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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСПД
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Данt:t/rПе в годишния отчет за дейноата се попълват от всички преДПРИЯП1я с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.

20 о': Закона за статистиката.

Пре ставянето на годишния отчет за дейността е sitдыIж"теIlноo съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2 15 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо). в срок до 31 март 2015 година.

НеиЬлнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейноата се санкционира по чл. 52 от Закона за
ста~СП1ката и ЧЛ. 276 от ЗКПО.

Дан, ите за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиден-

циаl ност.

~I
Наименование на формуляра Стр.

1·'1 Справка за преДПРИЯП1ето през 2014 година 2 '~
,У{

2.1 Справка за местните единици за 2014 година 4

3. Счетоводен баланс към 31.12. 2014 година б

4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2014 година 10

5.' Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2014 година 13

б., отчет за собствения капитал за 2014 година 17

71 Отчет за паричните потоци за 2014 година 18

~I Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2014 година 19

"~, Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 година 21

1 . Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални аКП1ВИ за 2014 година 22,
Справка за платените данъци и такси през 2014 година'1 . 24

•1 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2014 година 26

1 Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2014 година 28.
1 Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2014 година 32

1~. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 година 34

,r;. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2014 година 38

17.- Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2014 година 39
-"-,1



СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

1. Име и адрес на предприятието

Област

Община Район"

Град/село Код по ЕКАТТЕ'"

Пощенски код

Улица Номер ф
I

Друго Пощенска кyrnя

Електронна поща

Интернет страница

БлокБулевард

Жк. Вход

Код по
НКИД-200З··

в тРзи раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието .

ЕтажКвартал

Площад Апартамент

Факс'"Мобилен телефон

Телефони"·

1 • Нестопанска дейност

Код по
КИД-200S"

• По ьлва се само за градовете София, ПЛовдив и Варна
пъпва се в КБ.

••• .първата клетка се вписва КОДЪТ]а национално изБИРilне, а във втората номерът на телефона/факса.
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111.Място на MJ8bpW8aHe на дейността

На колко места (одрес. населено място) Вашето предприятие ИJ8ърwва 1Ui:И!!ШМ1JООIП смдейност?

дко броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения.данни за местните единици~

о в което предприятието ИJ8ЪРW8а преобладаващата си дейност.

Област

Община

Град/село

. в чия попаа предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)

J.

бществена ~
~acтнa I

I

~. Икономичесха дейност

110 Опишете стопанските дейности, които е извършвало Относителен дял на нетните КодпоКИД- КодпоНКИД-

I преДПРИЯ111ето приходи от продажби през 2008" 2003"
2014г.в %,

2r

~
4.

S

6
7

8

9
1

Вт рзи раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива през 2014 година. За тяхното описание
трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на нси -
www.nsi.bg.

VI. оциanно предприятие
Ва ето предприятие ••социanно предприятие" ли е7

D ДА D НЕ

.с иалното предприятие' се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постиганего на положително
изм римо социално въздействие, а не генерирането на печалба в пома на собственици иnи акционери. Вслучай на разпределяне на
пе ба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
раз ределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или

на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му

приятието Ви е ••социално· когато:
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. Н 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

лва се само за градовете София, Пловдив и варна.
лва се в ТСБ

http://www.nsi.bg.


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприягивта, прилагащи облекчена формана финансоваотчетност,

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

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Предходна

!
реда година година

а б 1 2

1.~мичност на паричните среДСТ8а 8 началото на периода 66200 Z 11
11.Парични ПОТОЦИ от нестопанска дейност

,
А. Постъпления от нестопанска дейност

олучени дарения под условия 66211

олучени дарения без условия 66212

остъмения от членски внос 66213

r остъмения от осигурителни предприятия 66214

r олучени обезщетения за застраховане 66215

r остъпления от банкови и валутни операции 66216 -
~ pyrм постъпления 66217 ::.;{? .J-

Об !ЦО аа раадел А 66210 :r:: _;;..
Б. ,1nащан"я аа нестопанска дейност

V~матени дарения 66221 /'"'

\lljJматени ваппати 66222 "( '-1
Lфматени осигуровки 66223 JJ S
Пrащания по банкови и валутни операции 66224

П ашания за услугм 66225 1 .i
8I>Yги плащания 66226 т

Общо аа pasдell Б 66220 g; 11
В.Н етен паричен поток ОТ нестопанска дейност 66230 т-п r-{_
111.r арични потоци от стопанск.а дейност "' 1
А. Постъпления от стопанска дейност

Пс!стъпления от продажба на активи и услуги 66241

Пс\СТЪпленияот клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции 66243

ДР>'ги постъмения 66244

ОБЩо аа pasдen А 66240

Б.n1 ащан..,. sa стопанска дейност

Пп щания за услугм и за придобмги активи 66251

пп щания към доставчици 66252

Из ~атени данъци 66253
пл щания по банкови и валутни операции 66254

Дp>'rм ппащания 66255

Общ. аараадм Б 66250

В. Не ен паричен поток ОТ стопанска дейност 66260 J

'У.На (rIичност на парични средства 8 края на периода 66300 - rJ
У. Иs'!'енение на паричните средства преа периода 66400 I'J) .'

.......::'"

.~

l'~~\ l' aтajof~:~. ~\1
1..4 ~) _ ~ .~:~::lM

Ръководител:[; -( ~.L77J fJ 1J7'7~..y.,_ .'-17/ ~ ,. ~"Io).~
съставитfJ~с//j ~.A.JO/ .I1'_L M~ ·~X~,.~ '7

"'(име, прези~амилия) ~.' .(JpO~J4 '/
Лице за контакт: I • I . ''.1

(име, презиме,фамилия) • -ttелефон)

18
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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 3акона за счетоводството)

Показатели
Код на 3аписан
реда капитал

Премии
от

емисии

Резерви

Резерв,свързан Резерв съ-
Законови с изкупени соб- гласно учре-

ствени акции дителен акт

Други
резерви

9

Текуща
печалбаl

загуба

(Хил левове)

10

Общо
собствен
капитал

11

Резерв от
последващи

оценки

Финансов резултат от
минали години

делена
печалба

j_а б 1 2 3 4

Салдо 8 началото на отчетния период 61610

Промени в счетоводната политика 61620

Грешки 616ЗО

Салдо спед промени 8 счеТО80дната
политика и греwки 61640

Изменение за сметха на собствениците 61650

Увеличение 61651

Намаление 61652

Финансов резултат за текущия период 616БО

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

Ca1lДo към края на отчетния период 61720

Промени от преводи на годишни
финансови отчети на предприятия в чужбина 61730
Собетаен капипл към края на етчетняя
период 61740

5 6

:--

7

1

Неразпре-
Непокрита

загуба

8

(име,презиме,фамилия)

11'11
/
I

(телефон)

I А

/f/
I



ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Часr 1.Наети пица по ТРУД080 и cnужебно пра800тношение
рщen 1. Среден списъчен брой и начиcnени средства ,а работна ,амата

Среден списъчен
Средства за работна

Код на брой
заплата (в левове -

реда цели числа)

Общо ВТ.Ч.жени Общо

I а б 1 2 3 J

Наети лица по трудово или служебно правоотношение 1000 А J 11fЛ3(НI пълно и непълно работно време)

11Т.ч.без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010до код 1090) 1001 ~ I , х
А

от код 1001:жени 1002 х 1 Х l/::Ra!J
Навтите от код 1001 по Национална класификация на професиите
иf iлъжностите от 1.01.2011 г.; ~ ~ л

Р'Ьководители 1010 ~ ! М/л2
~rециалисти 1020 7 ""

i ХНиЦии приложни специалисти 1030

г,~мощен административен персонал 1040

г.~рсонал. зает с услуги за населението. търговията и охраната 1050

lI;~алифицирани работници в селското, горското, ловното 1060
•• рибното стопанство

К~алифицирани работници и сродни на ТЯХзанаятчии 1070

~ ашинни оператори и монтажници 1080

~рофесии, неизискващи специална квалификация 1090

НаI!ти лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство

-ttепреи,чиcnени към пълна заетост 1200 х

- ~реИ'ЧИCJ1ени към пълна заетост - от код 1001 1300

p.u ~en 2. Д8ижение и отработено време

I Код на
Бройреда

а б 1)

• s Наличност по списък в началото на годината 1810 (/
В ~

CII:t
Приети от началото на годината - общо!'CI 1820 -'" ~~ u

CII э-,
Напуснали през годината - общо 1840~ s с: -g.~
Наличност по списък в края на годината (код 181О + код 1820 - код 1840) /1880

~ ..• Отработени човекодни 1910 !J.114
!i 8. ~

в Т.ч.от наетите на непълно работно време 1911с: '" - ./~B CII ~
~ ~ ct Отработени човекочасове 1930 1MIf'CII о~p 2- •...

в Т.ч.от наетите на непълно работно време '"1931
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'1 -
Р.~дел 3. НаЧИCllени средства Ja работна Jannaтa и дру"' раJXОДИJa труд на работодатця

Отначалото,
Код наI на годината
реда (в левове-

цели числа)

I а б 1

11 Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) ~~'I.6-J(код 31оо =: код 1ооо к.3) 3100
о ,'1+tJсо Основна заплата за действително отработено време 3120о
~ Възнаграждение над основната заплата

,
~
о 41 (наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130
с: s
41 Х '7 t годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати•..• 41 .., в т,ч,s 3
3"0 со и други еднократни възнаграждения 3133 --""~ ~ Възнаграждение за платен отпуск 3140 м»о о
\о О

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд. работа на смени, професионален (itlJ;'" со0.",
'" О. стаж. извънреден труд) по кт. здс. друг закон, колективен или индивидуален трудов договор 3150•••с:
10 О

Обезщетения по кт, 3ДС и КСО 3160со хt\O
q41

по чл. 200, ал. 3 от кт и чл. 104,ал. 4 от 3ДС 316141 ~
8"5 7

по чл.222, ал. 1 и 2 от кт и чл. 104,ал. 1 и 2 от 3ДС 3162..,
~ s со
41 по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от кт и чл. 104, ал.3от 3ДС 3163 ~~~'-I
I~
;r Социални и здравни осигуровки (вкл.доброволни и фонд·Безра60тицаj 3170 ItТfи10

;:t: Други социални разходи и надбавки 3180

Данък върху социалните раЗХQДИ 3190

Ч~ 11.Напи пица по договор Ja управление и KOНТPOII,ИJ8"ЪНТРУДОВИправоотноwения, допы\мтеllенH труд при дру' работо-
дiJгen (по 41\.111 от кт) и работещи собственици

II
Код на Среден брой в т,ч, Разходи за възнаграж-

реда през годината жени дения
(В левове - цели числа)

,: а б 1 2 3
Н ети лица по договор за управление и контрол
« ез тези, включени в кодове 1 ООО, 1500 и 1600) 1400

~L"'

Н ети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500 ..J,)1tJ
Ц т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
.fI не работят при друг работодател 1510

Н ети лица по ЧЛ.111от кт за допълнителен труд 1530
рё ботещи собственици (без тези, включени в код 1ооо и код 1400) 1600 ) '1.--
G циални и здравни осигуровки 3300 х х J-f

(име,презиме, фамилия)
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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

1.1Разходи за дейността

~ Раsходи ,а реmаментирана дейност

рарения 65511

рруги разходи 65512 1
Общо ,а група А 65510 т
61АдминистраТИ8НИ раsходи 65520 ,ь- ,1-
о~що ,а груп. I 65500 .:ь- .J-
11ФинаНС08И р.sходи

азходи за лихви 65611

ртрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

;>Трицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

~ руги разходи по финансови операции 65614 -
~ що :Jaгрупа 11 65600

111Извънредни ра,ходи 65700

IV~3.ryба от СТОП8нО(адейност 65800 -яч. Рбщо раsходи 65900 :J-
Vlj Реэуnт.т 65950 -- -
вс\.чко (Общо рuходи +VI) 65990 Х -l-

11

Код на
Сума - ХИЛ. лв.

111
Наименование на приходите реда текуща предходна

година година

а б 1 2
1.rlPиходи от дейността

А. Приходи от регnамеНТИР8на дейност

приходи от дарения под условие 66511

Г!~иходи от дарения без условие 66512

Ч",енски внос 66513 -дРуги приходи 66514 ч- -{-
Об~О ,а група I 66500 ~~.

...:r
11.са инансови приходи

-1

П, иходи от лихви 66611

П, иходи от съучастия - 66612

Паложителни разлики от-операции с'финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики ог промяна на валутни курсове 66614

д~ги приходи от финансови операции 66615

Об.О 38 група 11 66600

111.~S8Ънредни приходи 66700

IV. ~чаnба от стопанска дейност 66800

V.~ щоприход.и 66900 J,f- -э-
VI.P ~sYnTaT 66950 I
Вси' ко (Общо приходи + VI) 66990 ~ _or...
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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)

I Видове Код на реда
Отчег за
годината

а б 1

Административни раэходи 60000 г:
Раэходи эа материали 60100

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

11
Други 60140

Раэходи эа вънwни услуги 60200

11
в това число:

Застраховки 60210

от тях: социални застраховки 60211

jДанъци и такси 60220

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

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230 J
Наеми 60240 I

~ъобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

рсветление, отопление 60270

ода 60280

екущ ремонт 60290

в това число на:

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

~екламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни и~ституции 60330

Р эходи _а эаплати и други ВЪJнаграждения 60400 .г
Р~эходи эа осигуровки и надбавки 60500 j_
СЬциални осигуровки 60510 !
3~равни осигуровки 60520

Н~дбавки 60530

нд 'Безработица" 60540

Други 60550

~уги раэходи 60600

Р~зходи за командировки 60610

т. ч. задгранични 60611

Други 60620 I

I! т. ч. разходи за амортизации 60621
"
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65511 1) (ХРа~~еl1 11. РаЗХОДИ за дарени" I<ОДна реда ,I<ОЛ. ИЛ.левове

В"1дове Код на реда
Отчет за

[l годината

а б 1

Ра!/Соди за дарения 60700

4арения за частни лица 60710

в т.ч. за чужбина 60711

I аренИЯ за правителствени организации 60720

арения за предприятия, организации и други 607ЗЬ

в т.ч. за чужбина 60731

Р 111 Приходи от дарен"" (Хил левове)aJ~еl1

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а 6 1

Пр ~xoд" ОТдарен ••" ПОДYCl1o."e (код66511, коn.1) 60800

"аренИЯ от частни лица 60810

в т.ч. от чужбина 60811

~равителствени дарения и трансфери 60820

,дареtlИЯ от предприятия, организации и други 60830

" в т.ч, от чужбина 6ОВ31

Пр !,ход" от дарен ••я беs YCl1o."e (КОД66512, коn.1) 60900

~ареtlИЯ от частни лица 60910

в ъч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

.АареtlИЯ от предприятия, организации и други 60930

в т.ч. от чуж6ина 60931
iI

Съставите

лицезаКонтакr.LI ~----------~--------------~
(име, презиме, фамилия)
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Б.3А ~ЪЛЖЕНИЯ· (Хил.левове)

Степен на
Код на

Сума на изискуемост
Показатели задълже-

реда нията до една над една
година година

'1 а б 1 2 3

4. 3а~ения по финансов лиsинг (вм. начислени пихви) 2170

Н~финансови предприятия, вкл. централните управления 2171

Иf1Вестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2172

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
Yf'1равляващидружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
и.ън банковата система; предприятия със спомагателни дейноcrn във финансо-
B~e услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
д~ecтвa са финансови препприягая 2173

4.1 В1.ч. в просрочие над 90 дни 2174 х х

5.3.., ъnжения към персонала (вм. НАчислени пихви) 2180 -1. х х

5.1 в . ч. в просрочие над 90 дни 2181 { х х

6.3'; :ъnжения към подотчетни пица 2190 х х
6.1 в •ч. в просрочие над 90 дни 2191 х х

7. Д4lrъчни sадъnжения към държавата (вкл. начислени пихви) 2200 х х
7.1 в J. Ч. Впросрочие над 90 дни 2201 х х

8.Да itЪчни .адължения към общините (вкл. начислени nихаи) 2210 х х
8.1 в . ч. в просрочие над 90 дни 2211 х х

9.341' ъnжения към социалното и SApaBHo осигуряване (вкл. начислени пихви) 2220 х х
9.1 в; ч. в ПРОСPQчиенад 90 дни 2221 х х
10." еоформени в ДЪРЖАвен дълг кредити (ВКЛ. пихвите) 2230 х х
11. AI уги _адъnжения, вм. _а ценни книжа и начислени лихви 2240 х х

Н финансови предприятия, вкл. централните управления 2241 х х

Т1 ргсвски банки и фондове на паричния пазар 2242 х х

~Т.ч.търговски банки 2252 х х
И, вестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове 2243 х х
И! вестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (дДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитира-
н извън банковата система; предприятия със спомагателни дейноcrn във финансо-
в е услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контропния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия 2244 х х
3ар-рахователи 2245 х х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2246 х х
~щини И предПРИЯП1яфинансирани от местните бюджети 2247 х х
н8kеление 2248 х х
юkидически лица с нестопанска цел 2249 х х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2250 х х

11.1 e:r. ч. в просрочие над 90 дни 2251 х х
" ]f[ОБЩО.JадъnжеНИJl 2260 х х
11

I Мениreлници, запис на заповед и други.
• Начиd1ената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

(име,презиме, фамилия)
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АКТИВ .
Код на

(ума - ХИЛJ18.

Раздели, групи, статии реда текуща предходна
година година

а б 1 2

8. ТекуLЦИ(КРАткотрайни)актмви

1.МатериlUIНИ .Апаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

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

Продукция и стоки 03130

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

ОБLЦОаа rpyna 1 03100

1111.ВJI_маНИII

11 Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от rpyna 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230

в т.ч. над 1 година 03231

Дpyrм вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

рБLЦО.а rpyna 11 03200

11.Инв_стмции .
Акции и дялове в предприятмя от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

РБLЦО_а rpyna 111 03300

IV. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Размащателни сметки 03413
.,1_

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Размащателни сметки във валута 03423

Блокирани парични средства във валута 03424

СБLЦО_а rpyna IV 03400 1
O~LЦO_а ра_дел В 03000 А
r: Ра_ходи lа бъдеLЦИпериоди 04000

С ма на актив. (А+6+В+Г) 04500 с:
7



I
1', ПАСИВ

11 Код на
Сума - ХИЛЛ8.

111 Раздели, групи, статии реда текуща предходна
година година

а 6 1 2

А. Собствен капктал

• Записан капитал 05100

Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

i'други видове записан капитал 05120

I~.Премии от емисии 05200

.h. Pe:JepB от последващи оценки 05300

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

.у. Реsерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420

езерв съгласно учредителен акт 05430

~руги резерви 054М> i
О~що sa rpyna IV 05400 1
У:Натрупана печалба (:Jагуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510

• епокрита загуба 05520

ot~що•• грyn.V 05500 ,О ,
УI Т.КУЩ. п••• an6. (•• ry6.) 05600 ('I
04 що•• р.ад.nА 05000 Т( 1
6. nРОВ"_"" ••аоДн" .ад,.nЖ.НIIUI I

I

г:[ровизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Гровизии эаданъци 06200

" т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Об \ЦА •• pasAen 6 06000

В. _ад,.nжеНИJl

о лигационни 3ёlеми 07100

о 1 година 07101

ад 1 година 07102

I
в това чмсло:

Конвертируеми~блигационни заеми 07110

l До 1 гадина 07111,
Над 1 година 07112

Зщ ължения към финансови предприятия 07200

др 1 година 07201

НМ 1 година 07202

п~учени аванси 07300

Д 1 година 07301

H~ 1 година 07302
"
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ПАСИВ

Код на
Сума - хил.лв.

l Раздели, групи, статии реда текуща предходна
година година

а б 1 2

~ дължения към доставчици 07400

~o 1 година 07401

~aд 1 година 07402

~ дължения по ПОЛИЦl1 07500

~o 1 година 07501

~aд 1 година 07502

3~ължения към предприятия от група 07600

Цо 1 година 07601

~aд 1 година 07602

3ijдължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

~o 1 година 07701

~aд 1 година 07702

дfугизадължения 07800 А
~o 1 година 07801 И
~aд 1 година 07802

8 това ЧИCl10:

$ъм персонала 07810 J
До 1 година 07811 11
Над 1 година 07812

Фсигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

4анъчнизадължения 07830

11До 1 година 07831

Над 1 година 07832

ОбфО ва раэдеn В 07000

До 1 година 07001

Над 1 година 070021---
Г. Фf,.нансирания и приходи аа бъдещи периоди 08000

в това число:

Синансирания 08001

I риходи за бъдещи периоди 08002

Cywja на пасива (А+б+В+ГI 08500 о л:
I

Лице за контакт: •...I ____i

(име,презиме, фамилия)
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АГ 1fll

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

Показатели Код на реда Брой

а б 1

Члено.е - общо 66270 _l~~
- физически лица 66271 J3_
- юридически лица 66272 L

Добро.оnни сътрудничи 66280

Отработен ••часо•• от добро.оnн" СЪТРУДНИЧИ 66290

(име, презиме, фаМИЛИR)

Спр ката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. TR съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към рая 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 662iЧ и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щит физически лица, а на код 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
6628<> се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, бе)
да пC!nучават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
съ~~ници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
нап ви приблизителна оценка.
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