
ЕИК по БУЛСТАТ ПР
Отчетна единица: ЧИТМИЩЕ ПРОБУДА._._-- .,.._j----_._-:__--__.:_:__--------,--
Гр. (с.) с.Тетово-·--····----··-·--------·--I-=------'-'-'----'--'-"~--'-'-'-'-'-·-~-;----:-'--------·-
Община Русе 000500386

~;-

.."

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 3 1.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ
, ..

Код на
Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 02120
права и активи

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140
, .

02141в т. ч. предоставени аванси

Общо за група 1 02100 О О

11.Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210 О О

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, проивводствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 2 2

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т, Ч. предоставени аванси 02241

Общо за група 11 02200 2 2

111.Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятияот група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370
.._--

Общо за група 111 02300 О О

IV. Отсрочени данъци 02400
- -

Общо за раздел Б 02000 2 2



АI<ТИВ

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
"НО'''''Н''_''

Предоставени аванси 03140
_ •• _ •• н. __

Общо за група 1 03100 О О

11.Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210 1

в т.ч. над 1 година 03211
•• Н'

Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221
...-.0- ·······Н_··

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 1 О
• __ Н ••••• Н •••••

111.Инвестиции

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

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320
--'---"

Други инвестиции озззо
Общо за група 111 03300 О О

IV. Парични средства
_ ••• _и __

Касови наличности и сметки в страната 03410 О 1-_.._-_ ..._ .....

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412
.._ ....._ ....._-

Разплащателни сметки 03413 1...... _-_ .._-
Блокирани парични средства СЗ414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420 О О
..._ .._ ....... _ ..__ .

Касови наличности в лева 03421
······· .. Н.·.

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423
------ .._ .... _ ........ _ ...... _.

Блокирани парични средства във валута 03424
__ О, ....- ...................... _-

Общо за група IV 03400 О 1
Общо за раздел В 03000 1 1
Г. Разходи за бъдещи периоди 0<1000

-.. ..__ .__ -_.__ ..._

Сума на актива (А+6+В+Г) 04500 3 3._--_.



ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Сума - хил.лв.

Код на
rеда текуща

година
б

1)420

предходна
година

а 2

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

05100

05110

0:3111

05'112

05120

05200

о-зоо

05310

о о1.Записан капитал

ооАкционерен капитал
I---__:_--------------------------·----·--······-·.---jf-----+------1

Котирани акции на финансовите пазари

Некотирани акции на финансовите пазари
..--.-...-.--.....-+-----4-----+

·····-····-·············---I------+------J

0::;410Законови резерви1---------------------.------------- -- ---+------+------1
Резерв, свързан с изкупени собствени акции

(15~ЗО

зз
3 з

А. Собствен капитал

Други видове записан капитал

11.Премии от емисии
I-__:_---------------------.-------.- --.- .

111.Резерв от последващи оценки

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

IV. Резерви .

Резерв съгласно учредителен акт

Други резервиI--__:_::-__:__:__----------------.--------- ...----
Общо за група IV ('5400

С5510Неразпределена печалбаI---__:_--------------~----- ---------'----.- ..-- ····..-·--1·------+------1
Непокрита загуба O'J520

Общо за група V СС 500 О О
~----~------------------------------------------I- -~---------~------~

VI. Текуща печалба (загуба) с.еоо

в т.ч. отсрочени данъци (.д 1О

Общо за раздел А с ооо 3
1------------------.------------------.-- ..--··············--·-·1------+-------1

Б. Провизии и сходни задължения
~__:_---,------___;--------------.---.---.- ..-- -·············-······-···1-----4-------1

Провизии за пенсии и други подобни задължения ():31ОО
---4---------~------~

Провизии за данъци сс;;:оо

·····················-·-··f-----I-------1
Други провизии и сходни задължения С ;:100

~~~--------------------------------------------.~
Общо за раздел Б о :(;,)0 оо
В. Задължения

1---------------------.--------.--- ---.- ····················-··1------+------1
Облигационни заеми о07100

.....__ _--_._----._. __ .- __ .

До 1 година С '101
г-------------------------------------------------I--

Над 1 година

в това число:
1-----------------.----.--.- ..-.-..- - ..- -.-- - .

Конвертируеми облигационни заеми

о

о i 1~)2

о i 11 О о о
До 1 година

Над 1 година
1-----------------------.- ..-.----.-.--..---.-- - .

Задължения към финансови предприятия
1-----------------------.-------.-- - --.-.---.-- ..- .

До 1 година

(]7111

(7112

о о

Над 1 година
г------------------------------------- -.-.-.----.--..--.

Получени аванси О О
1------------------------- ...----..--.------- ..·-··-·······-······...·--I-------!----------1

До 1 година

(17202

ОnС)1

()7ЭОО

Над 1 година i' j ~(i2~---------------------------------------------------~. -_._-~-------~~--------~



ПАСИВ

Сума - ХИЛ.ЛВ.
Код на
редаРаздели, ГРУПИ, статии текуща

година
предходна

година\---------------------_ .._--_._---_.._---------------_.--+--
б 2а

07400 о оЗадължения към доставчици

До 1 година lYi~01
I----------------~-----.------- -- -.---..----..-.-.--.---.--,-.-.--1--- - -..---+------1-------1

Над 1 година О],Н12

о оЗадължения по полици

Oi~ ')1До 1 година

07: J2Над 1 година

о оЗадължения към предприятия от група

До 1 година (1'7''11
--~---------+_------_4

Над 1 година (17"'12 --~-------+--------~
о оспаоЗадължения, свързани с асоциирани и смесени предприигия

До 1 година о: ('J1
~~--~------------------------------------------------~.

Над 1 година г: ,"2\---'-'---'-'------------_._---------_ ..__.-----------_._---+--
ооДруги задължения r--' "()

j..-..:....::....:.-_;_;--------.------------.---.- ..--.--.-.-.----f-- ....--..---+------1-----1
До 1 година Ci''')1

Над 1 година

в това чиспо:

Към персонала о оС' го

До 1 година

Над 1 година (17: 12
\--------'------------------------_._._. __..._--------+-

Осигурителни задължения ( оо. 'О
I--____:...:.._----..:...---------------------.----.-.---- --оо.

До 1 година
I-...:.._.:__---..:...----------------.-.----.--.----------.- ..- ----..-- --- ·-..---·1-----+-----1

о о
(' "1

Над 1 година l ;}п
-- ..-.-----.--.----..--.-.-..-.-....·-....·----- ..·--....··----·1--

С" '\0 о оДанъчни задължения1--------------------------- ..-.--.----...-..----1--
До 1 година

Над 1 година О.." ';2~----------------------------~- --+------+----~
Общо за равцел В ОЧ) О О
I-----------------------------------------------------~ ---+---------+--------~

До 1 година о 11 О О

Над 1 година г -'P'12 О О

Г. Финансирания и приходи ва бъдещи периоди 00)0

в това число:
1--------------------------------------- ..------..--

Финансирания
1------'---------------------------;---- ....-'-.-----..--.--..--. - .....оо -·--t---------+-----~

Приходи за бъдещи периоди С. "21------------'-----------.-- ..-..-.-...-.-------.--------+-- ·--,I--------jf-----~
Сума на пасива (А+6+В+Г) (' .. о з 3

Ръководител: Стефанка Русева Григорова....... _ ..__ ._.--_ __ .._._._-_._-_._--_ .

Съставител: АДРИАНА ДРУМЕВА

(име.преэиме.фамипия)
Лице за контакт: IАдриана ДpY~~Ba _.._оо - ---оо - -----------

(име.презиме.фамили»)



Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА ~f----_:_:__---'---+---.----.-- ..---..------.-.-..--..-.--.-.-..-.---.-----------
Гр. (с.) с.Тетово
r--'---.------+-----.-.-.-- ..----- ...--..---.---.--.-.-...-.---..----------.
Община Русе

ЕИК по БУЛСТАТ ПР

000500386

ОТЧЕТ зд ПДРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, припагаши облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци Код на Текуща Предходна
1- ..:..р_е'-д'-а__ I-__ гОд~~a. г_од'-и_н_а__

4
6 2а

1

166200 11. Наличност на паричните средства в началото на периода ----------f-----+-------ь------~
11.Парични потоци от нестопвнскв ДСЙНNТ

..-____------------j--------I

А. Постъпления от нестопанска дейност

Получени дарения под условияI---~-.-:...;._.:.__-_:...:...:...._------------_ __.._.- --.-..--.------

Получени дарения без условия

66211

66212

Постъпления от членски внос 66213

6б214Постъпления от осигурителни предприятия
f---------...:...;.--- ..------.------.--.-.--..--.----.-------'------. -- ----f-------f--------J

Получени обезщетения за эастраховане-----_ _ ..__ ---- 662'15

Постъпления от банкови и валутни операцим-----------
Други постъпления

..---...--....---- ..- .....···········-·-··-··-·-···--·-···--·I------t-------I

48

66216

Общо за раздел А

66217

: 66211}

34

35 48
Б. Пяащения за нестопанска дейностI----:...._-----------------.- ..---- --.---..--_..:..__---.----..'.--- ----+---.- ..----..- ------..-.-------1

Изплатени дарения 66221

Изплатени заплати ! (З(':'22 20 18
f----------------------------------,--.------j-------+------4

Изплатени осигуровки U:::23 4 4

Плащания по банкови и валутни опера: i": 1

(Г'~:'5 6 13
............................--.-...--.-----------.-..- --..--.-.. ...-------------- ....t--------I

Г ""Чj 6 13

Плащания за услугиI---_..:..--~~--_._-----_ ....._.._.._._---------
Други плащания

Общо за раздеп Б

В. Нетен паричен поток от нестопанска r <:!t'\HOCT ._--------- ._ ..._._ ...

111.Парични потоци от стопансна ,'1ейнм-

А. Постъпления от стопанска Aet1 но ст-----_ .._---_.- -------_._---- ----------
Постъпления от продажба на аКТЩ1l1 и )':.,уги

--------
Постъпления от клиенти

Ы::24

36

-1

48
О

--.- --·-·--·I------t-------I

5

......1----------..1------11-----: :
_. .._c--'-=-I O./--__ ----l0

--I-----~
\\,t>J'~::.:.;~

~~(!":Тi\::( ~ю~~т5 ~~ , !ТI i~~1n'" t. \ ~ г---<..
: ~ ~ ,'\1Ш 1'/ ,/'?!

<:',..,\.: ~ А • f-" 177
<")'О~Iji''С));jj1и ., ч:

•I~~iii...i.-6.f68 V

I--~------------_ .._-_._._-----_.._---_...._-_..._._.._.---------.-
Постъпления от банкови и валутни операции

Други постъпления

Общо за раздел А

Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за услуги и за прилобиги :1!'1' -эи
........ _ ,,- _

Плащания към доставчици
-------- ---

Изплатени данъци

Плащания по банкови и валутни операц! :'1
................. ----.--.--.- .. _ ... _ ............• М.. _ .. __ М._._ .... _

Други плащания1---'-''------'--------- -.----.--
Общо за раздел Бг--'---=--:...:..._-----·------------.-.
В. Нетен паричен поток от СТОП 1,,;::<:) ;J"'1НОП

IV. Наличност на парични ер ..;.;, ,.;1:. '

V. Изменение на паричните ep'~.,l,CТBa п» '1 ·Ir:rt.~.~~

Ръкоподпт=п: ГC~:-~~(T'":1 ;j'" .~-,
Ст.ст:« !~'ел;; /'-,' 'r-·1~t1>·.1 . \".

{'

r ~ г I

6
..------ ..----.....f--------I

.--------.--.--..---'--------1

6

4

,-!~i'~~~о'?I\~----- --.-.- -------1
. ....--.----i

- -------'

(телеФо~

5

2

о



Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА
Гр. (с) с.Тетово

'Община Русе

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

б

в началото
на периода

Отчетна СТОЙНОСТ на нетекущите активи

4 5

Последваща
оценка

Показатели Код на
реда

на постъпилите през периода

в това число:

Общо '1 нови, при-
добити по употребя-
стопански вани

начин

на излез-
лите през

периода

8 края на
периода
(1+2-3)

увели-
чение

нама-
ление

Амортизация'

ЕИК по БУЛСТАТ ПР
-----------------------------~

000500386

Последваща
оценка

Преоцене-
на стойност

(4+5-6)

в нача-
ЛОТО

на
периода

начисле- оmисана в края на увели-
на през през периода чение
периода периода (8+9-1 О)

нама-
ление

(Хил. левове)

Преоценена
амортиза-·

цияв
края на
периода

(11+12-13)

15

f-.------- _

I аi;-H;:;a~;~~·~_;--- -------1---

Б~~КТ~::~i;а-з;;-".,.;-'.~осТ -1' 611FF' -+I~--_;----~---_;---..::0_l_-_!--+---O=-Jf__~---f-----4---t-'--_ОtiJ_-t---f----:-'о+----j°I Ке,;ц.сии, патенти, лицензии. търговски марки, про- - I I 11

I
~~l::~~~Е::~::~~::,',;;,~:,,~~~~~:~~аа~!:К"Т.:'~иII~:~~~Lj----+---II:----~--jI----!I-----:-~+---1---+----~i----+-----+---+---~-+:---+---+-----.-. -~-f-~---~-I
пооцес на изграждане 6140. ~ I i О О I о! О О

,~~~O,· ~" I ~;;1 I I ----,~---j---.-.~c4!---~--~_-__-..-_-_-_-_-__~~4L-_-_--_-_~---~.-_---~---O~--~--~~---~O~---~
oi о! О! с .г] ·:1 __ 0_1 _~i __:О_+!----О-'-! оLI __ __::J_ О~_~О---:+_----:--О+---_I0

1~,~:::'~·Ри1~~~~-----t~~~----0~-~~---~----с~!L---0~!----0+--_:_0+---04i-----0+i---~0~--~0+---~0~--~0~-~0+--~0~----~o+---~o-===-- ~~ 1.:~~:-I-~-~J_______ ! __ • J-. -__-_~_J jl--l~__-__-_--J_j!-_.- --!J-- -. - ___:_~=+I--._+-l_-__-_-_-i_l+_I-_- _- _- -++_- _-_ -~ t--; -+_-t-----;:~+---:-:-i~
"....,-.. о",--,[),- --а i (,2;0 1 L J______ . ~ 01 1 I 01 1 1 О о О

____.________ _ '-=~11 21 ~ .__l_=-~==-i 2_j- -1--__ 2--'-__ 41_--1-1 +-_-t_-t __ i--- O+-_---j2

, - гч. те -"C"'~H __ ,оЗ _/ &231 I ~-- __--'- ---+ +.! __ ..::O+I__ -I-_-+ -=-o+-I +__ -+1__ -1- __ -+ __ 1-_+ 01-----'_-10
1

; f\J::::;..;·~С1ur..:еНиаваНС'1.'.1 дълготрайни материални ~ I I
. активи g процес на ИЗГn;:!;Ж:~<'iне ~6-=2_:4~O_~_-----1- +- l- -+ +-__ _:0+ l-__+ ::.0+- + -t__ --j---_:O+--+---1r---~0:t----::0:_1

1,; ~С•.._~~·':~3~~__~-уОг~'~О·'~I!~I~;~'::·~;"~~1-·· ,,-':_о2::_4=-:_1-!-------f----!-----i-----f-----+---___:::°41---+---!-----0=+---~----=-t---~+_--~0_t!--_:l'--~~----~O+---~O
- о " '2]0 2 Оi Оi О! О! О О! 21 о О о 1 о О о 2~..~~.~~-~i;:С~4~~-~:~~-~~~~~~~;~-----·-- -1

! А~UИ"'1 И Дялове в преппоиягпя от група 6351 I

Балансова
стойност
в края на
периода

(7-14)

1 .,

:JИ

2 2а 26 3 6 7 8 9 10 11 13 1412

О

х О

О о о о
Препостевени заеми на предприятия 01' група 6352 О О О О
Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия 6353

О

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени препприятмя 6354

о

Дългосрочни инвестиции 6355

о

х х

х

О

О

О

о
О

О

О

о О

о
О

Други заеми
6356

о

Изкупени собствени акции 6357

2

Общо .а rрупа 111 6350
IV. Отсрочени даньци 6360

Общо нетекущи (дьnrотрайни) активи (I+II+III+IV 6000

о

2

о

о

х

х

х

х

х

х

х

х
о

о

О

о
о
о
о
2

о о

о
о
о о о о

о
О

о о о

о

О

о о
о
о
ох х о о

о
о2 о о

о
оо



НЕТЕКУЩИ(~ълготr,'/.НI1) I ': . ,\ '''1 ПО Ш' ""''''Г ~'\ 20111 Г"ДИНА

Раздеп 1. Нематериапни активи (ХИЛ.левове)

Код на I
ред.. I

1 "

I
.... 1

Показатели

1------------.-- --..--- .
6

01СПродукти от развоана дейност (код 611 О )

в това число:

J-_н_а.:.у_ч_н_о_и_зс_л_е_:д:_о_ва_т_е_л_ск_а_и_;_р_а_зв_о_Й_н_а_;А_;_е_И_·,,_IO_С_Т__ ..__ .
н

• •• •• .1...?~~.2~
J-_:_П~р:.:о~у__ч_=в_=ан__е.:...:.:и_:о_:ц:.:е__н_ка н __а_п_о_ле_3_н_и_и_з_К_о_"_а_е_М_и . I_?~~~

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прогр"мни I
~п~р-=о~д~у=кти~=и~д~р~у-:r=и_:п:.:о~д:.:о-:б-:н:.:и:.:п~р:.:а:.:в:.:а:.:и:.:-:а-:К_:т_:и~В~и_;(~К_:О.:.д_;_б~11_r_,.:.;I, 0200

в това число:

Компютърен софтуер 021
··········--·-·-·"···--······1····-·····

1:'"Бази данни

Други продукти, обект на интелектуална собсгвенсс 1 ' 02··~~~~~~~-----~----- __------,-_-
Подлежащи на търгуване оперативни ПИ:ЗИНГИ ('.:'~

Разрешителни за използване на приро!..~~~:-:...~_~:~_~_и ...._..._._I._.~~..:...
Разрешителни за предприемане на специф~!ч~и ДС~f.1 ._,., ~_Э2Т'_
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги I 028)L-- --' _ _.;....:......;.;.....;__---'___;_. ...------.

Раздел 11. Дълготрайни материални ;>"ТИВИ.----.---.----] ..

Показатели

t----------------- ..-------
3емиисrр~ди (код6210) с ..

3еми (код 6211 )1------'-'---------- ..----..- -- ----.
в това число:

Земи под сгради и постройкиI-----;__'---~-~_ ····..···..····_···..······.._·- --.------
Обработваеми земи оз 1

Терени за отдих и развлечения и свързаните с ПJХ 11";1 l r хностни BO)III' 031

Други земи И свързаните с тях повърхностни води (; .. '
t-_П_Од_О_б_;р_е_н_и_я_В_ъ_;_р_х.;_у_з_еМ_ит_е . . i (':" >

Сrр'lдИ (КОД 6212 ) _ _ 1 •

Сгради нежилищни

Сгради жилищни r)'

Други сrради

Съоръжения 11 друrи ( код 6230 )

Транспортни средства (код 6231 j

Информационно и комуникационно обоР\':tt'iНJС (!41.('-1.\

Животни, отглеждани ~a многократно ПОJ1учаван(~ Н,! О. .1:.',", П~ (1!, ггх

Дървета, насаждения и расгения.отглежп.ши 3.'\ ;\11;(111' .пно 11, 1 '1.'1-

ване на продукти от тях

Антикварни и други произведения на иэкусгвого

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в Т. ч. съоръжения, изградени чрез строигепнл л.

гг :
')Л! :Тf_~{1: С 1

г;--
Лице ~k) ".: -нтлкт I.~..~.~.I

Последваща
оценка,..- ..---г---

H(I [1" Т~,Г.~ЛI-'Г~-:О пре:i перн(ща
-- ,-- --- ---_.-

! !.; ТОВ.:I ЧIН'J:~'.:.__ на излез-

I 11I)[ •.\"IIPl1-1
Обшо I ),r)I),'Yt1 ПО УПDт""fjfl- периода! {1,'1 III(_КИ I:,JI'~\

,< ,·__~=]=~::;;=I=-_.._з-_--_-_-.,-f-·-_--_4 __ t_-5-__1~-6-_I
о, Oi O-г О-г О-+ --iО

=]-----_-
i о

··..·-·"I----t---ot---t---I
--,---..--·--t----i-----t----t-----i

1о

аэю го

Gj_

.--~:::]::_~:~~..

---1-·_01_

. 1.. ' ..

.,,\

6

('1- --_ .. _ .. -- ._-
с

"rч'

Н,I г

2

в края на
периода
(1+2-3)

увели- намале-
чение ние

пиге през

о! о о о.-.-----.--'---,-----1'-----+--+---\
-- ..-. ---4----+----\----\----1

I О.-...- ..._..--_-_.._.._[--I-·----o+---+----I
..................................__..__i O+-__ +-_-I

I о

-J.----- ---~-+-_____t_____I
I о

о

. .. .--.:;.(Х.;;.И;;.л;;_.л;.:,е;;;;в;;.,;о;.;в;.:е:;)
Последваща

оценка

"'1~
-1

1

о

6

Н;I изпез- в края на
JН1·ll~през нериопа
периода 1 (1+2-3)

намале-

ние
увели-
чение

о

2 з 4 5
-'0'1 о о о
-.--L-----i----+---+----I01 о о о о.__J-----I

.......- -.- ..- j-- -----t----+----I

--=[1-- - - i-_-__ ~_+_--+---I

.. !=~l·--~-·t---+-----I
__9.I ..9.I o_t-__ О+-__ °-l

1 I О..~=~~-..:~_-~f..~=]~~~:-~J:t--'----I----I
о 01 2 о О----- _---- ,. --+---+----I

....._? __ .. __ .?) О о о
__________ ) 2+_-1-_-1

_1 i о

--1 I---°t-_---;f-_-I-----i I--~-t---I---I
-1-----+------01----1---1

(1

- --- -- i '--:;~:::::;;:=---i-I
.=i--·· ..~~~~~

ff~ > ~

=~~-=~=:JI~~:~~, >qG,
_____=.=:J ~?~~ .~ '~,~.~

~ ОДПИС) f./
............................................. .)1 [~884613768 ~1

(телефон)

I



Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА

Гр. (с.) с.Тетово
Община Русе

ЕИК по БУЛСТАТJТP

000500386

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Код на Записан
реда капитал

Показатели
Премии

от
Резерв от

последващи I Резерв, свързан
оценки i Законови. с изкупени соб-

i ! ствени акции
емисии

Резерви
Финансов .резултат от

минали години

__.__. .__ .._а_____________ б 1 +_--=2_-JI_ ___..:3~_+-_4:__-+__ ..:::5__ +_--=:___+-___:__+_~8:__-+_--=9:_____..:~_1~0:__-i-_~--I

I ~',r_~,?~_~~_:_J1_0_то_на~~,::~~Т_I:~1Япериод _.T~~~_~_-----L_---t'------tl----+-------+------+----+----+-----I-----1- --1
г '.'_:-1i1!В счеговоцнагз П:-:.1'1Тика 61620

\- ГРЕШКИ

о

делена
печалба

(Хил левове)

Общо
собствен
капитал

Неразпре-
Непокрита

загуба

Текуща
печалба/

загуба

11
3

О

О

3

О

О

О

О

О

.::"0

.' О

О

О

О

О

3

61630

IСалдо след промени в счетоводната
попитика и грешки 61640 о О о о·. - --.--..-..-.-..-- -. - -.-------..-.---.- --..--=--- ..------.-.--.-'----- ..--- f------r---- ..·----f

.' .' '.-;сметка'1.' :>,ениците 161.:50 01 О О I О. О О О I О

·,~~~~~-:--~--------=11~6~,.D6-:21'~~I·1 II--·~+II·~~~~~~~~~~-~~~~--~--~--~--~-~
I ',:1,'зление v Г

_оо _ОО -:-~;~~тлза т ,- -~'-,е-риод -_ .. 1616S0~'--- [ г:":
_ ~;ц~~Н-и-е-н-i!печа"~,,.,-з~~_-_-;-_-_-_-_~_-_-_-_-_--_1616701 1 1

1 __ '~ т. ч. за ДИЕиденти r 61671 1

I г~~~~~~~~~:!~уба .. + II +- + ~----+------+-----+- __-+ -+ ~---~-~~~
, ". о;< гиенки на 1 И пасиви О о 01

- -------

1.~~_~·~_a:_:_:_I..:ee ._==:_... 1----+----4'----+-------+1----+--------1------+----+----+-----+----+------1
1 ~~'.'~,~ измечения в собг-ченич капитал

61680

61390

61691

61692
оо

61710- .....

61720

61730

61740

о о о

О О

о

О О

о

О О О

Собствен капитал към края на отчетния
период о о о о о 3



Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-----'-'-------'-j----'-------'-''----_ .._-_._-_ _-_ __ _--_. ЕИК по БУЛСТАТ /тР
Гр. (с.) С.Тетово~.._----~---+---------_._ ..__--_.._-_ _~_.._..--_._-__-
Община Русе 000500386

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил левове)

Степен на
Код на Сума на ликвидност
реда вземанията до една над една

година година

б 1 2 3

2000 1 х х
2001 1 х х

2002 х х

2013 х х

2003 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

а

Показатели

1.Вземания

1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси
(вкл. начислени лихви)

Търговски банки и фондове на паричния пазар

в Т.ч.търговски банки

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
···--..-···-··----....-···-···..·..···....·······....··..·---t---t-----!----+------I

Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите
услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контрол-
ния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия 2004

Застрахователи 2005
х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

О О О
О

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държасния бюлкет 2006

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2007

Население 2008
I-------------------- --- ------ - - - -..·--·I----i------I-----+---~

Юридически лица с нестопанска цел 2009
I-------------------- ..----- ..----·- -------- ..- ·..·----11-----+-----1-----1

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 20101----'---------'-----'-----'-----------------. --·..·..-....·-II-----I-----I-------/
20111.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни'1-----'---'------'-'----'---------------------- ·- ·..·..-·1-----+----+-------1

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа 1 2012

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

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2021
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (IIДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприягия със спомагателни дейности във финансовите
услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контрол-
ния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия 2r'23 О..- - - - - - -..- - - - -----r-----If------j
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2024 О.--- - -- - - ----- - -- -..-..- ·..-·I-----i----+-----I
Юридически лица с нестопанска цел 2025 О....- ..-- - - -- --..- -- -- - -----I-----If------j

ОНерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лицл 2026
...------.--- - --- - -.- -..----.·- ..·..--I-----t----!-------I

20282.1 в т. ч. В riросрочие над 90 дни1------------------ - --..- - - -..- -.---.·--·--·1-----+-----1-----1х

З. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви) 2030 х
2031З.1 в т. Ч. В просрочие над 90 дни

I-----'--'----------------------------·>o ..-· ....---+------I-----+---~
х

4.Данъци3авъ3становяваНеотобщините ....~ВКI1.tf~~\~..:f1е~~~~!~"X~~_)_.__ .. i~?_4_0--l +--x _ __t--x-__I

4.1 в т. Ч. В просрочие над 90 дни 2041----i---------г------+-----_,х

20505. Вземания от персонала~--------_:._~---------------------------..---------I--·--_+------__I---_+-------1
5.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни
I-----'---'------------- ..-- ---..-.- ----.- - -- --···---- ··-····..·..··-··I-----I ..---+----I
б. Вземания от' подотчетни лица1-------'----------- ..-..- ..--- - -.- - "..· · I-----·I----t-----I

Lб_._1_В_Т_.ч_._в_п...:.р_0_с:_р_оч_и_е_н_а_:_д_:_9_0_д_:_н_и__ _ _ _ _ __ _.._ _ _ _ .11 2.()G ..., .._ .. .'---_х __ .L_ __ х_~

х

2051 х
2;60 х

х

х

х

х

х

х
х



А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Степен на
ликвидностКод HiI

реда
Сума на

вземанията
Показатели

до една над една

I---------------------.----------------- ...-- ..--.....---..-... .j f--г_о_:_д:_и_н_а_l-г_о_:_д:_и_н_а-l
б 2 за

7. Вземания по финансовлизинг (вкл. начислени лихви) о о о2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управпения 2071 О
----11--------+------+------;

Търговски банки и фондове на паричния пазар 20"72 О
----~I---------+------+------;

в Т.ч.търговски банки 2093 О.~г-------_+------+_----_;
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (I\ДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факгоринг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите
услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови). държвпп: контрол-
ния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия 2074 о

оЗастрахователи ~:075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет ~;76 о
г-~------------------·------------------I-----г-----+-----г----;
г-О_б_щ_и_н_и_и_пр~е_д_п~р_и_я_т_и_я_ф~и_н_а_н_с_и~р_а_н_и_0_т_м_е_с_т_н_и_те_б_lо_д_ж_е_т_и. 1_2_0_7_7__

1
г- О-г _, --;

Население 20"78 О

Нерезидентни единици - чуждестранни ФИ3I'ЧС'С~И И ЮР>IДllч(Сu;ti лиц" 1,· __ 2_(_)7_9_.
f

O-+ +- -f

7.1 вт.ч.впросрочиенад90дни 2()91 х х
--~-----~----+----1

8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви 1_"_' __'8_О_+- 0-+__ х__ +-__х_--;

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 7"81 х х
____ •..••••• __ •• •• _._ ••.• •••• _.Н. •.•.• _ •. _ ••_ •••. _._ .. _ .•Н.• ._ •.••••••• ••••_. __ •••_ ••__ ••••_ ••__

I ; l82Търговски банки и фондове на паричния пазар х х

в т.ч. търговски банки 7'")94 х х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен ТИП!1 11N(\P-'J[J11l1 ';.Г)111101·(' х х
Посредници на ценни книжа; дружества със спсциална инвсс Пщионна цел ( \_: ::! Щ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, фткторинг И K!Jf'P' ,Т !111Н"

извън банковата система; предприятия със спомагателни д,'i'IfЮСТИ във финаигоните
услуги и застраховането; холдингови дружества (ВКЛ. нофинансови), държаш« контрол-
ния пакет акции, без да управляват; централни упрэвлсиия, Ч,111ТО nЫI(Р! IIIИ ПЛ:!" ества 1,

са финансови предприятия 7:;84 х х-------------------- -------- - --!---------+---_:_:_--+--~---I
Застрахователи еОВС х х
Учреждения, ведомства и предприятия финенсирани от m<"Ж,ll:Н:l:1 (:";I"(C'[

--------
I ,-•...<;~('. "-'.) х х

Общини и предприятия финансирани от меспи: ге 61'J,;:M: ГLI i 2087._ _ .......•.............

I ;:;88

х х
Население х хг----------~------·----·------·-·-..--..- -.--..---.

I 2089
.-..-....--.....-....--------,~ -1--------+--------1

Юридически лица с нестопанска цел х х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридичсск« лиц: :.090 х х

8,1 в Т. ч, В просрочие над 90 дни
I----------------------- ..---------.------.-...--..-.------...-.----..---....--...

Общо вземания 1 х хL- .__ . . .__ ._._.__.. • . -- ...-'- .l....- __ --L..__ ----I

; 92 х х



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ * (Хил. левове)

Степен на
Код на

Сума на изискуемост

реда задълже-
нията до една над една

година година

б 2 3

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

О

х х

О О О
О

О

Показатели

1. Задължения

1. Задължения към доставчици - вкл. търовски кредити и получени аванги
( вкл. начислени лихви) 211 О о х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2111
~~ ~~~ __ ~ __ ~_~ o __ :. ~ __ o o • ;._._

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2112

х

х

в Т.ч.търговски банки 2123

Инвестиционни дружества от затворен или ОТ\30рен тип и 1l0rOBOPHI1фонлонг ;>'113._---
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (ДЛСИlj); I
управляващи дружества; предприятия 3~ финаигов nll~111Ir,~,.)'·тr)РИIIГ " 1")"'" I1ll1Jдне
извън банковата система; предприятия със спомагатевни деf"IIOОИ ВЫ! фиччп.о-
вите услуги и застраховането; холдингови дружества (ВКЛ. нефинансовп). ДЪР:+,,1ЩИ 1,1
контролния пакет акции, без да управляват: централни управлсиия. чиито r,ы.цеРIIИ

~д~р~у~ж~е~с~т~в=а~с=а~ф~и~н~а~Н~С=О=В~И~ПIр~е~д~п~р~и~я~ти~я~ I__J.~1~1~4_1 ~ __~ __-4__~~~
Застрахователи ? 115

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от 111,1",'iI1l'1f1 61()'1'1<"T

х

х

Население

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

Юридически лица с нестопанска цел

2120Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридичео.и лица

1.1 в Т. ч. В просрочие над 90 дниI----___;____;--__:_:____:..:.__----------------- -- ..-.j----+----+---~
1.2 в т. ч. търовски кредити, оформени с ценни I<НИЖ~1._-----
2. Задължения по облигационни заеми (ВКП. пихч и)---._--- ---_._---_._-- 2130

21312.1 в т. ч, В просрочие над 90 дни~---~~--~~----------------------------------------~--------~----~------~
З. Получени заеми1----------------------------------------.---- ----f-------j-----+----I
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (1"(1 .• р"" 'JI I ло Р\) 2' 40

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2141

ВТ.ч. търговски банки ;'1-1G

Посредници на ценни книжа; дружества със СГlN\:1iIЛII~ I1HJ .•e, 1 шионнл ;','11 (\,"-1 ;I[);
управляващи дружества; предприятия за фииансонл :JI '1 'Г, '~1 )I~ТОI)ИIIГ" ";" ".", ,., -"!"
извън банковата система; предприятия със спомлгателни д..:::: I ЮСТ.l1 г.ы. • I~I' :' "-
вите услуги и застраховането; холдингови дружестиа (вкл. Hl. ';'I·IH: нео," '\, ;'. ' .. , 1'1111

контролния пакет акции, без да управляват; цеитралн« упра: л.ти:я. '1'11:с _ "!1

дружества са финансови предпоилгияf--'-"'-''---'-''---'-'''---''---'.:..c..:...::..::..::.:..c..:...:r:..::''''--''---'--- . . __ ... 0 _

2142 О--j--------~------+-----~
О

О

Застрахователи 2<43

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лицл

З.1.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни ~.145 х х
----.----- ----- ---------- ---.--- -----II-----t---__JI----~

З.2 Получени заеми от държавата (ВКП. начиспсн- 1\11)10>(1) 2150 о
2151З.2.1 в т. Ч. В просрочие над 90 дни х

3.З Получени заеми от други предприятия, б ез 1(,311П J '.:'.' ';.2
(вкл. начислени лихви): 21')П О/-'--------'---'::....._:.:...._--------.------------- ------ -- --·-I-----+----f-------J

Нефинансови предприятия, вкл. центраЛНИ'1е управления 2 '61 О
-.---- ..--- ---- -. --1-------+-----+------1

О
..---------- -- -- j-----+---+---~

о
о

о

Население
,.., )
г. I ,~.,.;

Юридически лица с нестопанска цел

Нерезидентни единици - чуждестранни фv1:J!"I"СI'" 11 "'-:'" ':'" ~r"II.1HI'~ 216~)

З.3.1 в т. Ч. В просрочие над 90 дни х х
•• _. о - • о • •• L.___ ---L__ ~__;,:____j

х
х

х

х

х

о



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ * (Хил. левове)

Степен на
изискуемостСума на

задълже-
нията

Код на
ред;)

Показатели
до една над една
година

б 2а

4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихпи) 2170 о о
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления I 2171 О..------ ..- -.- - - -..- -..-.--····-·················-··-·1····-············-··-1----+.---+----1
Инвестиционни дружества от затворен или отвореч Тf'111И логоворн» .'·OHflrJ',e ,2! 72 О-----_.__ _ .._ _-_ _ _ ...•.. _.__ ._ .._-_ _ -.._.. ..•... __ . - - .._--
Посредници на ценни книжа; дружества със специалнз ннвестиционнл цел : '.:-:.;:1111);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг '11<РР;11'ШН'·'I·IЕ'
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във фин"Н(о-
вите услуги и застраховането: ХОJlДИНГОI3Идружества (вкл. НСфl1I1аli«(J!Н11.JТ1,РЖ;НЦИ
контролния пакет акции, без да управляват; централни упраРl1f·~НИЯ.чипго [~",II"''''НИ
дружества са финансови предприятия ? 173----r-----+---+---~

4.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни I L 174------------------ - --.f-----f--_:_:_--J--:.:_---J
5. Задължения към персонала (ВКЛ. начис лсич л-эх- \,) :; . ~П

---I-------+-~--4-~~~
5.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни 1 2181

..........- ·-- ····-·-······1------ +-----4-----1

··..··..·....······..-··..·-·-··f·~~-·f-----f------1--~-I
. 2191............................--- .....---...-..-.....··-----1----+------1

I 2200.......... _ ------

6. Задължения към подотчетни лица

6.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни

7. Данъчни задължения към държавата (вкп. tЫЧI'слt!Н'1 r.' ХIЧ' I

7.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни

8. Данъчни задължения към общините (ВКЛ. н;-\чи(л,,'''1 Л!'11('1tl) :? '1 О--_-- ._.. _--_.- -_ - -------_------
8.1 вт. ч. в просрочие над 90 дн И ; 11.--- ..----.-------- -- . ·--·I-------I--_:_--t---:..:...~
9.Задължения към социалното и здраШЮОСИГ'·"'''·.l,jС! ("''''.1'14L''·· ,.,' :;' :0.. -.- .. -... --о. _ .-.-- ...I------I-__:_:__-----j-__:_:__---J

~~.~~:~~::~:~:;:::~::;д~~·;-;p~д~~·~-·(~;~~·:·~·;~~!;~;~c====-=~_.-==I ~~~'~=------.---+-----1

11. Други задължения, вкл. за .~:~~~~~~~~j\1:.!t~~':1.~:~~:" C::~ !.::..г...... _._..__......___ " .•-j О

Нефинансови предприятия, ВКЛ.~!~~:Р~~.I~:"-1:r.<Х~!:?~I~I"~I.Н1Н. .....••• . .........• ;" 11

Търговски банки и фондове H~~~P.\1~:'.II~:~~J]j;"

в Т.ч.търговски банки1-----..:------- -- -- .
,.," ''''), ''"'Инвестиционни дружества от з.~~~:~I?~'::1:'1.1~'ТI{~·)еllTI~;1'!J .. ~; "" l' 1 '

Посредници на ценни книжа; дружества със спсциглчл 11НС",.·11:1;1';01'11 ;'': 1(
управляващи дружества; предпринтия Зi1 ф! l' IiIНГП" 1""11'I!Г, ,! '. ~()IIИl1Г" l' " . :,'

извън банковата система; предприятия със спсм.па п.лп 1.1\('1"i1' _1;-1111.,,11:1 ч;
вите услуги и застраховането; холпингсви [1'y;t:"c ,1 (:"<1'.1' 11 H(("I"\~" ..

1-' .
•1.

1!111

контролния пакет акции, без да управпяват. Ilc:HT;'~Ii!'il' .иэаг пг нг-я, чичго л- '1"" "и

дружества са финансови nредпrJ.f::1!2~~'.~._.._........ ....._.........._ .._.._
Застраховател и1------'----------- - .

х
х

~ ~'3
...._..__ .__.j----I-----Iх

Общини и предприятия финансирани ог :.-1"(1t 1:1~

Население

! ;'.~H

.•I~-2~.~_~~I·-·-----j---x-_1I__-x---I
2'2·19

.....11.1 х

Юридически лица с нестопанска цел х
---- - ...---- ...- ..---I------!----+-----I

Нерезидентни единици - чуждестранни ф~1З~\'I'~(::И'~1,):',1::1'<_ ,JiI1!( ., 7250 х х
-----г-- ----,.-----4-----+---~

5111.1 в т. ч. В просрочие над 90 дни1-----......:.........:...------------------.-.-------. --- -
Общо задълженияL-..__;____;.;__ . ._ ._

х

о х

1 Менителници, запис на заповед и други .

.• Начислената лихва и просрочените плащани» се ';НН'С"·Н K'I,I1,1"11';1<<:('1"", I"'Г' ·"'Аент. по кгиго се начисляват.

година

3
о

х
х

х
х

х

х

х

г----- ..-···
Лице за контакт: l~~~~р.~_СЧ~~1~I "'( ~~~~'1



Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА._----_ .._-
Гр. (с.) с.Тетово._._--_._-
Община Русе 000500386

ЕИК по БУЛСТАТ ПР

-: .

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

- .
., '. .'. Кодна

Сума - хил. лв,

Наименование на разхоците реда текуща предходна
година година

11 б 1 2

А.Разходи
1.Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100

Разходи за суровини, материали и външниуслуги 10200 2 О

Суровини и материали 10210 1

Външни услуги 10220 1

Разходи за персонала 10300 4

в това число:

Разходи за възнаграждения 10310 3

Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320 1

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321

Разходи за амортизация и обезценка 10400 О О

Разходи за амортизация и обезценка на дълготра'йни' материални' и нём'атериални 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 6 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 1121 О

Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220

Общо за група 11 .... •.• ,1" . , ... ,.lt'''J' •• 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 6 О
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общ(:i 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 6 О



Код на
Сума - хил. лв.

Наименование наприходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2
А.Приходи
1.Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби 15100 6 О
Продукция 15110

Стоки 15120

Услуги
.' 15130 6- . ~, . .

".- .

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност. 15131

Приходи от наеми 15132 6
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме 15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство" . 15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин. 15300

Други приходи 15400

в това число:
Приходи от финансирания 15410

от тях: от правителството 15411

Приходи от продажби на суровини и материали 15420

Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430

Общо за група 1 15000 6 О
11.Финансови приходи ,
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия 16100

вт. ч. приходи от участия в предприятия от група 1611 О

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи 1б200

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

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 16330

Общо за група 11 16000 О О
Б. Загуба от обичайна дейност 19000 О О
111.Извънредни приходи 17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100

Общо приходи (1+ 11+ 111) 18000 6 О
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100 О О
Г. Загуба (В + IV + V ) -_._--_ ... 19200

Всичко (Общо приходи + Г) I .. , 19500 6 О

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ деиности 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 15100, КОЛ.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500 6
в т. ч. приходи от населението" 15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15600

Левова равностойност на валутните приходи от износ (без пр~ходите 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

• Заздравните заведения да се включват само заплатените от riациентите услуги:
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.



Раздел II~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 1

Енергийни продукти * 2111 О

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

Вода 21120

Резервни части и окомплектовки 21130

Други 21140 1

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

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

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за външни усnуги 31000 1
Застраховки 31110

в т. ч. социални застраховки 31111

Суми по граждански договори и хонорари 31120 1
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) ,I (Хил. левове

Видове Код на Отчет за
реда годината

а б 1
Други разходи 41000 О
Балансова стойност на продадените активи 41100 О
Стоки 41110
Суровини и материали 41120
Млади животни и животни за угояване 41130
Дълготрайни материални и нематериални активи 41140

Разходи за командировки 41200
Други 41300

Раздел V Дивиденти (Хил. левове

Показатели Код на Отчет за
реда годината

а б 1
Приходи от дивиденти 51100

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

Изплатени дивиденти през годината 51200

в Т.Ч. изплатени на бюджета 51210



_.

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

Дейности Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Общо 61000 6
Растениевъдство 61110

Животновъдство 61120

Спомагателни дейности в селското стопанство 61130

Лов и спомагателни дейности 61140

Горско стопанство 61150

Рибно стопанство 61160

Добивна промишленост 61170

Преработваща промишленост 61180

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 61190

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 61200 О

в това число:
Събиране, пречистване и доставяне на води 61201

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) 61202

Събиране и обезвреждане на отпадъци 61203

Разкомплектоване на отпадъци
.. 61206

Рециклиране на сортирани отпадъци 61207
Възстановяване и други услуги по управление на отпадаци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни
води и ДРУГИ) 61208

Строителство 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, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество) 61230

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 61240

Сухопътен транспорт 61250

Воден транспорт 61260

Въздушен транспорт 61270

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 61280

Пощенски и куриерски услуги 61290

Хотелиерство 61300

Ресторантьорство 61310

Издателска дейност 61320

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 61330
Радио и телевизионна 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 6
Юридически и счетоводни дейности 61390
Научноизследователска и развойна дейност 61400..-
Рекламна дейност и-проучване на пазара 61410
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в
областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност 61420
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост) 61430
Туристическа агентска и операторска дейност 61440
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване,
по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обсл~жване на стопанската дейност 61450
Образование 61460
Хуманно здравеопазване и социална работа 61470

в т. ч. по договор с Н30К 61471_ .._----~---_._-
Култура, спорт и развлечения 61480
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; ДРУГИ персонални услуги ..пране и химическо -'=-чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и ДРУГИ R::;..,y.,( 'Qffi~ ..&'

~~i~/
" , -:'I:~,Q [!С)} '~~ .

Ръководител: lСтеФанка-Русёва Григорова ,': :' -:·;tfH-1 I~J.fJf>,
Съставител: lАДРИАНА ДРУМЕВА ,\~ О. ' :f1(. J// I_ JYI
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Отчетна единица: ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА
- - ._._----

Гр. (с.) с.Тетово--'--'--о _ .._---_._ .._------_._-_._.-
Община Русе 000500386

ЕИК по БУЛСТАТ ПР

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. Раэходи за дейноспа

А. Раэходи эа регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512

Общо ва група А . 65510 О О

Б. Административни раэходи 65520 35

Общо ва група 1 65500 Z5 О

11.Финансови раэходи

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 ва група 11 65600 О О

111.И'эвънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо раэходи 65900 35 О_ ....._._._-- ........... _-
VI. Реэултат 65950 О О
Всичко (Общо разходи +VI) 65990 35 О

Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на приходите
- 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 1
Членски внос 66513

Други приходи 66514 34
Общо эа група 1 66500 35 О
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 О О
111.Иэвънредни приходи 66700

____ о

IV. Печалба от стопанска дейност 66800-_ ....

V. Общо приходи 66900 35 О
VI. Реэултат 66950 О О
Всичко (Общо приходи + VI) 66990 35 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 БS520, коn.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Административни разходи 60000 35

Разходи за материали 60100 4

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140 4
--_ .._--_._._---

Разходи за външни усnуги 60200 10

в това число:

Застраховки 60210
.'.._-------_ .._ ........_-_ ..__ ....-..__ ._-_ ..._---_.-

от тях: социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221
---_ .... ---_ ...__ .....-....__ .._-_ ...

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230 5
•• __ ••• __ •••••• Н ••• ___ •

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260 4-_.__ ...._ ..

Осветление, отопление 6О270 1

Вода 60280

Текущ ремонт 60290
н._._ ..__.._ ...н._.

в това число на: _._-_._._._-_._._._ ..__._---_.
Сгради 60291

Машини и оборудване . 60292

Рекламни дейности 60310
•• ____ •• _ •• ____ • ___ •••• _ ••• Н. ___

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 17--_._-
Разходи за осигуровки и надбавки 60500 3

Социални осигуровки 60510 2

Здравни осигуровки 60520 1

Надбавки 60530
-_----_._- .. _-."-_._ .._-----_."_". __ ._-------

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550

Други разходи 60600 1_ ....-
Разходи за командировки 60610

Н ••• ________ ._·_· ____ •• __ Н_

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620 1

в т. ч. разходи за амортизации 60621
_ ..



Раздеп 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

М _______

в т.ч. за чужбина 60711._--_._-
Дарения за правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730

в т.ч. за чужбина 60731--

Раздеп 111.Приходи от дарения (Хил. левове)

ВИДОЕзе Код на реда
1-------'-----.-- ..-- _-- - - - -..

Отчет за
годината

а б

оПриходи от дарения под условие (код 66511, кол.1 ) 60800

Дарения от частни лица 60810

в Т.ч.от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфериf--_;_------'-----'----'----.-.---- ....--- 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830

в Т.ч.от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (КОД 66512, коп.з ):......................-- - -----------1--------1-------160900

Дарения от частни лица 60910

в Т.ч.от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

60931

Дарения от предпринтия, организации и други 60930

в Т.ч.от чужбина
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