
Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕ ПИТА

Гр. (с) гр.Велико Търново
Община Велико Търново 176652337

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ
- Сума - хил.лв.

Раздепи, групи, статии
Код на
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

А. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

1.Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

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

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериапни активи в процес на изграждане 02140

в т, ч. предоставени аванси 02141

Общо за група 1 02100 О О

11.Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210 О О

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материапни активи в процес на изграждане 02240

в Т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група 11 02200 О О

111.Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия :, 02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дъпгосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинапна стойност 02370

Общо за група 111 02300 О О

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000 О О



-,
АКТИВ

'"Код на
Сума - хил.лв.

Раздели, 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

Продукция и стоки 03130 О О

Продукция 03131

Стоки 03132

Предосгавени аванси
- 03140

Общо за група 1 03100 О О

11.Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.Ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от група 03220

13т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в Т.Ч. над 1 година 03241

Общо за група 11 03200 О О

111.Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група 111 03300 О О

IV. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410 О О

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420 О О

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423
1---

Блокирани парични средства във валута 03424

Общо за група IV 03400 О О

Общо за раздел В 03000 О О

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 О О



7 •

/~ ПАСИВ

Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
Код на

реда текуща предходна
година година

а 6 1 2

А. Собствен капитал

1.Записан капитал 05100 О О

Акционерен капитал 05110 О О

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

в т. ч. резерв 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

Общо за група IV 05400 О О

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределенапечалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за група V 05500 О О

VI. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000 О О

Б. Провизии и СХОДНИ задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци 06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210
t----

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000 О О

В. Задължения

Облигационни заеми 07100 О О

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми 07110 О О

До 1 година 07111

Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200 О О

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 О О

До 1 година 07301

Над 1 година 07302



ПАСИВ

Код на
Сума - хиллв.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

Задължения към доставчици 07400 О О
До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500 О О

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължен ип към предприптия от група 07600 О О

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700 О О

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 О О

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 О О

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820 О О

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830 О О
До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 О О

До 1 година 07001 О О

Над 1 година 07002 О О

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число:

Финансирания " 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+б+В+Г) 08500 О_,- О•........••.
k~~~6>~

Дата 191O~.?1
1 \'" ) Ь

Ръководител: I Гергана Стоянова Пенова l r~~:".. ~.;-1
, ... ,;")

Съставител: I Веска Христова Ангелова J =: ~ ~) -'f' '
(име,презиме,фамилия)

;'_: , _''iJ \подпис)

Лице за контакт: I Веска Христова Ангелова I [~~'~8157 l, v \
(име,презиме,фамилия) (те.lJеФон)1-,11

ir
. ,
\



-----
Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕ ПИТА

Гр. (с.) гр.Велико Търново --
Община Велико Търново 176652337

ЕИК по БУnСТАТ / тр
г-·------------- ----

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Код на
Сума - хип. пв.

Наименование на разходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

1. Разходи за дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512
- 65510 О ООбщо за група А

Б. Административни разходи 65520 1

Общо за група 1 65500 1 О

11.Финансови разходи

Разходи за пихви 65611

Отрицатепни разпики от операции с финансови активи и инструменти 65612

Отрицателни разпики от промяна на вапутни курсове 65613

Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група 11 65600 О О

111.Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 1 О

VI. Резултат 65950 О О

Всичко (Общо разходи + VI) 65990 1 О

Сума - хип. пв.

Наименование на приходите
Код на
ред;:! текуща предходна

година година

а 6 1 2

1.Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под усповие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Чпенски внос 66513 1

Други приходи ., 66514

Общо за група 1 66500 1 О

11.Финансови приходи

Приходи от пихви 66611

Приходи от съучастия 66612

Попожитепни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на вапутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група 11 66600 О О

111.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800

V. Общо приходи 66900 1 О

VI. Резултат 66950 О О

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 1 О



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

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

ВИДОlJе Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Административни разходи 60000 1

Разходи за материали 60100 О

Канцеларски материали '_". 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200 1

в това число:

Застраховки 60210

от тях: социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220 1

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

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 О

Социални осигуровки 60510.,

Здравни осигуровки 60520

Надбавки 60530

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550

Други разходи 60600 О

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621



аздел 11. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1) (Хил левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700 О

Дарения за частни лица 60710

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730

в т ч. за чужбина 60731

Раздел 111. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.l) 60800 О

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 без условие (код 66512, кол.1) 60900 О

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

Лице за контакт: I Веска Христова Ангеnова
(име,презиме,фамилия)

Ръководител: Гергана Стоянова Пенова
Сьсгавител: Веска Христова Ангеnова

(име,презиме,фамилия)



Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕ ПИТА
f--

Гр. (с.) гр.Велико Търново
Община Велико Търново 176652337

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на разходите
реда текуща лредходна

година година

а б 1 2

А.Разходи

1.Разходи за оперативна дейност

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 О О
Суровини и материали 10210

Външни услуги 10220

Разходи за персонала 10300

в това число:

Разходи за възнаграждения 10310

Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321

Разходи за амортизация и обезценка 10400 О О
Разходи 3i1 амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи 10410

в това число:

Разходи за амортизация 10411

Разходи от обезценка 10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 10420

Други разходи 10500

в това число:

Балансова стойност на продадените активи 10510·

Провизии 10520

Общо за група 1 10000 О О
11.Финансови разходи

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

в Т.Ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 11110

Разходи за лихви и други финансови разходи 11200

в това число:

Разходи, свързани с предприятия от група 11210

Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220

Общо за група 11 11000 О О
Б. Печалба от обичайна дейност 14000 О О
111.Извънредни разходи 12000

в т.ч. за природни и други бедствия 12100

Общо разходи (1+ 11+ 111) 13000 О О
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 О О
IV. Разходи за данъци от печалбата 14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300

г. Печалба (В - IV - V) 14400

Всичко (Общо разходи + IV + V + г) 14500 О О



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 О О
Продукция 15110

Стоки 15120

У~луги 15130

~ roEia число:

j;i!ри;><одиот търговско-посредническа дейност 15131

IJриходи от наеми 15132

< п.р~ходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме 15133

Ув'еJiичение HiJ запасите от продукцип и незавършено производство 15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300

Други приходи 15400

в.това число:

Приходи от финансирания 15410

от-тях: от правителството 15411

Приходи отпродажби на суровини и материали 15420

Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430

Общо за група 1 15000 О О
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
..

в това число:

Приходи от предприnтия от група 16310

Положителни разлики от операции с финансови активи 16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 16330

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

в Т.Ч. попучени застрахователни обезщетения 17100

Обшоприходи (1+" + 111) 18000 О О
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100 О О
Г. Загуба (В + IV + V ) 19200

Всичко (Общо приходи + г) 19500 О О

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

Раздел 1.Приходи от оперативна дейност (Хил левове)

Видове.
Код на Отчет за

., реда годината

а б 1

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

в т. Ч. приходи от населението" 15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 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 здравниге заведения да се вкnючват само заплатените от пациентите услуги .
•• Включват се само приходите от продажби на странични продукти, попучени 01 съоръжения и дейности, кпасифицирани като такива за окопната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да ге посочат само ако тези продукти HP _а основен източник Н,I поход за прелприятиего, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.
,.

'. ~



Раздел 11.Разходи за суровини и материали ( код на реда 1021 О, кол. 1) (Хил левове)

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за суровини и материали 21000 О
Енергийни продукти' 21110

в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства 21111

Вода 21120

Резервни части и окомплектовки 21130

Други 21140

"Посочват се всички разходи 3д енергийни продукти (въглища, петропни продукти, газ. електроенергия, гоплоенергия), коиrо се използват Зd получаване
на топлинна енергия за собствена консумация и за 1ранспортните средства на предприятието Не се включват разходите за енергиини продукти, които са
суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел 111Разходи за външни услуги ( код на реда 10220 кол 1), (Хил. левове

~
Видове

Код на Отчет за
реда годината

а - б 1

Разходи за външни услуги 31000 О
Застраховки 31110

в т. ч. социални васграхсвки 31111

Суми 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 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

Нает транспорт 31170

Текущ ремонт 31180

в това число на:

Сгради 31181

Машини и оборудване 31182

Консултантски дейности 31190

в това число:
Юридически 31191

Счетоводни и одиторски 31192

Рекламни дейности 31200

Други 31210

в това число:
За доставяне на вода 31211

За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други) 31212

За събиране и третиране на отпадъци 31213

Раздел IV Други разходи ( код на реда 10500 кол 1)

,
/

, (Хил. левове

Видов~
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Други разходи 41000 О
Балансова стойностна продадените активи 41100 О
Стоки 41110

Суровини и материали 41120

/'v1дадиживотни и животни за угояване 41130

Дългограини материални и нематериални активи 41140

Разходи за командировки 41200
• Дрvги • 41300;

\Разд,еlJ ч.Дивиденти

I Показатели
Код на Отчет за.. :. реда годината

а 6 1

Приходи от дивиденти 51100

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 51110

Изплатени дивиденти през годината 51200

в т.Ч. изплатени на бюджета 51210

(Хил левове)



о,'
~~~'зdе;'VIУНетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 151 ОО, кол. 1) (Хил. левове)

Дейности
Код на Отчет за

клети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско

,..
Ръководител: Гергана Стоянова Пенова

Съставител: Веска Христова Ангелова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: I Веска Христова Ангелова
(име.презиме.фамилия)

,.,
: {.
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ЕИК по БУnСТАТ /тР
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл, 26, ал, 5 от Закона за счетоводството)

66211

66216

66226

(Хил,левове)

Предходна
година

66242

66253

66254

"!

66400

~' • j ':

.•..~ I '

" I
.. '.1

I11 .
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l'

РъководИтел:~~-~~~-~~~~~---------~
съставиТел:~~~~~~~~~~~~~--------~
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01чkт~а единица: СДРУЖЕНИЕ ПИТА

Гр. (с.) гр.Велико Търново

Община Велико Търново

~..•.., ",I
rr;'

д • .,

ЕИК по БУnСТАТ / тр
~----------------------------"----

176652337

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

Показатели Код на реда Брой

а б 1

Чnенове - общо 66270 6

- физически пица 66271 6

- юридически пица 66272

Добровоnнисътрудници 66280

Отработени часове от добровоnни сътрудници 66290

Ръководител: Гергана Стоянова Пенова
Сьставитеп: Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамипия) ;:
1/1Лице за контакт: I Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамипия)
"

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цеn. Тя съдържа информация за техните чпенове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 201 3 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически пица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, кпубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щите физически пица, а на код 66272 - броят на юридическите пица - чпенове на съответната организация с нестопанска цеп. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начапа сътрудници в предприятията с нестопанска цеп. Това са пица, работещи, без
да попучават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действитепно отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В спучай, че предприятието не разпопага с точна информация за техния брой, необходимо е да
се направи приблизителна оценка .

• 1
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Приложсиис КЫ\1 финансовия отчет
па Сдружснис ПИТА

Всл пко Търнпво , Y:I. Дригап Цпичсв .NЪ1"',0.1.10, вх.3
гик I 76652.'J7

1, Фшгансовият отчел на Слружснис llИ 1 /\ 1р, Ik:IIJl\o Гг.рново с изго гвси 1\ "11;1~I,111 .ювонс.

2ТОДИШlIllятсIJIII18НСОВО'I'IСI'С 1I'31'()'II\l'II'\~IOI'ICI('IIII('PII0,1(',III;J ка.тси гариа эолииа 2(}1-II,

" I

~!CYIJ}',ICr)"p(lTall съдържаписто 11<1о гтс.ипп с l'I,('I,11I1111 чаг п: II;J (1)l111;111('()!\II~1 о гчс : СI 1\ с ьо 1нсс : 1111(' с ьс

'~сН:'(1il(\I3И!~ разиорслби. Pl'I,IlI\I('IIIIIP~11111 1\ СС 1 Прсгстанянс на ФIIII(IIIС\)I\11 о гчс ги 1111(I)()p\lallll~lla '\;1

предходния 0'1 '1('']('11 псриол с ирсобр.пунан« 1\ съот нстсвпс С тс 111промсии.
., 'i

I '-Шорсдносгпз на раздели ге, гругпп с 11 сппииге 1\ счс: OIH),'11111516<1)1(111<:'ол чсга за 111'11'\0'1111(' 11 ра гсо.ти гс 11
, I

отчета 18 п.~IРIЧIIIIIЯ поток слелва Р(,Д<1, оп рслслс: 1 В Прп.пожсиията 11(1горс-шп ираиии станларт .

5,C:'/\IIIIC 110 СrL1Т1II1ТС вън финансония о гчст. 1(01110 са о гри гш гс.иш ис.гичини.л.« 110('0'11\<11 (1,(111;11\ \11111)('.

6,13СЯК<1 съставна '1<1l' 1 11;1 финписоиия о гчс ги (' ясно илсгп ифииирана 11 P;IIII';IIIII'I('II,I ()111':1,11;1

информация. прелос I;H35111a О г прслирия гис 1О.

1 '

7,C}r'ICГli(lT<1 15<1.1)1(1,1\ която е прсдстпнсн голишния финансов о г чс : 11;1 ClP:',I\('lllll' 11111',\

Търново с"IСЩ1,

1р, Ik:IIII,O

8. Валутгпгге курсове. кои го С(' IIIIIОI'Ш;II "lllpl'II\'IIIC,IHII;llll' 1\ \)I'll'III;11<1 }\;I.I) 1<111;1 иариинп с 110\1111111111

чуэклестрапна валута. са сы ласно 11;11L:I\HlIllll~11{1 11;1 СС 21 l'фl'l\lll 01 иромсн и гс 11;1 H;I:I: 111111l' 1\)I'C()lll',

При изготвяне па голишиптс финансови от чс ш се IIIХШII прсоцспка 11;1 HCII'II\II 11;1JI)/'11111 ио игиип 110

llL'IIT!,<I,'IIHI1}1 1\\)1C 1.1(1r;111'; '~(1 IIOC:IC/1111151 работсн ,'1('11 II(! 10,11111(\1<.1Illl сьотве пшга H<1.IY"I,
I

9, l~i!;l';l~I'p';,UlТlIC!6 оттоваря 11(1 критсрии гс. опрслслсни В )lОIII,Лllllтс.IIIIIIС Р,ПllOjlС,I()11 ~I 'IJI,I:'\ '\;1 ма.п«:

прсдприятис. припагашо об.гекчснн фОР\1<1 11(1 ф ииаисоиа () 1'1(' 111t)l' 1 11' ононсс 1511\а ;a:ll>.l/I\lIIC.III()

рсгиамсппграната ииформаипя 1\ '1:I,2() О 1 СС 1 Прслс ганя ис II~I ФIIII(IIIСОIНI о l'll' 111,

IО,ПРСДПРl1ЯТIJСТО 11(' е дьшсрно пре.шрия игс. )'1,1('11\,11110 н коисо.ит.кши» 11.111 11')11(111 нс при гсжани 2()О{)

11,1f1 Ill)I}C'IC10I кпни гап: 11(1,1J1)TO ирслирия гие.

11, Предприятието 11(' е излаиало llellllll 1\1111/1\,1. 1\1\.11\)'IIIIC.111O I\Olll\l'I'IIIP\l'\111 (1()1111,1111111 11 аиалог ичги:
I ~ "ценнг: кнсжа IjЛИ прана. С иосочнанс 11111l'\111151 :;)1'01111111';111;11<1. CIII'I)'\;IIIII С 151\,

12, Прслприя гие го 11(' С ирслос швяло ,II\;IIICII 11 1'I'l' 111111 11:1 ,1,1,1111111l'IP,11111\1111~1 Ill'I1l'PII,I,'1 11 ч.гснонс г« 11

ОРПIIIIIТС 11(1у пран 1l'1111(' 1\;11\1'() 11 нс носма.го ';ll:IJ..IЖСIIIIС 11.1111\011,;11\1,1\ 1111,11{11';lllllIIC 1\ II(),I'\;I 11:1 Ipelll .11111;1

1Iре; (;1' If 1111PIIII~PIIU;I,
I ", ~ .

1, 1" :
1:\, Прелприятиего нс с часл ОТ I'P) 1J;1. 1-151\1;1прсллрля гие-майкп 11 11l' игшна. 10 акциг: през OT'IC'1111151 11('1'110,'1,

/t:\ l'a;"2~.or.2015 1.

1 р. Вслико Търново
i ,'i "1 . '

:'
11 ре. {СС, {il г с. 1

Герг

,
" 1

1"
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;;1 " ,1

1!i\::,·I: :li'I';LI'j1il';IIIIIСЛ) 11(1 ПУ)! 1 елсмсгп (С оирелс.гя 01 1I'\IIСI,IJClIIШII<1 '\,1 оповссгя н.шс. ирслви.гсно н
СС 1,,- Прслставянс 11(1 финансопи отчет и. Счсговоцпата но лгп ика С съвкупност ОТ принцип».
изходни положения, концспцпи 11 правила. възпристи ОТ прсдириитпето 3<1 отчитане на неговата
лейпост. Счетоводпата политика 11<1 спружението е изготвсна при съобразянанс 11(1 оснонни ге
принципи 11 изисквапия 11<1Закона зп счстоволс гво го. СС 9 - Прслс ганяис 11,1 финансовп гс о гчс ги
на нсстопанскигс органпзапип. СС 20 - Огчгп анс 11:1 "P;II\IIIl',ICIBCII 1;Ij1CIIII}1 11 оповсс гяванс 11(1

IIP:II~III'l'_lI(llll'lI<I Ill)\IOIILII, ];1 отчи гипс 11,1 <.: (l',II,1I 11 Olll'P,1IIII11, l,l)lIl() нс <.:" :pCll'llIl 1\ 1('111 <':1:III,l<lplll,

СС 1)j1I1,I(1Г,11 пранплага 11,1 ,Lp:"lIl' (I:III,(;IP"I IIPII ос ыисс г нявпис 11,1 рсг ламси и гранп га (11

нестопанска дойност. 1':<11,'1011 1':01,110111,1\ нр ьзки С нся 1I'\BI,pllllI<I 11 с гопапска .гспиосг. слру жс нисп:
спазва всички закони. свързани с лан ьчно го 11 1P);10130 OCIII: ри гслпого зпкоиола гслс: НО,

В Т3311 връзка слружснисго У-' върли счс говодна полит ика. 1\0>1'1 О спазва пос.тслова :елно ПРС'\

целия отчетен период. 1 1ровсжда 11<1га счетоводна по.ип ика в слруженис го СС изразява в спазвансто
на СJit;llIlИТС основни иринципи:

1, С,ф) жение 1() сы, 1'<1135111иливп. () а.гсн Oll' гкоилан. 11 I\Oli го 1IJ1l',lllllil\)L<I сме 1 1\11 '~,1 оглслно () 1чп гане
на иес гоиаиска га 11 стопапсьн га 'Ll'lilЮСI, 1\,11\10 11 'I~I о г.гс.гно о гчи ганс 11<1 прих ош гс 11 разхо. 1111С,

свьрзани С I'С'311 нсйносги. Сыциял С съобразсн с особсиости гс 11(1 снеиифичпа ш .гсйност на
сдружението. CII<1311(! СС принципа за тек) 1110 нлчпс.ляванс ириходптс 11 разх опиге СС начис.пиват В

момента па тя х 1юто 13'1>31111квапс. Отчита 11СТО 11,1 разхолите С орга 111131111<1110 по 11КОпомичсс 1\11

елементи. След коста се ОТН[[СЯТ по тяхното функционално прслназначе иие 11 сс приспалат сп
финапсираисго. за КОСТО «1 прсцнатпачснп. А P,H;>o,O:LIIIC\,1 с гопанска лейиос : сс ириспашп 01

прихолптс 11lJ!1) чсни 0'1 "СН,

2, Иму шествспитс вноски 11(1 )'IJ1C 111гс.пп с , 111'!1IЮII,I'I<I,'1I1I 11 IIOC.Il'II;(ll1lll I С( отчи пп 1\,110

собствен' капи гал 11,1 C,LP) жснпс 10

3. Дарсиияга. които "С С<1 ООIЗ'I'I)'~;IIIII с опрслс.гсш: )<':'101111>1, 11 ч.гсискияг внос СС 11рl 1111<111,11 'за 'СI\) III

приход от нестонаиска лейпост '),1 псрио.ш.
4. Даренията. които са обвързани с пирслс.гсни у с.юния. се отчига ка го ФIIII,IIIСIIР~ll1е 110 рс та па СС
20 - Отчитане 11,1 правитслствсии ларсния 11 оиовсстянанс па иранитс.кл исиа 110\1(111 III ,

S. Отчи'тането 11<1 аморппируеьиггс ,11\1111111 (с о гчп гп 110 OOlllll51 рсл. ирс.гвилсн 11 счс говолни ге
стаилар п). ;'Г)" С[[ 01"1111,11111 рссурсп. собс гвснос : на (,lP)il\CIIIICIO, 01 1\0111(\ СС очаква о i>. (С" 1,1

икономическа изгода. Счстоволнол () 11\1 01"1111 аис (С ОС ьшс 11\>111,1 1\,11,1 () с.гслва:

За оновссгяванс на счстоволнага полигика
11(;1 Сдружение ПИТ А

Велико Търново, ул. Драган Цопчсв X~ 14 бл.! О, вх.3
[И к 176652.337

• Всеки .гьлготрасн ;11\11111 СС оцсня ва 110 цена 11<1 прилобнванс. която нключиа
1101\) пинта ILCII(\ 11 всички преки разход». (''1011 носл 1111>1'1 "раl на с ьгпсс гвенос 1,

пол който матсриапиитс активи. псзавпсимо ОТ факта. че СП л ьлготрайни. (С

отчитат К<1ТО гскугни раЗлО,1,11 за лейностга за 2014 г. С в размер на 7()()
/селсмсгол "Н/ лева.

• С пос.гс лиапш гс ра \\0, гп 110 л ь.но грайни гс :11':1111111 (С корги ира балаисоната
с гойнос г 11,1 :11\1111\,1, кога го С IICI)() >11 IIl) (IP:if(CIIIICIO га 11\1<1 III\OIlO\III'ICCK,1

иио.ш 11<1;( 1,1'\11 01 и ьрнонача.гио опс н, 11(11,1 С 1,111,1<111111(1 сфсьл инност Ikll'll\ll

ОС 1<1нал: 1 иос.гслнапш P,I\,\(),lll СС "P"III,II\,II ;,1 \,1 P:l'\,\O,LII 1\ нсрио. (,1, 1\ ц)iilО

сп наиравсни.
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1 ,:~ 'r1 011'\ ИТ(1I)е,.~13 мстсриалнитс занаси матсриали 11с гоки сс опснява: 110 цсгп: 11<1прилобиванс. <1

. пригютреблепис СС 1I11111CI1<11110 мсго.ш 11<\срслно 1грст сглс: 1(\ псна
1J1.0KiY,\'I,eHTaJlIICl обосиованосл CII(I'm~1 СС изпскнаието зп със гавянс го 11<.1,101,: мсп ги гс 1\ '1ях н.гп:

11 сдруженисто с 111'11,1<11'(\линсен мс ю.: II~I ЮIОj1IIПClllIIН Слру.ксиист» С•
опрсдслило амортизашюнни норми нп .гь.гпп райпи гс 111\1'111111.с ьобразсни С

нормите. онрсле.гспп 1I '3(1I«)11~1'\<1 кориорагивно го ио.юхо.шо об.га: <111<:'

пълнота 11ТОЧНОСТ. сы ласно игискнанс 1'0 11<1лсйсл н.ипо 1()\~1I,\)11(),1~11с.гс 1130,

09. Сдружснисто СЪСТ~1ВЯ счстоволси ба.гапс CI,I ласно СС 1 Прс гсгавя ис 11:1фипаиспнп огчс гп.
liIФТ(~ 13 стптия га ,,)lPYI'11 резерви" 01 пасина 11<1балписа СС ';,IIIIICI'"I C)\lClla 11<1рсзх л га га ()I

i ~СС'ГOlЩflСj{зта цсйност. отразона 1\ ()1'IClil ';,1 пргг.о ш ге 11 P,I'\\O ги гс. Ф()Р\I(II,I 11:1 ()(\,I~IIICl С

двустранна. Той сс състаня 1\'1,'\основа на са.г шга по счс ювоиии с C\ICII,II 1\1.\1 1,11<11,111<1финаисоии

отчет. Активит с 11 пас ини гс СС посочиа : по Cia,I,IIIC()I',,1 Cll)II~IOCI. опрс lC.ll'II<1 1\;11() раз.яи«: \ICil\.l)

отчетната стойнос: 11корскгпн». о п гасящ Ll' '1,11;1111с гойнос г.

,10. Слружеиието състаия :2 Отчс га \<1 ирихп.ш гс 11PLlI\O ги гс ';;1 псс гоппнска га 11 'Ш с гонииска га

'. '\I:;I\rКЩ)~lj сы.л. Приложенис N~ :2 11 J 1\1,\1 СС () - Прс.кл анянс 11(1 финансови гс отче ги 11(1

1", 'II~, ".1~~GTOj IЭ гЦ,:1\ IHC,'"ор: (\низации. 1 !С' 1;1.ICi<l'1<1l'i,ll) Ci,11~I (Н (}I чсга Ш 11Р11холи: С 11ралхо.ш гс '\,1 с гоп.п«: I,a
., I '! 1 JI I и I ~

,'1, f!jдеllIIОС'Г'l'ЪОТВ'СТСТI3<1 11<1посочсната 13Баланса.
! i р.'Отчета за парll'1111151 поток СС състаня сьгл. При.южснис N~Lf 1\'1,\1 ('(' С) - Нрс.клавяис 11(1

ф.и~r нсовитс отчети 11(1нссго: ганс I{II ге 01'1 апизацгп: 11СС 7 0'1 '1("111 '!(1 Ilapll '1111'11с 110гопп.

1+:"0I"I('Ta за собст вения 1\,111111,1,1СС с ьс гавя с ы лнсно С(' 1 Нрслс гавянс 11(1финансови от чсг и.

,,;;. Характсрист ика 11(\ лрилагапата счс гоно.ша форма. Обрабо гнансго 1"1 счстоволната
\tнфiiРNI<1llIIЯ'СС 11ml,plllB<1 с програмон ПРОll) 1\'1',\/CIIIU,I!C/', Занисванияга 110 смстки гс СС извършва Г

.' I )1'),,; основа на на.ысж по оформени. прслваригс.ию обработени 111.pIIII'11111 11 нгорични счсто волни

!'Л,ОI\.у~ldll'ПI, Едионрсмснно С заиисяаиия га 110 счстово.ппггс L"\ICII\II сс ()LIII: P>II\:I 11 хроно.кп ичио

'i)еГ~1(:;ТРИР(1не 113 счстоволиитс опсрации. Ilpll,1(1I ,1 СС ,lH)C 1рлипо счс 1()IЮ ll' II\O,llpll 11'111',1>1,шнс 11

поддържане 11[\счегоио.шата по.ипика 11,1L.lP:>I'CIIIICIO сс 0\.'111)1'>111,11:

• Вссобх ва гио хроио.пн ич!«: \1\.'IIIL 11)IIP~llll' и.г счсзонотни гс оиср.шии:
• Сис гсм.п ични l"ll'll)IH).11111 рсз шл рп j;\ OCiO(illl,II\,IIIC 11;\ счс гоно.ша га

1
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, I • При.гаганс 11{11111,IIlIIII,l)<I.ICII (\IC'II\OII,1(111

14: Лсi1СГН,llltaТ,1 счстоиолна IЮ_IIIЛII\(\ ,1<11\,1l'111) риос 1, чс ипформппияга 111.1\фин.шсови гс ()'t чс ш С:
1'. • t ~

нсобхолпма 11 .юсгагъчна '\(\ IHC\"llll' 1I~1 рсшснис (УI по грсбитслп гс 11(1

фи: гансовигс 01 чст и:
11РСДСТ<1вя лостоверно рсгу игагите 11финансовото сьст оянис 11~1сдруж снис го:
отразява икономичсската сыипосг 11<1събигияга 11опсрацпи гс:
неутрална 11бсзприсграс 11"1:

Равсистно мсж 1) синтс гични и ана.ти гичпи счс гоиоши рсгпс гри:
l' •

• I\1СЖlllllllll1 1110;111111110ирпключвлпс 11(1счс говолнптс рс: ~1CIPII 11с ьс ганяис 11<1

оборотпа всломост:

иълна вьв I!CII'II\II съшссл исии пснсьл и

, . '1
I

дата: 24.0 1.20 15 1.

гр. Всиико Търново

i

. :t{1

-,' I:! " r
i
1 )

1
111:

11

'1


	Page 1
	Titles
	СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА 
	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 
	176652337 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 2
	Tables
	Table 1


	Page 3
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Titles
	ir 
	. , 
	\ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 5
	Titles
	176652337 
	ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3


	Page 6
	Titles
	СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 8
	Titles
	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 
	176652337 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 9
	Titles
	Раздел 1. Приходи от оперативна дейност 
	,. 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 10
	Titles
	, 
	/ 
	; 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3
	Table 4


	Page 11
	Titles
	~~~'зdе;' VIУНетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 151 ОО, кол. 1) 
	,.. 
	Лице за контакт: I Веска Христова Ангелова 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Titles
	176652337 
	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 
	.. '.1 

	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

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Titles
	~ 
	. 
	.. \ 
	~ « 
	о 6.. 
	~ х 
	~~ 
	'" 
	'" 
	'" 
	U ат 
	~.~ ~ ~ g R ~ g ~ m ~ ~ ~ 
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
	'" 
	'" 
	§-е- 
	с; t;; 
	'" '" 
	~ 
	'" 
	'" 
	~ ~ 
	~~ 6~ (J) 
	~ ~ 
	" 
	~ 
	g: 
	~ 
	.•... 
	« 
	s 
	~ 
	,.~ . 
	1, 

	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


	Page 14
	Titles
	ЕИК по БУnСТАТ / тр 
	176652337 
	СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА 
	;: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3


	Page 15
	Titles
	Приложсиис КЫ\1 финансовия отчет 
	Всл пко Търнпво , Y:I. Дригап Цпичсв .NЪ 1"',0.1.10, вх.3 
	I ' 
	Търново с"IСЩ1, 
	1, 1" : 
	/t:\ l'a;"2~.or.2015 1. 
	1 р. Вслико Търново 
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 16
	Titles
	Справка 
	За оновссгяванс на счстоволнага полигика 
	Велико Търново, ул. Драган Цопчсв X~ 14 бл.! О, вх.3 
	'! I 
	+11:,1 
	• 11~ \!)I ~ , 
	't!i~t I ' , 
	":'" ,,-) п. 
	I ,!~, I " '1, l' 
	,f'I' '1, 
	;;1 " ,1 
	4. Даренията. които са обвързани с пирслс.гсни у с.юния. се отчига ка го ФIIII,IIIСIIР~ll1е 110 рс та па СС 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 17
	Titles
	Слру.ксиист» С 
	опрсдслило амортизашюнни норми нп .гь.гпп райпи гс 111\1'111111. с ьобразсни С 
	• 
	~ 1 ' 
	, t I !'!;'I j j it:, ~1 
	1 ,:~ 'r1 011'\ ИТ(1I)е,.~13 мстсриалнитс занаси матсриали 11 с гоки сс опснява: 110 цсгп: 11<1 прилобиванс. <1 
	Равсистно мсж 1) синтс гични и ана.ти гичпи счс гоиоши рсгпс гри: 
	• 
	оборотпа всломост: 
	: ~! :~' 
	фи: гансовигс 01 чст и: 
	неутрална 11 бсзприсграс 11"1: 
	1 
	1« : 
	дата: 24.0 1.20 15 1. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1



