производство 10100
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 l.r ~1
Суровини и материали 10210 2~ '~

'"'--- Външни услуги 10220 ~'fG ~
Разходи за персонала 10300 '?fю ~'~

в това число:

Разходи за възнаграждения 10310 })I <tS
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320 JS ''О
от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321 1) К

Разходи за амортизация и обезценка 10400 5 Б
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи 10410 5 Б

в това число:

Разходи за амортизация 10411 ь 5
Разходи от обезценка 10412

Разходи от-обезценка на текущи (краткотрайни) активи 1'0420
Други разходи 10500 (О 10

в това число:

балансова стойност на продадените активи 10510
Провизии 10520

Общо за група 1 10000 иг JfJy
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 1111 О
Разходи за лихви и други финансови разходи 11200 А

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 нв 1111"
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 4 3
IV. Разходи за данъци от печалбата 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300
Г. Печалба (8 - IV - V) 14400 4 2;
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) 14500 190 и-о
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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 Igч 'ЬЬ
Продукция 15110

Стоки 15120
Услуги 15130 "gц 4fJb

в това число:

Приходи от търговско-посредническа дейност 15131

Приходи от наеми 15132 "М 11В
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
_t1_

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 d85 4В:!?
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 16300 Ь .§

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 5 .5
Б. 3агуба от обичайна дейност 19000
111. Извънредни приходи 17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100

Общо приходи (1+ 11+ 111) 18000 4:J(J IЮ
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100
Г. 3агуба (В + IV + V ) 19200
Всичко (Общо приходи + г)

,
19500 !lYO ао

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

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

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Бруто приходи от продажби (код 15100, КОЛ.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500 tf~ff
в т. ч. приходи от населението" 15510 (;

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15600

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 ПРИХОДитеот 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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Раздеп 11.Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1) (Хил. левове)

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за суровини и материали 21000 rJJA
Енергийни продукти * 21110 A/l

в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства 21111
Вода 21120 t!J
Резервни части и окомплектовки 21130
Други 21140 Х

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), КОИТО се използват за получаване
на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са
суровина за производство на ДРУГИенергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздеп 111Разходи за външни успуrи ( КОД на реда 10220 кол 1), (Хил. левове

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за външни услуги 31000 .§~
3астраховки 31110 ;J

в т. ч. социални застраховки 31111
,'" - Суми по граждански договори и хонорари 31120 <l.Jf'

в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател 31121 '1'
Наеми 31130

в т. ч. на дълготрайни материални активи 31131
Суми по договор с подизпълнител 31140

в Т.Ч. със строителни фирми 31141
Плащания на агенции за набиране на персонал 31150
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги 31160 н
Нает транспорт 31170
Текущ ремонт 31180 !()

в това число на:

Сгради 31181 9
Машини и оборудване . 31182 I

Консултантски дейности 31190
в това число:

Юридически 31191
Счетоводни и одиторски 31192

Рекламни дейности 31200 J
Други 31210 ,,3

в това число:
,::~..,.; 3а доставяне на вода 31211

"'1 3а отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други) 31212
3а събиране и третиране на отпадъци 31213

Раздел IV Друrи разходи ( код на реда 10500 коп 1). , (Хил. левове

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Други разходи 41000 (О
Балансова стойност на продадените активи 41100
Стоки 41110

Суровини и материали 41120
Млади животни и животни за угояване 41130

Дълготрайни материални и нематериални активи 41140

Разходи за командировки 41200 tf
Други 41300 !f

Раздеп V Дивиденти (Хил. левове

Показатели
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Приходи от дивиденти 51100
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 51110

Изплатени диви'денти през годината " .. .
51200,_., ,- . - , ~

в Т.Ч. изплатени на бюджета 51210

15
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Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 151 ОО,кол. 1)

Дейности

а
Общо
Растениевъдство

(Хил. левове)

Код на Отчет за
реда годината

б 1

61000 '1..Ч
61110

61120

61130

б1140

61150

61160

61170

61180

61190

61200

61201

61202

61203

61206

61207

61208
61210 ~

61220
61230

61240

61250

61260

61270

61280

61290,

61300

61310

61320

61330

61340

61350

61360

61370

61380 tf'IJ8
61390

",--,'

61400 "

61410

61420
61430

61440

61450

61460 11f?l
61470

61471

61480

Животновъдство

Спомагателни дейности в селското стопанство

Горско стопанство

Лов и спомагателни дейности

Рибно стопанство

Добивна промишленост

Преработваща проми шленост

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Събиране, пречистване и доставяне на води

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)

Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци

Рециклиране на сортирани отпадъци

Разкомплектоване на отпадъци

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни
води и други)

Строителство
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл, търговско
посредничество с автомобили и мотоциклети)

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)

Сухопътен транспорт

Воден транспорт

Въздушен транспорт

Пощенски и куриерски услуги

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Хотелиерство

РестораНТЬОРСТ60

Издателска дейност

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Радио и телевизионна дейност

Далекосъобщен ия

Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)

Юридически и счетоводни дейности

Научноизследователска и ра~-воiirна,дейност

Рекламна дейност и проучване на пазара
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в
областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)

Туристическа агентска и операторска дейност
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване,
по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

Хуманно здравеопазване и социална работа

Образование

в т, ч. по договор с Н30К

Култура, спорт и развлечения
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и хими~о чистене,
фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други ~ -...•.•.. ~ 61490
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r 1,

Отчетна еmца: .~~ Ю'lt. ..kl.С!. .
Гр.(с.) и .
Община .

I ЕИК по БУЛСТАТ /ТI'

0101019101(11))1/(121 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Резерви
Финансов резултат от

Код на Записан
Премии Резерв от минали години Текуща Общо

Показатели от последващи Резерв, свързан Резерв съ- Неразпре- печалба/ собствен
реда капитал Други Непокритаемисии оценки Законови с изкупени соб- гласно учре- делена загуба капитал

ствени акции дителен акт
резерви

печалба
загуба

а б 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11

Салдо в началото на отчетния период 61610 J;f' ~ MJ" /./1);
Промени в счетоводната политика 61620

Грешки 61630

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки 61640

Изменение за сметка на собствениците 61650

Увеличение 61651

Намаление 61652

Финансов резултат за текущия период 61660 15 16'
Разпределение на печалбата 61670

в т. ч. за дивиденти 61671

Покриване на загуба 61680

Последващи оценки на активи и пасиви 61690

Увеличение 61691
"

Намаление 61692

Други изменения в собствения капитал 61710 , !lt) r ,gj
Салдо към края на отчетния период 61720 ~+ g J.J1H 1?J~
Промени от преводи на годишни
финансови отчети на предприятия в чужбина 61730

Собствен капитал към края на отчетния ~:t g JvOJj 0/;39
период 61740 100-

~~
п .ОО М7:5_1Дата: I

,,_~ ~ .,А

~

Ръководител: I(l,(Jfi:. d--LQ~ '..дtJ~~~ lro~J.lilooit1,J ~\~
" '. Съставител: InЯJJ.-fi Jt11 (Yil~.эс-; rtJi.t:t ,.,. ~ ...!'rtJItiU ~'lE"',

(име, hр'езиме, фа k~~-'~~ '/. •.0
Лице за контакт: lМ!!A.p.~({_iU.R.r~J(--·:р~ :L ...:-:--.Р';' ~~'" 1 t2€2-~gr~11

(име, ~резиме, Фамили~ ~ ~~ (телефон)



I ЕИК по БУЛСТАТ /ТР

ОIОIОIЙIОWlJ)I!fJ31 I
ОТЧЕТ 3А ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3А 2014 ГОДИНА

(можеда не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансоваотчетност,
съгласно чл. 26, ал.5 от 3акона за счетоводството)

(Хиллевове)

Наименование на паричните потоци Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 JJf8 ая
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 А t1
Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от банкови и валутни операции
,

66216

Други постъпления 66217 d:J
Общо за раздел А 66210 '~ ~
Б. Плащания за нестопанска дейност

Изплатени дарения 66221 А
Изплатени заплати 66222 ~ /.J
Изплатени осигуровки 66223 4
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225 d
Други плащания 6&226 N JJ

Общо за раздел Б 66220 Ч о
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 А4 ("~)
111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти
,

66242 r1J32 rJv{g
Постъпления от банкови и валутни операции 66243 G G
Други постъпления 66244

Общо за раздел А 6624О }V,38 rblrБ
Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за услуги и за придобити активи 66251 .s н
Плащания към доставчици 66252 5!J !()N
Изплатени данъци 66253 9 9
Плащания по банкови и валутни операции 66254 4 t1
Други плащания 66255 dl10 90

Общо за раздел Б 66250 JvO JJJ~
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 J,;'Jr 4[/
'У. Наличност на парични средства в края на периода 66300 A.2~ дЧь
У. Изменение на паричните средства през периода 66400 I~W)1JV-t ~4~

~~~~\\~ - , , : l' ~'lU~ )Jl/!):r ,~ , 1~ ,~1\\ ! J о 1 ..vf. • Ръководител:'r1lJ.Jd('..•dMQ),fIlA~1;){I'!P.nпh5J(9ttJ"' I->_.,)Q'L Y:J1/J /ltтJ 1. ... Съставител:hJ~~)(о...(l1ii'р}7)пhМ:ОИCf1"'~ ~,"'(л~~ ...•//~~ 1

(име ГJ.резиме,Фамилияf ~ I>'J-10 'V~~ff (подпис) I

Лице за контакт: hJlHJQ.)(.Q, {rli'",ghiМ JJf!JQ., U ..x.:l/O~ ~ ~ (i)b-"IfУ~'f1
име пезиме амилия / теле он, р ,ф ф )
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НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ 3А 2014 ГОДИНА

Р 'Наэдеn ематериаnни 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 употре6я- периода (1+2-3)

стопански вани
начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 6

ПРОДУКТ" от развойна дейност (код 611 О ) 0100

в това число:

Научноизследователска и развойна дейност 0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми 0120

Концесм ••, патент ••, ""ценз"", npro.cM маркм, nporpllMH" 9 9продукт •••• дpyrм подобн •• права •• акт"в" (КОД 6120) 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 пивинги 0250

Разрешителни за използване на природни ресурси 0260 ...••
Разрешителни за предприемане на специфични дейности 0270

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги 0280

ДРаэдеn 11. ълrотраини материаnни активи (Хил.левове)

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

оценка

на постъпилите през периода

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

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

стопански вани
начин

а б 1 2 2а 26 3 4 5 6

3eM •••• crpaA•• (код6210) 0300 J'q 3!f
Земи (код 6211 ) 0310

в това число:

3еми под сгради и постройки 0311

Обработваеми земи 0312

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

Други земи и свързаните с тях повърхностни води
.

0314

Подобрения върху земите 0315

Сгради (код 6212) 0320 '13 <r~
Сгради нежилищни 0321 1j В
Сгради жилищни 0322

Други сгради 0323

Съоръжен ••" •• други (код 6230 ) 0400 JJg I ~ rд!)
Транспортни средства ( код 6231 ) 0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО) 0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти оттях 0430

ДЪрвета, насаждения и растения, отглеждани за многократно попуча-
ване на продукти от тях 0440

Антикварни и други произведения на изкуството 0450

Благородни метали и скъпоценни камъни 0460

Други ценности 0470

Дpyrи 0480 ~lS /1 _'Р- ~
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност 0481 //_ ~ - ~"'!")

~~~ /~ : ~ ;Т( .из. ил» I
• ::; n ,..1.1 . S .мА

Ръководител:(11J1?Jс,; ~ пД~ ~ .1лI'01 tR.J? gол~ dJht".и4.!д1 ~~ );: /rП/ I
Съставител: ы1..t.U.st~ (U';~'~: ~ V(ILo" у :tJ.t"- ~ ~!. ~

(име,презиме,фамилия1 ~!>-~~ •.••• .J..~/.'/ (подпис~
Лицезаконтакт:!o.ЛLUI>'ia (r. 6#ЛYJ. ~-'i:JI~уи~q()"""'J\\~ I '26-tt9 ....JI'( I

(име{презиме, фамилия) f ~ (телефон)
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СПРАВКА 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ 3А 2014 ГОДИНА
(Хил. левове)

Сума

Показатели
Код на начислени начислени
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

1.Приходи от nихви

Лихви по разплащателни и депозитни сметки 5110 5 l>
в т. ч. от резидентни търговски банки * 5111

Лихви по предоставени дългосрочни заеми 5120

Лихви по предоставени краткосрочни заеми 5130

Лихви по търговски вземания 5140

j Други лихви 5150

Общо за rpyna 1 5100 Ь б
11.Разходи за nихви

Лихви по краткосрочни заеми 5210

в т. ч. към резидентни търrовски банки * 5211

Лихви по ДЪЛГОСРОЧНИзаеми 5220

в т. ч. към резидентни търговски банки * 5221

ЛИХВИ по дългове, свързани с дялово участие 5230

Лихви по неизплатени заплати в срок 5240

Лихви по държавни вземания 5250

Лихви по търговски задължения 5260

в т.ч. лихви по финансов лизинг 5261

Други лихви 5270

Общо за rpyna 11 5200

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа
дейност на територията на страната за период от една година или повече.
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I ЕИК по БУЛСТАТПР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2014 ГОДИНА
(Хил. левове)

Дълготрайни Продадени Разходи за придобиване на
Дълготрайни материални

материални дълготрайни ДМА през текущата година чрез Придобити ДМА
активи в процес на изграж-

дане към 31.12.2014г.

Код на
активи в процес материални строителство и закупуване през текущата (незавършено строителство)

Показатели на изграждане активи в година чрез
реда

към 01.01.2014 г. процес на строителство и в т.ч.
В т.ч. за

(незавършено изграждане общо употребявани закупуване общо увеличение или

строителство) през 2014 г. ДМА
к.(1-2+3-5+7) намаление от

преоценка

а б 1 2 3 4 5 6 7

Общо (4510+4520+4530+4540+4550) 4500 4
Земя 4510 х х х х х

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521 +4522+4523) 4520

Жилищни сгради 4521

Нежилищни сгради 4522

Строителни съоръжения и конструкции 4523

Машини, производствено оборудване и апаратура 4530

Транспортни средства 4540

Други разходи 4550 i
Раздел А. Въведени вдействие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2014 г.
/вкnючени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени съсстойността
на употребяваните ДМА от копона 4/

(Хил левове)

Наименование на обекта
Код на Стойност на
реда обекта

а б 1

Нежилищни сгради (4611+4612+4613) 4610
Производствени сгради 4611

Търговски сгради 4612

Други видове нежилищни сгради 4613

Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623) 4620
Транспортна инфраструктура 4б21

Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии 4622

Други видове инженерно-строителни съоръжения 4623
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СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)

Показатели Код на реда
Платени суми -

левове, цели числа

а б 1

Данъци и такси за превозни средства

Такса при регистрация на пътни превозни средства 8461

Данък върху превозните средства 8462

в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България за гражданските
въздухоплавателни средства 8469

Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност 846З

Пътна такса (винетка) - закупени в България 8464

Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно облагане 8465

Пnатени суми за замърсяване на окопната среда

За замърсяване на въздуха (Закон за чистотата на атмосферния въздух) 8471

За замърсяване на водите (по Тарифата за таксите, Закон за водите) 8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците) 847З

Такса смет (Закон за местните данъци и такси) 8474 J':fOl5
ПО Закона за защитените територии . 8475

По Закона за лечебните растения 8476

Пnатени суми за поnзване на ресурси

Ползване на водни ресурси - за водовземане (по Тарифата за таксите) 8481

Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води (по Тарифата за таксите) 8486

Добив на кариерни материали 8482

За горите , 848З

За събиране на билки 8484 \!
Платени такси за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури 8485 ;

Друrи данъци и такси I
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане 8491 51 I
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане 8492 t1
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси 849З ~JJrtlJ

Декnарирам, че през 2014 r. не съм пnащаn такса смет

ата: I ((. O~ма

~
(телефон)
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СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ З1.12.2014 ГОДИНА

А. В3ЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Стелен на

Код на Сума на ликвидност
Показатели

реда вземанията до една над една
година година

а б 1 2 3

1.Вземания

1.Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси

I(вкл. начислени лихви) 2000 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2001 А х х

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2002 х х

в т.ч. търговски банки 2013 х х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2003 х х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); -
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2004 х х
Застрахователи 2005 х х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2006 х х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2007 х х

Население 2008 х х

Юридически лица с нестопанска цел 2009 х х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2010 х х

1.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2011 х х

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа' 2012 х х

2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви) 2020

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2021

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЩ; ~tfr
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2023

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2024

Юридически лица с нестопанска цел 2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2026

2.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2028 х х

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви) 2030 х х

3.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2031 х х
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви) 2040 х х

4.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2041 х х
5. Вземания от персонала 2050 х х

5.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2051 х х

6. Вземания от подотчетни пица 2060 х х

6.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2061 х х
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А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Степен на

Код на Сума на ликвидност
Показатели

реда вземанията до една над една
година година

а б 1 2 3

7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви) 2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2072

в Т.ч. търговски банки 2093

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2074

3астрахователи 2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2077

~Ь' Население 2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2079

7.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2091 х х

8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви 2080 А х х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2081 J х х

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2082 х х

в Т.ч. търговски банки 2094 х х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2083 х х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране .
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдинroви дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2084 х х

Застрахователи 2085 х х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2086 х х

~"\. Общини и предприятия финансирани от местните бюджети , 2087 х х

'" Население 2088 х х

Юридически лица с нестопанска цел 2089 х х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2090 х х
8.1 в т. ч. В проерочие над 90 дни 2092 х х

Общо вземания 2100 JJ х х
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ * (Хил левове)

Степен на

Код на
Сума на изискуемост

Показатели задълже-
реда

нията до една над една
година година

а б 1 2 3

1. Задължения

1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси б( вкл. начислени лихви) 2110 х х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2111 JJ х х

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2112 х х
в т.ч. търговски банки 2123 х х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2113 х х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитира-
не извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи

•контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2114 х х

3астрахователи 2115 х х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2116 х х
...•

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2117 х х

Население 2118 {; х х

Юридически лица с нестопанска цел 2119 х х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2120 х х

1.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2121 х х

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа 1 2122 х х

2. Задължения по облигационни яеми (вкл. лихви) 21ЗО

2.1 в т. ч. В п росрочие над 90 дни 2131 х х

3. Получени заеми

3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви) 2140

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2141

в т.ч. търговски банки 2146

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (ДДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитира-
не извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо- t·
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2142

3астрахователи 2143

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2144

3.1.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2145 х х

З. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви) 2150

З.2.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2151 х х

3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и З.2
(вкл. начислени лихви): 2160

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2161

Население 2163

Юридически лица с нестопанска цел 2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2165

3.3.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2167 х х
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Б. 3АДЪЛЖЕНИЯ * (Хил. левове)

Степен на
Код на

Сума на изискуемост
Показатели задълже-

реда нията до една над една
година година

а б 1 2 3

4. 3адължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви) 2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2171

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2172

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (ДДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2173

4.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2174 х х

S. 3адължения към персонала (вкл. начислени лихви) 2180 х х

5.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2181 х х

6. Задължения към подотчетни лица 2190 х х

.Q_} в т. ч. В просрочие над 90 дни 2191 х х

~ Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви) 2200 JJ х х

7.1 в т.ч. В просрочие над 90 дни 2201 х х

8. Данъчни задължения към общините (ВКЛ. начислени лихви) 2210 х х

8.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2211 х х

9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви) 2220 х х
9.1 в т.ч. В просрочие над 90 дни 2221 х х
10. Преоформени В държавен дълг кредити (ВКЛ. лихвите) 2230 х х

11. Други задължения, ВКЛ. за ценни книжа и начислени лихви 2240 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2241 х х

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2242 х х

в Т.ч.търговски банки 2252 х х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2243 х х
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитира-
не извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни

,•••. дружества са финансови предприятия ,2244 х х
~ 3астрахователи 2245 х х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2246 х х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2247 х х

Население 2248 х х.
Юридически лица с нестопанска цел 2249 х х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2250 х х

11.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 2251 х х

Общо задължения 2260 *- х х

1 Менителници, запис на заповед и други.
* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Ръководител:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Съставител:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Отчетна ~dН!lИЦЦ'lа:: ~ С!. .
Гp.{c.) ~ .
Община .

ЕИК по БУЛСТАТ ПР Обл. Общ. Дейност Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети лица по трудово и служебно правоотноwение
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 Ч О ю(Ь13~(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101 О до код 1090) 1001 Н 3 х

ОТкод 1001:жени 1002 х х ?>go~g "'"
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 Г.:

Ръководители 1010 I ,).,';f-()it5'
Специалисти 1020 J.J JJ JБ~й?J
Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040 А l 4?JJ1g~
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

- непреиэчислени към пълна заетост 1200 х

- преизчиcnени към пълна заетост - от код 1001 1300 '\

Раздел 2. Движение и отработено време

а

Код на
реда

Брой

б

Приети от началото на годината - общо 1820

Наличност по списък в началото на годината 1810

Напуснали през годината - общо 1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840) 1880

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 1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заппата и други разходи за труд на работодателя

Код на
реда

ба
Работна заплата - общо (код 31 ОО =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 31 ОО = код 1ООО к.3) 3100

От началото
на годината
(влевове-

цели числа)

3120

3130

3133

3140

3150

3160

3161

3162

3163

3170

3180

3190

Основна заплата за действително отработено време

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

осо
О
~а.
f-

о Q)

t: s:
Q) :I:
1- Q)

s: 3
3"0
~ :I:
О Ь\о О
'" соа.",
'" а.
'" t:
'" Осо :I:С\О
<:(Ф
QJ IEа.>-
u ~
s: u

:,... :I: S:
:А' Q)

~~~
;г

'"л;

t I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
вт.ч.

со И ДРУГИ еднократни възнаграждения

Възнаграждение за платен отпуск

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по кт. 3ДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

по чл. 200, ал. 3 от кт и чл. 104, ал. 4 от 3ДС

Обезщетения по КТ, 3ДС и КСО

i
~ по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от 3ДС

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от здс
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")

Други социални разходи и надбавки

Данък върху социалните разходи

A~gbO

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

Код на Среден брой вт.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 JJ 99~H(без тези, включени в кодове 1ООО, 1500 и 1600) 1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500 5 Ь ~(~,f)30
в Т.ч. наети лица, които имат само граждански ДОГОВОР Ч 11 ~~855и не работят при друг работодател 1510

I::tаети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд 1530 ,
'~ботещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400) 1600

Социални и здравни ОСИГУРОВКИ 3300 х х ggYf
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отчетна~ниLtа: М!...!a~.
Гр. (с.) .. ~ .
Община ~ .

I ЕИК по БУЛСТАТ 'ТР

t910101910k1lLlJ(0 I I

СПРАВКА 3А ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Показатели Код на реда Брой

а б 1

Членове - общо 66270

- физически лица 66271 ?J:f5
- юридически лица 66272 р)

Доброволни СЪТРУДНИЦИ 66280

Отработени часове от доброволни СЪТРУДНИЦИ 66290

Лице за контакт:LUJIJ)lЮ/ ~ ~O; I
(име, презиме, фамилия)

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2014 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 662~1 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щите физически лица, а на код 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи приблизителна оценка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

на ТО на НТС - Хасково
към 31.12.2014 годи на

1. Учредяване и регистрация
Хасковският окръжен съд на основание чл.136 от Закона за

лицата и семействата, с решение NQ13 от 05.10.1992 година по ф.д.
NQ13 по описа за 1992 година вписа в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел - сдружение с нестопанска цел с
наименование "Териториална организация на научно - техническите
съюзи" със седалище и адрес на управление гр. Хасково ул."Сан
Стефано" 3 и с цел: да обединява и подпомага усилията на своите
членове за по-пълното и справедливо решаване на творческите,
професионалните и социални интереси на научно-техническата
интелигенция и издигане на обществения й престиж. ТО на НТС -
Хасково е регистрирано в частна полза по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си
в полза на своите членове. До 31.03.2005 година сдружението се
представляваше и управляваше от председателя на УС Сталю
Сталев и секретаря на УС инж. Желязко Тодоров Петров, които
подписваха заедно и поотделно. С решение от 06. 04. 2005 година
на ХаС се вписа заличаване на досегашния секретар инж. Желязко
Тодоров Петров и вписва като секретар инж. Атанас Василев
Големджиев, който заедно и поотделно със Сталю Иванов Сталев
ще представляват и управляват сдружението.

ТО на НТС - Хасково е регистрирано за данъчни цели и в
регистъра на БУЛСТАТ под NQ 000907243

Счетоводна политика
1.1. База за изготвяне
Годишният финансов отчет на предприятието е изготвен в

съответствие с изискванията на СС - 9, касаещ дейността на
организациите с нестопанска цел, приложим за 2014 година., в това
число и към датата на баланса 31.12.2014 година.

Финансовият отчет за 2014 година е изготвен в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводство за текущо начисляване в
действащо предприятие, предимство на съдържанието пред
формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите,
постоянство.

Всички данни за 2013 и 2014 година в настоящия финансов отчет
са представени в хиляди лева.

Финансовите отчети са предназначени за нуждите на членовете
на ТО на НТС - Хасково.
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За изготвянето и представянето на всички финансови отчети
пред официални държавни власти е задължително спазването на
определените в закона срокове.

1.2. Сравнителни данни
Предприятието организира и осъществява текущо счетоводно

отчитане в съответствие с изискванията на българското
законодателство - счетоводно и данъчно. За 2013 и 2014 година
активите и пасивите са в съответствие с изискванията за съставяне
на финансови отчети в малки и средни предприятия на юридически
лица с нестопанска цел.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния
баланс.

2.3.1. Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи са посочени по цена на

придобиване , образувана от покупната им стойност и намалени с
размера на начислената амортизация.

Възприетия стойностен праг на същественост е 500 лв., под
който материалните активи закупени след 01.01.03г., независимо че
са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването
им, а опазването им се следи чрез задбалансово или
извънсчетоводно регистриране.

През 2012 год. е извършено подобрение на сградата, на стойност
11508,58лв, който увеличава стойността Й.

През 2014г. са закупени и заведени 1 бр. ДМА и е бракуван 6 бр.
напълно амортизирани.

2.3.2. Дълготрайни нематериални активи - са оценени по
тяхната цена на придобиване, намалена с начислената
амортизация.

Възприетия стойностен праг на същественост е 500 лв. J под
който материалните активи закупени след 01.01.03г., независимо че
са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването
им, а опазването им се следи чрез задбалансово и извънсчетоодно
регистриране.

2.3.3. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното
възникване, някои от тях коригирани с коефициент на инфлация.

През 2014г. не сме получили от клиенти 1696,58 лв.
2.3.4.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им

стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци,
парите и паричните еквиваленти са представени като касови
наличности в банка и каса.

2.3.5. Като разходи за бъдещи периоди са представени
разходи, които са предплатени за настоящата, но се отнасят за
следващата отчетна година.
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За 2013г. стойността на разходите за бъдещи периоди е 3253,31
ЛВ., за абонамент периодичен печат 2015г., имуществена
застраховка, абонамент счетоводна програма Ажур 5.5 и Омекс.

2.3.6. ОСНОВНИЯТ капитал се формира от придобитите
дълготрайни активи, от встъпителен членски внос, от дарения ,
наследяване и др.

2.3.7.Други резерви - съгласно сс - 9 в края на финансовата
година салдото по сметка 125 - Резултат от дейността на
предприятието с нестопанска цел се приключва със сметка 117 -
Допълнителни резерви. Те представляват част от собствения
капитал.

2.3.8. Като Преоценъчен резерв в баланса на предприятието в
размер на 8316.74 лева е представен резултатът от извършените
през предходните години преоценки по действащото до края на
2001 година счетоводно законодателство на част от притежаваните
от предприятието ДМА. Преоценъчният резерв на придобитите
преди 2002 г. активи се намаля от капитала след изваждането от
употреба на съответния актив, а формираният след тази година
резерв от последващи оценки се прехвърля към други резерви на
организациите с нестопанска цел, след като активът бъде отписан.

2.3.9.Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното
възникване.

Общо задълженията на ТО на нтс - Хасково възлизат на
6126, 11лв., които ще бъдат погасени до 1 година.

2.4.Амортизация на ДМА
За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи

/ материални и нематериални/ е приложен линеен метод с
амортизационни норми, предвидени за данъчни цели в сила за
2014г. През годината не са извършвани промени в прилаганите
норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година и
се съставя счетоводен и данъчен амортизационен план.

2.5.Признаване на приходите и разходите
Приходите и разходите за дейността са начислявани в момента

на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления.
Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва
при спазване на изискването за причинна и следствена връзка
между тях. Определянето на размера на разходите за стопанска и
нестопанска дейност е в зависимост от характера на постъпленията
и обема на приходите от двете дейности. За 2014 година
предварително са разпределени неразпределяемите разходи в
нестопанска дейност и в данъчната декларация са посочени
приходи и разходи и съответно финансов резултат само от
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стопанска дейност и преобразуване по чл. ЗО, ал. 1 и 2 не се
извършва.

2.6.Данъчно облагане
Съгласно българското законодателство сдружението дължи за

стопанската си дейност корпоративен данък в размер на 10,0%
върху облагаемата печалба.

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчна
облагаема печалба са отчетени постоянни данъчни разлики.

2.7. Свързани лица
Сделките със свързани лица не се различават по характер и

стойност от тези с несвързани лица.

3. Вземания и предоставени аванси

КЪМ 31.12.2014г. КЪМ
IB хил.леваl 31.12.2013г.

/В ХИЛ.лева/
Вземания от клиенти 1 18
Съдебни и др.вземания 1 18
Данъци за възстановяване

ОБЩО 2 36

4. Текущи пасиви

КЪМ 31.12.2014г. КЪМ 31.12.201 3г.
/в хил.леваl IB хил.лева/

Задължения към доставчици 2 2
Получени аванси З 2
Задължение към персонала
Задължение към СОЦ.осигуряване
ДДС за внасяне 2 2
Задължение за други данъци
Други кредитори

ОБЩО 7 6
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5. Разходи за външни услуги

КЪМ КЪМ КЪМ КЪМ
31.12.14г. 31.12.14г. 31.12.13г. 31.12.13г.

Стоп.Д-СТ. Нест.Д-СТ. Стоп.Д-СТ нест.
/В хил.лева/ /в хил.лева/ /в хил .лева/ Д-СТ.

/в хил.лв/

Данъци и такси
Телефони и др. пощ. р-ди 4 4 1
Реклама 1 1
Застраховка 2 2
Хонорари 26 24
Разходи за текуща
поддръжка- текущ ремонт 10 3
К)ридическиуслуги
Други 13 8

ОБЩО 56 42 1

6. Разходи за персонала

КЪМ КЪМ КЪМ КЪМ
31.12.14г. 31.12.14г. 31.12.13г. 31.12.13г.

Стоп.Д-СТ. Нест.д-ст. СТОП.Д-СТ нест. д-
/в хил.лева/ /в хил.лева/ /в хил.лева/ ст. /в

ХИЛ.лв/

Разходи за заплати на
персонала и ръководството 75 1 78 2
Разходи за СОЦ.осигуряване 15 13 1
Социални разходи 6 7
Начисления за отпуски ,

ОБЩО 96 1 98 3

7. Паричен поток
Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод въз

основа на информация от счетоводните регистри.

Дата: 14.03.2015г.
Секретар: 0f!JI. .


	Page 1
	Titles
	НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ 3А ПРИХОДИТЕ 
	Гр. (c.) Q.~&~.;:.A;; . 
	ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
	НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Titles
	о 1 ~ 01,9'1 OllQ'lIJfJ21 
	СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
	1:3 
	Факс'" IОЬ8 I rp(Ь -10 .. Ж1 
	1 f!JU 1 (() (0..- 5Чi-&J I 02)В 1 CPG -R9 ~().91 . L-I ---L-I __ ---1 
	ж.к. 
	Улица (QЩ (J1Jj ЦfiA:fo 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 3
	Titles
	Област I !I}jjj.tJf9() 
	Община I ~~fii;() 
	D 
	ДА 
	• НЕ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Titles
	СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 
	Ilй~DО 1 
	- 
	IЧI 
	I ОМ 1 e6-lo,go 1 
	1 оМ IOO-8Y@ I OQE 1 (QG~ng~y 1 
	Iftl 
	1 1 
	Iql 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 5
	Titles
	ОIОIОlgIОllИllq~1 I 
	СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 6
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Titles
	Дата: I Ad . о ,_ ZPJ51 
	I~~I 
	100- Ha-A?il 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 9
	Titles
	OloloL9loktktllf181 I 
	ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 10
	Titles
	СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 12
	Titles
	010101910 I.rU If1P I 1 
	I ЕИКпоБУЛСТАТ/ТР 
	ОТЧЕТ 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 3А 2014 ГОДИНА 
	(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност) 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Titles
	СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА 
	Раздеn 1. Приходи от оперативна дейност 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 14
	Titles
	Раздеп 11. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1) 
	Раздеп 111 Разходи за външни успуrи ( КОД на реда 10220 кол 1) 
	Раздел IV Друrи разходи ( код на реда 10500 коп 1) 
	Раздеп V Дивиденти 
	.1 
	J 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3
	Table 4


	Page 15
	Titles
	Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 151 ОО, кол. 1) 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 16
	Titles
	0101019101(11))1/(121 1 
	I ЕИК по БУЛСТАТ /ТI' 
	ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 17
	Titles
	ОIОIОIЙIОWlJ)I!fJ31 I 
	ОТЧЕТ 3А ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3А 2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 18
	Titles
	I~ 
	- 
	I~ 
	.. 
	::! 
	[ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16
	Image 17
	Image 18
	Image 19
	Image 20


	Page 19
	Titles
	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ 3А 2014 ГОДИНА 
	Д 
	Р 'Н 
	20 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 20
	Titles
	а 01 VI8IDl<fЦI"t'В I 1 
	СПРАВКА 3А ПРИХОДИТЕ И РА3ХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ 3А 2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 21
	Titles
	I ЕИК по БУЛСТАТ ПР 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 22
	Titles
	OIOI0t910kt~I'i'131 I 
	I ЕИК по БУЛСТДТ /ТР 
	СПРАВКА 
	ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 
	ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа 
	~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Tables
	Table 1


	Page 23
	Titles
	ОIОIОЬ910WЬ&IУ~1 I 
	СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 24
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 25
	Titles
	зо 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 26
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Tables
	Table 1


	Page 27
	Titles
	Обл. Общ. Дейност 
	Звено 
	ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 28
	Titles
	A~gbO 
	~ 
	~~~ 
	'" 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9

	Tables
	Table 1


	Page 29
	Titles
	t910101910k1lLlJ(0 I I 
	I ЕИК по БУЛСТАТ 'ТР 
	СПРАВКА 3А ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 30
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 31
	Images
	Image 1


	Page 32
	Images
	Image 1


	Page 33
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 34
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2



