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I ЕИК по БУЛСТАТ ПР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ~101202014 ГОДИНА

'.

~
АКТИВ· . Сума - хил.лв,

Раздели, групи, статии 'Код на •
реда текуща \ предходна

: , \

година година
о, а б 1 2,

А, Записан, но невнесен капитал 01000

Б, Нетекущи (дълготрайни) активи ' .•• "
1,НематериаЛl'И активи

Продукти от рлзвойн» дейност 02110

Концесии, патен ги, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
02120 ·права и активи

- .
Търговска репугачия . 02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгрвждане 02140

02141 -в т. Ч. предоставени аванси ,

Общо 3,! група; . 02100

11,ДЪЛГОl';JаЙНIII М;!Т(!РI·;ални активи

Земи и cг,)aд~' " 02210 ,

3еми \ 02211

Сгради
.•.

02212

Машини, проиэвэдствено оборудване и ~паратура 02220 .
02230

I .
Съоръжения и 11РУГИ оо

о--_._-
Предссгавени .IB,,],CIIIи дълготрайни матери~лни активи в процес на изграждане 02240

f--------.-.
'. БТ. Ч. препосгавени аванси . 02241
f---'

" j.Общо за груп'а 11 '2200
"

Ш, Дългосрочни финансови активи
-,

" '. ·~ ·Акции и ДЯЛОВЕ В предприягия от група 02310

Прецоставениэае.аь-на предприятия от група
.

02320 .r------~-_.
Акции и длпове В асоциирани и смесени предприятия 023ЗО

f--.----- :
Предост авени заеми, свърза.ни с асоциирани и смесени предприятия 02340-
Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360
:

Изкупени собстгеь ,,1 акции номинална стойност 02370----
Сб,ц:> 31 rl-yna Ш ; 02300
-----------
1'1. О ГСJQ'lе,'i-1Дёlli"l.,ЦИ : 02400 ,
1-----.---.., .
Общо за раздел Б 02000 / -:

..



, ,

АКТИВ .
Код на

Сума - хил.лв.
, Раздепи. ГРУПИ, статии реда текуща предходна

, година година
а . б 1 2.

В. Текущи ~КI)атко.-раЙ ••и) активи

1. Материални запаси ..
Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

в т. ч. ~\лади жисотни и животни за угояване и разплод ,. ОЗ121t--. гт
Продукцин и стоки 03130

- I

Продукция .. 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси
А

03140 \.; .
О<3що за r'р~па r 03100 "
11. Взема>iЮI

'. Ввеманиь ог клиен iИ и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211 ..
Вземания от предприятия от група

.. 03220
.

в т.ч. над 1 година 03221
.

t--. .
I3з,~,ания. свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230 .._.__ ._------

н Т.". I kA 1 гоаина 03231.
1-----------.

15'дrу:и В3('М,1НЮ~ - 03240 ~J1----
в т.ч. над 1 година. 03241 ~) . у5

Общо за група 11 . •• 03200 Lt5' ~)
111. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310
г----- .

ИЗКУП~I~Исобствени акции номинална стойност .. оззiа \ ..
ДРУI·И 'инвестиции 0ЗЗЗО

Общо за груп.а 111 03300

IV. F1ариtmи средства �� 1-;.-
КаСОВ:Аналичности и сметки ~ страната· . 03410" J.j ~Oг---------. . .

КаСОВАнэличносги в лева 03411 J.; . JO
Касови наличчсс.и във вапута (левова равностойност) 03412

t----. . ..
Разплащателни сметки .. 03413 !l
Блокирани парични средства . 03414

Парични еквиваленти 03415

Кассви наличности и сметки в чужбина 03420
f-. .

Касови наличности в лева 03421

КЗСОL<V,наличности във вапута, • 03422

Разплащателни сметки вьв валута . 03423.
Блокирани парични средства във валута ~ 03424

Общо за група 1\.1 »: "t- k(J~ 03400 ;?) ··Ж)

Общо за раздел S .з-« I I ..•.. \ 03000 OZ G5---------- ( ь..
~/•Рi!зхщ,~1з а бъР.еL'.jИ периоди ! 04000_.

I
,

. {)(UСума на акгмва (А:~Б+В+Г) ~ .с ,-,-' 04500 G5S G:J,
~( 'е v~~rrf

..

..

__ .
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.'

..
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ПАСИВ ..
Код на

Сума - хил.лВо
РаЗА~ли,групи,статии

реда текуща' предходна
година година

а оо б 1 2
АоСобствен капитал

1.Записан капигал 05100
..-,

Акционерен капитал '0 051.1О

КОlИРilНИ акции на финансовите пазари 05111

Некотирани аьции на финансовите пазари
"

05112

Други видове записан капитал •05120

11.Премии от еМI.\I;ИИ ;:' 05200

111.Реверв .ОТ последващи. оценки о' " 05300

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

i IV. Резерви
. ...

.'.-
Законови резерчи 05410

Резерв, свърван с изкупени собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430 --
Други резерви .' -. оо

05440 G~ "6'7
, Общо за група IV

оо

05400
.. r;i G1~

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години
. ' о

'.

Нераэтрецелсна печалба .' 05510

Непокрита загуба 05520.
Общо за rpyna V ., 05500

VI. Текуща печалба (загуба) •• 05600 "

! Общо за раздеn, А 05000 Gg G1
Б. Провмвии и ,,>:одни задължения .'

Про~изии за пенсии и други подобни задължения '" 0~100 " •
Провизии за данъци .- 06200..

в т.ч. отсрочени данъци 06210
1---

.други провиаии и сходни задължения • 06300 '~
Общо за равпеп Б • 0 06000 .

- ~
В. 3ад'Ьлженvя

.•
.' -..•

Облигационви зземи 07100

"До 1 година .. 07101~
Над 1 година , 07102 --

в това чиспо:

Конвертируеми облигационни заеми 07110.
До 1 година 07111

Над 1 година
J'

, 07112

Задължения към финансови преДПРИЯТI;1Я 07200.
До 1 година А

,~ , г- 07201- ,

<; \ \

Над 1 година '~ 07202 , ,

Получени аванси '. ~ 07300

До 1 година \J}... I{! \J
, .'> ~.A ••r.(,I("\ n 07301

Над 1 година "<J"(} 11" "\ 07302'_



"
"

•

Г-'---
ПАСИВ :t---

Код на
Сума - хил.лв, '

Раздели, групи, статии .текуща . предходнареда
година година

а I 6 1 21---'
Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401
:

t

Над 1 година I 07402

Задължения по полици 07500
До 1 година 07501
Над 1 година 07502

,-

Задължения към предприятия от група ; 07600 t
~----------~ .

До 1 година 07601
Над 1 година 07602 ,

Задължения, свързани с асоциирани и смесени преДПРИjТИЯ 07700 ;

До 1 година , 07701

Над i година 07702

". Други звдьпжезия 07800 t!~-----
До 1 голина . 07801 ;!

r--------
Над 1 година , . 07802 .---

в това число:

Kb'VI персонала 07810- -1:\01 година 07811 .
Над l' година . 07812--

Ос.егуркгепни зьпължепия 07820

До 1 година . 07821

Над 1 година 078:l2
.

Данъчн» задължения • 07830 11
До 1 година 07831 !l
Над 1 година 07832

О'5що за раздел В • 070ЬО 4 ~.t----_ -------
До 1 голина 07001 tJ--
Нзд 1 годин> 07002

Г. ~И,i,а"I,раНIIЯ ИllРИХС'дИ за бъде'щи периоди
".08000

t-- '-. ' . ,
в това число: . - .-

о

Финансирания . 08001 .,"

ПРИХОДИ за бъдещи периоди 08002_-,
fЗь GJy!,~~~~~~.!!:+Б+В+П 08500 "

"

"

..

,.
Дата: 1&',03, )1613 I

~
laf,,6{J11(i, I

(телефон) j

РъководитеЛ:~~~~2-~~~~~~~~ ~
Съставител: L-..l)..\....о.!..:~:::::...:~~___:~~.:..:..:~ __J

.~ице3аКонтакг.L-~~~~~ __ ~~~~~~~ ~ __J

(име, преэиме, фамилия)

/' I )'1

~ 1 о' .'

'\



Отчетна еДI~ницrf~~.т..~:.:~ ..Q!1р.н.f.1 ..: .
Гр. (с.) .•...•.......•..•....~/~.{!;;. .
Община , ; : .

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ 3/. I1РИХОДИТЕ 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. Разходм за дей, остга :_._----_.
д. РаЗХОI\~ ва рег.таме.пьрана дейност ·_._---

Дарения . 65511

Други разходи 65512 .3 ,t
Общо за група А 65510 э ~
Б. ДАминистраТИ:IН~' разходи • 65520 ~/-
Общо за група 1 65500 Ь я

.~I. фАг:ансовVI разходи ~
_. -

Разходи за ЛИХВИ ~5611

. Отринателни разпики от операции с финансови активи и инструменти 65612 .'_. . :Отрицателни равлихи от промяна на валутни курсове • 65613

Друr'И разходи 110 финансови операции 6S614 :
Обшоза група 11 65600 ··
Ш. Извънр'еДtlИ рээходи 65700 .
IV. 3ar')l6" ог стопанска д.:Йност 65800

V.Обшо равхоци 65900 3 /..
.-

ЧV!. Реэупгат 65950 '. 1/1- '. ~ t1!;Всичко (О6що разходи + VI) . 65990 '.- -~

. . Сума· хил. лв .

Наименование на приходите . Код н.а
текуща предходна' •.. peдa~ .

"
.• година година ,

а б 1 2.-
1.Пр'иходи от деi'iността

А. Пр'иходи от регпвментирана дейност
-.. i!.. 6651;'" • -,Приходи от дарения под условие ..

Приходи от дарения без условие 66512 .
f----'-. . ': .

66513Членски в-юс-----
~ у ,

Други приходи 66514 ,
..

~ у06що за група 1 66500 .

11.Финансови приходи .
Приходи от лихвv 66611

Приходи от съучастия . 66612,
1--.-

6661ЗПопожигепни разлики от операции с финансови активи и инструменти_.
'Толожитечни раЗЛИКА от промяна на валутни курсове 66614

f----'--.----.
Други приходи ит финансови операции . 66615

Общо за група 11 ~ 66600/'

111.Извънредни I'РVlХОДИ '" ...., . 6679.0 .

IV. Печап6а от стопанска дейност I \ (). \ 66800 э '9',1 '\
V. 0611,0 приходи I \" " .?-\ 66900 ;:, ~J(/\'\ /'"

.
VI. Р~ЗУJпат .:л. о v а· . 66950
1--------.-. ~7Ч'~.v O{f'"\v,1411I"r 66990 ~ i!)Всичко (Общо ГI~и~!оди + VI)

~ хо о \А(; ~". )QI\\"'~V\t~,)-t~"Vf

'о



Отчетна еДИН1~ :·~r~!~\·~}:··\~.~.~..lO.!1)?Wa::
Гр. (с.) u-::!.tQI ; .

. Община щм..tx : . I ЕИК по БУЛСТАТ I 'гР

JI OI.816kJlul~lolll I

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 '" , текущареда предходна

година , година.. а 6 1 2-----
А. Разходь.

• 1. Разхоци з а (m~раТIIt~!нiI·Аей~IОст ----- .
Намаление lia запасите от продукция и незавършено произ~ство 10100 ,"О
Разходи за су·Ровини. материали и външни услуги 10200 J.~ ,;.t,
Суровини и материали 10210
Външни услуги 10220 J~ ~~

Разходи за персонала 10300
в това число: .

f'аЗХОД~1за вьэнагрьжпения .. . 10310 ...
Разходи за ОСИГУI:JOВI',И(към осигурителни фондове) 10320
от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321

Разходи за амортизация и обезценка 10400
..

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материёl1ЖИи нематериални активи 10410
в това число:

-
Разходи за амортизация .~ 10411

,___.!:~зходиот обезценка 10412 -
Разходи от обезцечка на текущи (краткотрайни) активи •• 10420

Други раЗХОД~1 .' 10500.
в това число:

Балансова стойност на продадените активи " 10510
Провизии .' 10520- . \ \ .

Общо за група 1
. '. Д~ 3-Z10000

11. Финансови разходиr---'"' '
Разходи ог обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосроччи) активи 11.1'00 j

в т.ч. отрицателни раЗ'IИКИот промяна на валУ1НИкурсове 11110 '. Р
Разходи за лихви и други финансови разходи .. 11200 ..

в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група .

11210
Отрицателни раЗЛ!'1I{Иэт операции с финансови активи 11220

Общо за група 11 11000
Б. Печалба от оби ••аЙна дейност . 14000

,j j()
Ш. Извънреды'! 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 !J ю
IV. Разходи за даtlЪЦИ от печалбата 14200 (J

V. Други даttъцVi/ а.периативни на корпоративния данък 143001--'-'--- ь {}Г. Печвпб: (в -I'J - V) _.. - ..• 14400----_. <, ;..,;,. '19Всичко (Об.цо раз::!.>;~\":1' IV + V + г) 14500

."'~ -1 . .
f
/' .

\~ \т " • -



,.

,,

Код на
Сума - хил. лв.'

Наименование на приходите
реда текуща предходна

година . година
а 6 1 2

А.Приходи
1.Приходи от оперативна дейност ..
Нетни приходи от продажби 15100 д* ~.1
Продукция 15110
(токи 15120 .
УСЛlГИ ~ 15130 ):;. ~

в това число:
Приходи оrтърговско-посредническа дейност 15131
Приходи от наеми •.. ·15132
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
Др~ги приходи 15400

в това число: "1-- .. •Приходи от.финансиоания • 15410 •..,,;
от тях: от правителотвото 15411

Приходи от прода·;кби на суровини и материали 15420
• Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430
Общо за група 1 15000 J:j '(I
11.Финансови приходи
Приходи от участия 1, дъщерни, асоциирани и смесени IJPедприятия 16100 ..

1--_ 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 ..

в това число:
Приходи от предприятия от група 16310
Положителни разлики от операции с финансови активи 16320

~оложителни l)а:~!"I<И от промяна на валутни курсове 16330 ..
~)що э а група 11 . . • 16000
Б. 3агуба от обичайна дейност 19000
Ш. Иввънредни приходи , 17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100
Общо приходи (1+ 11+ 111) . 18000 J';J \ izf •.
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100
Г.'Зёiгуба (8 + IV + V) 19200
ВСИЧI:О(Общо riР,IХ:ЩИ + Г) 19500 (Й' 11/.__-.-.~._--_.-

..

~ПРАВКА зА tlРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ~·ЕЙI10СТИ ЗА 2014 ГОДИ'А

Равдел 1.Приходи от оперативна дейност •
..

(Хил левове)

Код на Отчет за ..
реда годината .

6 1
15500 ;.::t
15510
15600

15700
15710

Видове

~. .__~~ ~a~ ~ ~ ~~ __~ ~ ~

Б,)уто приходи от I'р()дажби (код 151ОО, I<ОЛ.1вкл. а.щизи, без ДДС)г---·-----
ЕТ. Ч. приходи от населението"г- .~~~~~-------------------------------------------------+~~4------------1

Приходи ст извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на ды1отрайнии активи
по код 15430, кол.1) •

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от СТРс:~IИчленки на ЕС' 15711

15800ПР1l1ХО.r,иОТ УСЛУГi1 H~IИШЛеме ••

~.-ч.на чужде лранни клиенти' . . +1:..:5:..:8:.,:1.::0+ -1
rп·Р~lхо,с;1iiот ПРОДi;;ЬИ на странични продукти, произведени ат дейности, свързани с околн~ cpe~a **
~. '.

Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната Феда.Юткод 15411, кол. 1),

•з, 'AP'~'" '''ОД''"''" Д' "'""Ю'"""~ ввппатенитеот п••• ентиге"""".1, ~._;
•• Включватсесамоприходитеот продажби на странични продукти,ПQлучениот~.::=и,д~Й~~'\7I' фицираникатотакиваза околнатасреда.
ПриходитеОТ продажбина странични продукти могат да се посочатсамо ако тез",~ft"" H~OBeH източник на доход за предприятието,напр.
продажбинагипс от газовифилтрина високи комини.

15900
15950



r

Разцел 11.Разходи за суровини и материали ( код на реда 1021О, коn. 1) {Хил левове)

Видове Код на Отчет за
реда

,
годината

а б 1
. Разходи за С):~ровини и материали 21000

Енергийни продукти * , 21110
в т. ч. разходи за енергийни продукти за тр_анспортни средства 21111

Вода 21120
.

Резервни части и окомплектовки 2N30
Други 21140

'Посочват се всьчки разходи за енергийни продукти (въглища,петролни продукти, газ,електроенергия, топлоенергия), които се използват за получаване
на топлинна енергия за ссбствена консумация и за транспортните средства на предприятието, Несе включват разходите за енергийни продукти, които са
суровина за производство на други енергийни продукти, химически тврове или са купени с цел препродажба.

р 111Р 10220 1)

,,

аздел . азходи за външни усnуги код на реда ,коn. . (Хил. левове.
Код на Отчет ва.

Видове.- реда годината_.
а б 1._

~.Разходи за В1,НLUн.tI.1:~л'УГIII • 31000
Застраховки' 31110

,
..

в т. 4. социални застраховки 31111
(уми по граждански договори и хонорари 31120
# 'в Т. Ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател 31121
Наеми 31130 .

в 1:Ч. на дълготрайни материални активи . 31131 . .
Суми по договор с ~Оl1изпълнител . 31140

в т.ч. със сгроитэпни фирми 31141 .-
Плащания на агенции за набиране на персонал 31150 .
Пощенски, ;<УI)иерск"~и далекосъобщителни услуги '31160
Нает транспорт 31170 J~
Текущ ремонт 311~0

в това число на:
Сгради 31181'
Машини и оборудв~не • 31182'

Консултантски деЙ~.:~ти 31190 '... в това число.
Юридически 31191. 31192

.
Счетоводни и одиторски

Рекламнилейносги 31200
Други 31210

. в това число: .
3а доставяне на вода . 31211
За отвсжцане ип лечистване на отпадъчни води (платени суми на'ВИК и други) • 31212 1.'

,.......:::_-----
31213 rЗа събиране ~,TP'!TV ране на отпадъци . •__::;__ ._-----_._ .

Раздеlll". Други разхоци ( код на реда 10500, коn. 1 .
lXил. левове. Код на Отчетза

Видове
реда годината

.' а' б 1
~yг.,., равходи

- , 41000,
Балансова сгой-.о: r ~а продадените активи . 41100~C ___________ о

41110Стокь~'- __ ._--_.
41120~"'i-i"" и .Аатериа.1А .

f\.'lЛадиживо гни и животни за угояване . 411301---'-'-" _
41140Дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за командировки
. __ -

41200

lJ!P~ . 41300

Равпап V. .цИ ВИДЕ:НТ!II . ~ n (Хил. левовеr--.--.----.
~Jri Код на Отчетва

Показатели .
годин:tтаI редаf---.

\n '--..J б 1а_.
Х)9лlf'3 v ~~\" 51100Приходи от дивиденги

в т. Ч. приходи от У"_!IСТИЯ В предприятия от група 51110
Изплатени дивиденти през годината 51200

L..._~~~~~~вжета 51210



r-----

Раздел VI, Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 1S1 ОО, кап. 1) 'ОСиллевове)

"

Дейности Код на Отчет за
-~ реда годината

а б 1
_Общо - 61000

Растениевъдство . 61110
Животновъдство 61120
Спомагателни дейности в селското стопанство 61130 .
Лов и спомагателни де'~ности . 61140
Горско стопанство 61150
Рибно стопанство 61160
Добивна промишпеиосг 61170
Преработваща промишленост '" • 61180
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газоо6разни горива 61190
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и еъвсгановяване . , 6120Ql

Събиране, пречисгвайе и доставяне на води 61201
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) 61202
Събиране, 06pa6011<~иобеэврежцане на отпадъци 61203
Разкомплектоване Н? отпадъци " 61206 ~;

Рециклиране~a сортирани отпадъци 61207
Възстановяване и др/ги услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни
води и други) 61208

et-роителство 61210
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл, търговско :
посредничество с автомобили и мотоциклети) " 61220 ..
Търговия на едро, б '~ЪРГ08ията с автомобили и мотоцикЛети (вкл. търговско посредничество) 61230
Търговия ~_~lребн(), без тъ] ловията с автомобили и мотоциклети 61240 .
Сухопътен транспорт 61250
Воден трэнспоот . 61260
Въздушен траьспорг : 61270
Складиране на товори и спомагателни дейности в транспорта 61280
Пощенски и куриерски услуги 61290
Хотелиерство '61300---- ;РеСТОР<1Нгьорство 61310_. , --'
Издателско ДЕ\1НОСТ 61320--'-'-------- -
Производство Н<1,фv пмь, и телевизионни предавания; звукозаписване и издаване на музика 61330
Радио и телевьзионна дейност ; 61340,
Далекосъобщения . . 61350
Дейности в-областта на информационните технологии, информационни услуги 61360
Финансови и застрахователни дейности 61370
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем) 61380
Юридически 11 счетосолни дэйностм

. 61390 ';•~._------- . зНаучьоиэсчсдовэге.гскэ 11 развойна дейност " 61400 .
f-------- 6,.410Рекламна дe~OCT и.~роучван(, на пазара :

Дейност на L;еf,траЛ,i'" офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитекту"р"НИи инженерни
дейности, технически ;Азпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в
областта на дизайна, ~тограФията и преводаческа дейност 61420
Даване под наем на ДРУ"и активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост) 61430
Туристическа агентска 11операторска дейност , • 614401--'--'-:--.----- --
Дейнссти по нэемгнг и чоецоставяне на работна сила, по охрана и разследване,по обслужване на сгради и озеленяване,

~~~I!_~I~ 2f1МИ,_iИС rQпи!ни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската пейност 61450
Обr,а308сН:М! ___ , 61460

Хув.анно .шрав юпазваие и социална работа . 61470
(---'----- -с..._ 61471в т. 4. ПО договор С НЗОК

Култура, спорт и развлечения . 1:\ ~n''Y \7~ у 61480 &4
Ремонт на компютърна техника, на лични и дома.кински вещи; други персонални услt· пране(jхими~еско чистене,

~" и "'"'Ш""' У""'. ,р'УР"' обо,д~и,,'",cn<и .~' . \, О \ ~ ,; 61490

"Дата. IJlG. 06; J-Q!J I

~
lG8"tЛ~,31 ~? I

(телефон)

РъководитеЛ:~~~~~~~~~~~~~+- --4
Съставител: L. __':.ll...>L.~~:::"...Q~.:.:::j~1..i.~~ --'
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ЕИК по БУЛСТАТ/ТР I

П)I-r::1О....-г13~16~1o::-г:[t=IГЛ?\J"'-(D~r. d-:ТI-Т--I -т--т--1 "

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

съгласно чл, 26, ал, 5 от 3акона за счетоводството)
(ХИЛ левове)

-.

.
Наименование на паричните потоци Код на Текуща Предходна

- реда година година

а б 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на перио~а 66200 ~O Z
11.Парични потоци от нестопанска дейност •
А. Постъпления от нt;стопаttска дейност ' . ,

Получени дарения под условия 66211

Получени дареht~~'З условия 66212

Постъпления от членски внос , 66213 ~\~-_.
Постъпленив от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

. Постъпления от банкови и валутни операции 6621б

Други постъппения 662;7 ~ . ч
-Общо за раздел А . '. "

66210 ~ Ч ~.
Б, Пnащания за н.зстопанска дейност "

"

Изплатени парения 66221 .
Изплагени заппати 66222 ..

f--' -.
Изплатени осигуровки 66223

Плащания по банкови и валут"!и операции 66224

Плащания за услуги 66225

Други плащания • 66226 J ~
Общо за раздел Б • 66220 j Jv
В, Нетеи паричен п-.ток от нестопанска дейност 66230

Ш. Парички !10ТОЦИОТ стопансна дейност , ' ..
А, Псстъппения от стопанска дейност .
. Постъп~ения о', продажба на активи и услуги оо 66241 ;<:; }/1
Посгъпления.от клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции 66213 .1,
r---- . . .

1Други постъпления '. 66244
f-.

: :;:; У1Общо за раз дел А 66240
-

Б. Плашания за стопанска дейност .".
Плащания за услуги и за придобити активи 66251 д5' 31 .

'. Плащания към доставчици
.. 66252

Изплатени данъци
,

6625З
,

Плащания по б,"1К )6И И валутни операции с"- 66254,------------ -,Други пла.цани» 66255
г--'- . -

~ ~5 34Общо за r,а"деЛ,Б п • 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност \;__
~ 66260

IV. Наличност на ilарични cpeAc'rBa в края на периода \ ОО \J (\ . ,
66300 ),3 JO

V. Изменение на паричните средства прев периода 'о:... .~ 'l'i'._66400 J #);
:'\J 7'\"\1' , У ",\V

>'

..

Дата:IJ6,О6:,1,ОР I

~
(телефонj

Ръководител:~~~~~~~~~~~~ -;

Съставител: L._..!.:.!..u.:.:'-==::__~__;-N-':.!:\..~==:=::__;---:-----------...J
милия)

"



Отчетна един
Гр. (с.) ••••..•••••..
Община

..

СПРАВКА ~A НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31 •.12.2014 ГОДИНА (Хил. левове).
Отчетна стойност на не'!С!кущите активи

. Последваща
Амортизация ! П~слеА"'ща~

оценка оценка.. Г!реоценена
балансова. на постъiшлите през периода амортиза-

Код на
Преоцене- СТОЙНОСТ

Показатели в това число: на стойност в нача- ЦИЯ В
в края нана излез- в края на начисле- оmисана в краянареда в начаЛото увели- нама- (4+5-6) лото увели- на_ края на
периоданови, пр••.. лите през периода напрез през периода периода. . на периода

06щ? (1+2-3).
чение· ление на .,ерИода (8+9-10)

чение ление (7-14)до6ити по употребя- периода периода (11+'2-13).' периода .. стопански вани .
начин

б 1 2. 2" 2б 3 4 5 6 • 7 8 9 10 11 12 13 14 15а '.

1.Нематериални акти.и r

Продукти от развойна_дейнoq 6110 . .
Конц<!сИИ. патенти. лицензи •••търговски марки, про- .
грамни продукти и други подобни права и активи 6120 •
Търговска репутация 6130-

'о

ПреДOCТilвени аванси и немаТеРИal1НИ активи 8 . .
процес на и'граждане 6140

• т. ч. предоста~~ни аванси 6141 .
Общо •• група 1 6100 .
11.д..пroтpаЙн" матер"""н" акти." .
Земи И сгради 6210 . .

Земи j(
6211 •

Сгради 6212 .
Машин", пj>oизводствено оборудване и апаратура 6220 -
Съоръжения и други 6230

8 т. ч. транспортни средства 6231 . .
Предоставени аванси и дълготрайни Материапllи .
активи в процес на изграждане 6240 .

в т, ••• предоставени аванси 6241 •
Общо ~a група 11 .6200

111.ДЪЛГОСРDЧНИ Фина~со.и .кти.и -' ,
Акции и дялове в предприятия от група 6351 х х -
Предоставени заеми на предприятия от група 6352 х х -
Акции и дялове в асоциирани и смесени :\Н.·предприятия ~З53 х х .

о_

~
..- ~o

Предоставени заеми, свързани С асоu~щ:;~: :•.., и .. 1\ .с».
смесени предприятия б354 х х \

Дългосрочни инвестиции б355 l'i \ ) ") , .
х х I

Други вееми б35б х х у f-'- ~ -
И'купени собствени акции 6357 -~ х ~ ID

и ~х _ .
Общо вв група 111

.
6350 Х х .••.IP\q Ir" \... ~,. 1't'X

IV. Отсрочени д"н"ци 6360 /. . х х ~o

Общо нетекущи (д'ЬJlГOтpaAHII) акти.и (I+II+III+IV) 6000 .: . 'Х Х - »>.



НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел 1.Немагериапни активи (Хил·левове)

•

Отчетн. стойност НI нетекущит~ IКТИ8И . Последваща
'. oц~кa

НI посгъпмпите през периода

Показатели Кодн" " В това число:
реда на изпев- 8 края на8 началото у&enи- намале-

напериода Общо
НО8и,пр •••. литепрез периода

чение ние
доб~ти по ynотребя- периода (1+2-3)

стопански вани .
начин .

а б 1 1- 2а 2б 3 <4 5 б

Продукти от Р"В"ЙНilДОЙНОСТ (код 611 О) 0100

в това число:_о
Научноизследовагепска LI раввоана дейност 011~ •
Проучване и оценка на полезни изкопаеми 0120 •

Концесии, пвтенти, лицеНJИИ, търговски МlРКИ, nроrр_мии о, ,
продукти и други ПОДО!)Н"VIрав" и.активи (КОД 6120) 0200

в това чисnо:

Компютърен софтуер :
0210

~_а.иданн" I 0220 ,;
Оригинап« 1"" развлекателни. литературни или художествени творби 02Jo ' .

~руги продукти, обькг но ингепектуапна собственост 0240

ПОАЛСЖ "цИ на търгуване оперативни пивинги 0250

Разрешигепни за ивпопввоне на природни ресурси 0260

раы~ешителнии за преппэиемане на специфични дейности 0270 -: -:
Изкпючитепнм права върху бъдещи стоки и услуги 0280

.: ..
Равдол 11.ДългстраЙШt. материални активи (Хил.левове)--

Отчетна стойност НI нетекущите активи
• Последваща

, . оценка

. на пocтъnиnите пре] периода .

Показатели
Код на в това число: на изле~ в края на
ред" в н"чалоl'о у&enи- намал~.' на периода нови, при- питепре] периода

чение ниеОбщо добфипо ynотребя- периода (1;2-3)

стопански вана .
• .начин.

б 1 2 2а 2б 3 <4 S 6а .
f-.

3е,.и и cгp.д~ (код 6~ 1О) 0300

Земи (код 6211 ) 0310

в топа число: . , .
Земи по.ц'сгради и постройки 0311 .
Обработваеми земи 0312

.: Терени за отдих и развлечения и свъраените с тях повърхностни води 0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни ВОАИ 0314

Подобрен'ия еърху ,емите. 0315 • ;1'
~_гради (код (,212) 0320

" н. "- ~(rpaдll неМИflИЩНИ . 0321 .
Сград. ЖИЛИЩЮ1 0322 ."
Други сгради 0323

.
Съоръжения и други (код 6230)·, 0400

.
:Гранспортни средств. (код 6231 )

о·

0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)
,

0420

Животни. оппеждани зв многократно получаване на продукти опях 0430

Дървета. пасаждения и растения, сппеждани ва многократно получа-

ване lIа ПРО.1УКТИ от тих 0440

Ангикварни и други проиэведения на изкуството 0450 .
Благородни метали и скъпоценни камъни 0460 \. f

Други ценности . 0470 \)L-
Други 0480 ./ 1\ о -:

в т, ч. съоръжения. изградени чрез строителна дейност 0481 \~ --\ ./
и, \J а,- .

Ръководител:~~~~~ ___ь~~~~~~~ ,
(ъставител:L.~~~~~L-~~~~~~~~~~ ~

Дата: 1..161 Од. J()f.) 1

~

~
(телефон)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2014 г.

на" Фолклорна музикално-танцова 'компания- Варна"

1. Учредяване и регистрация
.'.

"Фолклорна музикално-танцова компания- Варна" е регистрирано във Варненски
окръжен съд Фирмено дело NQ2498/2001 г. .

,Сдружението е организация с нестопанска цел, регистрирано по Закона за ' .
юридическите лица с нестопанска цел.

Цел на сдружението: разпространение на българския фолклор /музика, песен и танц!
и организиране на нейните любители.

2. Анализ на информацията представена 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 с Националните стандарти эа
финансови отчети за малки и средни предприятия .•

Сдружението води свойте 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 води аналитично отчитане на двата вида дейности -
стопанска и нестопанска.

•
2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.2.1. Дълготрайни /дългосрочни / активи ,'"
Сдружението е определило стойностен праг от 700 ЛВ., под който придобитите

активи независимо, че притежават .характеристикага на дълготраен актив, се третират
като текущ разход в момента на придобиването им.

Към датата на съставяне на счетоводния баланс сдружението не притежава
дълготрайни активи.

2.2.2. Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. Паричните
средства включват касовите наличности и разплащателна сметка.



2.2.3. Като разходи за бъдещи периоди са представ~ни разходи, които са
предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година;

2.2.4. Сдружението няма основен капитал. Собствения капитал се формира от
сметките за печалбите и загубите от стопанска и нестопанска дейност', които се
приключват в края на всеки отчетен период към сметка Други резерви .

.2.2.s.краткосрочните вземания и 'задължения в лева са оценени по стойността на
тяхното възникване. • ,;

2.3. Приходи
Основните видове приходи, които сдружението реализира са:

приходи от нестопанска дейност
приходи от стопанска дейност

Критерии за разграничаване на стопанска от нестопанска дейност:
Източник на приходите. В случай,че източник е дарение, финансиране за
.мероприятие , приходите 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, се счита , че се извършва ётопанска дейност.

I

в случаите, когато се реализира мероприятие, което не е свързано с българския
фолкор, Т.е. не е определено' в Устава каво нестопанска дейност, то такова
мероприятие се счита за стопанска дейност.

в случай, че дадено мероприятие се планира като нестопанска дейност, но
. едновременно с това се реализира ИКОН9МИЯ от разходите, тази икономия се о'ГЧИft"а
като резултат от нестопанска дейност.

Приходите. от нестопанска дейност са: ..,
Приходи от регламентирана дейност - те са постъпления от различни собствени
инициативи, финансирания за фестивали, концерти,програми свързани с Устава.

Приходите от стопанска дейност са:
Приходи от услуги за организиране на концерти, спект~и , нссвързани с Устава
като нестопанска дейност.



2.4. Разходи
Сдружението отчита разходите по вид, с допълнителна аналитичност за разходите по

функция.
Аналитично се води отчитане на всички разходи по следните критерии:

разходи за нестопанска дейност
разходи за стопанска дейност
неразпределяеми разходи

..

Неразпределяеми са всички разходи за' продажби, административни, финансови, които
не се отнасят само към една от двете дейности., .. ".База за опеделяне на разходите за стопанска и нестопанска дейност е съотношението
между приходите от стопанска дейност и общите приходи на сдружението.

За отчетния период разходите за стопанска дейност са 87.87 %.
Изготвен е отчет за приходите и разходите за стопанска дейност.. '..

2.5. Данъчно облагане
Текущите данъци върху печалбата се.определят в съответствие сизискванията на

българското данъчно законодателство - Закон;а за корпоративното облагане.

3. Събития след датата на баланса
Няма настъпили събития, които да подлежат на отделно оповестяване.

Дата: 16.03.2015 г. съ~иreл:~ .....
rж~~~а/

'~.
Ръководител: .

..... /Ю.Станев/

I
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