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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от 3акона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е эадъnжитеnно съгласно 3акона за статистиката, Националната статистическа програма
а 2015 г. и 3акона за корпоративното подоходно облагане (3КПО), в срок до 31 март 2015 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от 3акона за
статистиката и чл. 276 от 3КПО.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиден-
циалност.

.
NQ Наименование на формуляра Стр.

1. Справка за предприятието през 2014 година 2

2. Справка за местните единици за 2014 година 4

3. Счетоводен баланс към 31.12.2014 година 6

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

6. Отчет за собствения капитал за 2014 година 17

\,_, 7.
Отчет за паричните потоци за 2014 година 18

8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 година 19

9. Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 година 21

10. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година 22

11. Справка за платените данъци и такси през 2014 година 24

12. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2014 година 26

13. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2014 година 28

14. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2014 година 32

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

16. 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



СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

li? ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1.Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

Област

Община Район *

Код по ЕКАТТЕ**Град/село

Пощенски код 9%~ I
Улица «7- fi)_1AJ.,tU шМ6 Номер

v
Булевард Блок

Ж.к. Вход

Квартал Етаж

Площад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Електронна поща

Интернет страница

Мобилен телефон Факс*** I
Телефони *** ~UI9JrIlЭ I

11.Нестопанска дейност

Нестопанска дейност Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-200З-

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

• Поnъnва се само А rpaдoeeтe СОФИJII, ПЛОВДИВ и ВаРИёl•
•• Поnъnва се В КБ.
*" В първап клетк.а се вписва кодът А национално и3бир.ане, ёIВЪВ етората - номерът НiI теnефон.а/факса.
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I ЕИК 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 6 1 2

1. Разходи за дейноспа

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512

Общо за група А 65510

Б. Административни разходи 65520 .а лlА
Общо за група 1 65500 А'" :/)
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 1I.l ,1/1
VI. Резултат 65950

.,
Всичко (Общо разходи + VI) 65990 и. df

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 6ез условие 66512

Членски внос 66513

Други приходи 66514 4_g го
Общо за група 1 66500 tf!! Jf)
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 .1 ;1
V. Общо приходи 66900 и. otA
VI. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 и: r2/1



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.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Административни разходи 60000

Разходи за материали 60100

Канцеларски материали 60110 f
Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140 h
Разходи за външни услуги 60200

в това число:

3астраховки 60210

от тях: социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

V 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 1
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 /2
Разходи за осигуровки и надбавки 60500 J-
Социални осигуровки 60510

3дравни осигуровки 60520

Надбавки 60530

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550

Други разходи 60600

РаЗХi>ДИза командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621
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Раздеп 11. Разходи за дарения (код на реда 65511, коп.т) (Хил. левове)

Видове Код на реаа
Отчет за
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700

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

Раздеп 111. Приходи от дарения (Хил левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Приходи от дарения под условие (код 66511, коп.1) 60800

Дарения от частни лица 60810

в Т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830 It
в Т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без усповие (код 66512, коп.1) 60900

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

ръководитеЛ:lcjJ~· ~ ~rE
съставител:.--;!fl__ 7~t1J::.

(име, презиме, фамилия)

Дата: I }l-IЯ. 18'гц

~
(подпис)

лицезаконта~:LI ~
(име, презиме, фамилия)

1tW'~PRGt#f
(телефон)

"



I ЕИК ПО БУЛСТДТПР

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 предходна

година година

а б 1 2

А. Раэходи
1. Раэходи эа оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200
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
Разходи за 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 эа група 1 10000
11.Финансови раэходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи 11100

U в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1111 О
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 эа група 11 11000
6. Печалба от обичайна дейност 14000
111.Иэвънредни раэходи 12000

в т.ч. за природни и други бедствия 12100
Общо раэходи (1+ 11 + 111) 13000
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо раэходи) 14100 ."1 11
IV. Раэходи эа данъци от печалбата 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300
Г. Печалба (В - IV - V) 14400 '3 4
Всичко (Общо раэходи + IV + V + г) 14500 ., Л



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

Продукция 15110

Стоки 15120

Услуги 15130

в това число:

Приходи от търговско-посредническа дейност 15131

Приходи от наеми 15132 ? !/
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме 15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300

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 ~ 4
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 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
Б. 3агуба от обичайна дейност 19000
111.Извънредни приходи 17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100

Общо приходи (1+ 11+ 111) 18000 ' Ij 1
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100
г. 3агуба (В + IV + V ) 19200
Всичко (Общо приходи + г) 19500

Раздел 1.Приходи от оперативна дейност (Хил левове)

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

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Бруто приходи от продажби (код 15100, 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

14

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите 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 VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 1S1 ОО, кол. 1) (Хил. левове)

Дейности
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Общо 61000
Растениевъдство 61110

Жи вотновъдство 61120

Спомагателни дейности в селското стопанство 61130

Лов и спомагателни дейности 61140 .
Горско стопанство 61150

Рибно стопанство 61160

Добивна промишленост 61170

Преработва ща 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

Събиране, пречистване и доставяне на води 61201

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

Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци 61203

Разкомплектоване на отпадъци 61206

Рециклиране на сортирани отпадъци 61207
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (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

Юридически и счетоводни дейности 61390

Научноизследователска и раз-ВоРтна.деЙност 61400 ..,

Рекламна дейност и проучване на пазара 61410
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
деЙН0СТИ,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 обслужване 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 обреднидейности ИАРуги 61490

I

Дата:IJ~-о3- 715 r.1

§iйГ
(подпис)

Лице за КоНТакт:L_ _J

(име, презиме, фамилия)
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k7 ,ИК по БУЛСТАТПР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(можеда не се попълва от предприятията, 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.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 б6212

Постъпления от членски внос 66213

Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от банкови и валутни операции 66216

Други постъпления 66217 4У LJ)
Общо за раздел А 66210 (У Л!/J
Б. Плащания за нестопанска дейност

Изплатени дарения 66221

Изплатени заплати 66222 I/?J 41-
Изплатени осигуровки 66223 J.. L
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225

Други плащания 66226 = ':J-
Общо за раздел Б 66220 l..L )..А
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

,
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 ~ .4
Общо за раздел А 66240

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 ~ I'f
IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 О ()
V. Изменение на паричните средства през периода 66400 -.

-~
(подпис)

(име,презиме,фамилия)
Icm/I~Юf

(телефон)
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ЕИК по БУЛСТАТПР Обл. Общ. Дейност Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети пица 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 вт.ч.жени Общо

а б 1 2 3

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
1000 О Ь 11; )60(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101 О до код 1090) 1001 ,1 L х

от код 1001:жени 1002 х х

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.: IrJ

Ръководители 1010 •
Специалисти 1020

Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040 3 !l lf~lM
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

- непреизчиcnени към пълна заетост 1200 х

- преизчисnени към пълна заетост - от код 1001 1300

Раздел 2. Движение и отработено време

а б

Брой
Код на
реда

Наличност по списък в началото на годината 1810 g
Приети от началото на годината - общо 1820

Напуснали през годината - общо 1840

Наличност по списък в края на годината (код 181 О + код 1820 - код 1840) 1880 3
Отработени човекодни 1910 6il-

в т.ч. от наетите на непълно работно време 1911

Отработени човекочасове

в т.ч. от наетите на непълно работно време 1931

34



, .. "\:

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя "

" - От началото} ,.-
Кодна на годината
реда (в левове -

цели числа)

а б 1

Работна заплата - общо (код 31 ОО =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) 4'Ь)ЕО(код 31 ОО = код 1ООО к.3) I 3100
о им»IQ Основна заплата за действително отработено време 3120о
~ Възнаграждение над основната заплата ( O).JJо,~

(наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130о (1J
t: S
(1J :r ;i I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати !tJJf)~ (1J t-= в т.ч,s 3
3"0 IQ И други еднократни възнаграждения 3133
(1J :r~ ~ Възнаграждение за платен отпуск 3140о о
'" оro IQ Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионаленQ.ro
ro с, стаж. извънреден труд) по КТ, 3ДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор 3150'" t:
ro О

Обезщетения по КТ, 3ДС и КСО 3160IQ :r~'"u (1J
r:t iIE по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от 3ДС 3161(1J э-,
8-5 ;i

по чл.222, ал, 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от 3ДС 3162t-=
~ s IQ
(1J по чл. 220, ап 1 и чл. 225 от кт и чл. 104, ал.3 от 3ДС 3163с::
u 1'(КОs Социални и здравни осигуровки (вкл. доброеовни И фонд "Безработица") 3170:т
ro
:r: Други социални разходи и надбавки 3180

r г:

~ Данък върху социалните разходи 3190

Част 11. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотноwения, допълнителен труд при друг работо-
дател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Код на Среден брой вт.Ч.
Разходи за възнаграж-

реда през годината жени
дения

(в левове - цели числа)

а б 1 2 3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1ООО, 1500 и 1600) 1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател 1510

Наети лица по чл. 111 от КТ за допълнителен труд 1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400) 1600 I

Социални и здравни осигуровки 3300 х х

Дата: ыl<7E' /)./, :гь#"'

~
(подпис)

Ръководител:~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~ ~
СъставитеЛ:~~~~~~~L_-4~~~~~ __ ~~~~~ __ ~

лицезаконтакт:~1 __J ~.rб~
(телефон)(име, презиме, фамилия)
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