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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

[QJQ ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1. Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

Г
Област

Община

Град/село Код по ЕКАТТЕ"*

Пощенски код

Улица Номер

Булевард Блок

Жк. Вход

Квартал Етаж

Площад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Електронна поща

Интернет страница

Мобилен телефон Факс**"

Телефони ***

11.Нестопанска дейност

!J3

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

Нестопанска дейност

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

* 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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отчетнаrлlf.z;,j/~t.,· .' r.g?!l:: 11j.2.?..~ .
Гр. (с.) (f.'%~?iI.: v.t. .
Община iLjIO.- .. ;д. .

I ,ИК по БУЛСТАТ /ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на разходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

1. Разходи за дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512 :1
Общо за група А 65510

6. Административни разходи 65520 11 !)
Общо за група 1 65500 .!J S
11.Финансови разходи

Разходи за лихви 65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група 11 65600

111.Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 .ь J
VI. Резултат 65950 в я
Всичко (Общо разходи +VI) 65990 13 .1- !.

Сума - хил. лв.

Наименование на приходите
Код на
реда текуща предходна

година година

а 6 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
..••.. , ",

66514 11 .5
Общо за група 1 66500 1f S
11.Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове - 66614

Други приходи от финансови операции 66615
-

Общо за група 11 66600

111.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800 г я
V. Общо приходи 66900 13 "1-__

VI. Резултат ,66950

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 l3 .f-
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Отчетна единица: .
Гр. (с.) с ••• : ••••• : •••••••••••••

Община .
~

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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 3акона за счетоводството)
(Хил левове)

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Превходна
реда година година

а 6 1 2'

1.Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 ~ О
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 6621З

Постъплен-ия от осигурителни предприятия 66214 -
Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от банкови и валутни операции 66216

Други постъпления 66217 .~ !J
Общо за раздел А 66210 З .5
Б. Пл~щания за нестопанска дейност

Изплатени дарения 66221 1
Изплатени заплати 66222 3 :z
Изплатени осигуровки 66223 1.
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225 ~.

Други плащания 66226 .t -2..

Общо за раздел Б - 66220 S S
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 S з:
111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции 66243

Други постъпления 66244 ~ ;г
Общо за раздел А 66240 2 :l
Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за услуги и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по банкови и валутни операции 66254

Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 -2 я ~
V. Изменение на паричните средства през периода 66400 -

Дата: I

._ IP~:Oc:~~~::~~liitff2 &t;.fr;2&{2a~i106C(
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: l/diheJCI7U'Jt'q !ёjfztlek J1i)/Jei561
(име, пр . име, фамилия)

IШу,е,9Ь?3Ь.SP
(телефон) .
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР ЗвеноОбл. Общ. Дейност
ОтчеТН?;fДИН "ll."~"'"(!J ·:r:fiF·~·1!t.Zк../
Гр. (с.) .:tJ/..'!f1&."?:rl... 12Jt .
Общи/!/J ..и;.fiJ .

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

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

Среден списъчен
Средства за работна

Код на брой
заплата (в левове -

реда цели числа)

Общо в Т.Ч.жени Общо

а б 1 2 3

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
1000 .1 .1 ){.Д~(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090) 1001 1 .{ х

ОТкод 1001:жени 1002 х х 2·.!J~t'
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 Г.:

Ръководители 1010

Специалисти 1020 1 f 2!J{)g>"
Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
1060

и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1070

Машинни оператори и монтажници 1080

Професии, неизискващи специална квалификация 1090

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

- непреизчислени към пълна заетост 1200 1 { х

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 1300 O.j- о.в: :;;j?)8""

Раздел 2. Движение и отработено време

Код на
Брой

реда

б 1

1810 :L
1820 ~
1840 .1
1880 1
1910 1,:30
1911 230
1930 g:tO
1931 /120

а

Наличност по списък в началото на годината

Приети от началото на годината - общо

Напуснали през годината - общо

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

Отработени човекодни

в Т.ч. от наетите на непълно работно време

Отработени човекочасове

в Т.ч. от наетите на непълно работно време
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