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ЕИК по БУЛСТАТ ПР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА. "

АКТИВ,
,._

'Код на',
Сума - ХИЛJ1В.

Раздели, групи, статии
реда текуща .. предходна

: . година година.. а б 1 2

А. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълrотрайни) активи •• ,'.
1.Немагериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
02120

праза и активи -,

Тъ-рговска репутация . ,
, 02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на иiгр-аждане 02140 .
!! т, ч. предоставени аванси 02141

..
Общо за група i 02100--
11.ДЪЛl'стра,"ни 1\':атериаI1НИ активи

Земи и сгради 02210
"

3еми '. 02211

Сгради
.

02212

Машини, проиввоцствено оборудване и.апаратура 02220-- ' 1\' 4 .
Съоръжения и други '. 02130.
Предосгавени аванси и дълготрайни магериални активи в процес на изграждане 0224.~--

в т. Ч, предоставени аванси 02241 '.
Общо 3.З,група 11 ·82200 4 N4
111.ДЪЛГОСРОЧI1\,'1 финансови активи .... "... .

Акции и дялове, предприятия от група 02310 "t-- ..
Предоставени ваеми-нв предприятия от група 02320 о.

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

, Предоставени заеми, свързани Сасоциирани и Сl)1есенипредприятия 02340' • "

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360.
Изкупени собствени акции номинална стойност 02370

Общ!) за група II! 02300
,

IV.Отсрочени Д,анъци 02400.
Общо за раздел Б . .~~~-~~, .А 02000 .! 4
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АКТИВ .
i Код на

CYMq - хил.ЛВ.
Раздеnи, групи, статии

реда текуща предходна
година година

а
. б 1 2.

В. Текущи (краткотрайни) активи
,

1,Материални запаси
. ,.

Суровини и материали 03110 5' 5
Незавършено пооиэводсгво 03120

1---
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод '" 03121

Пролукция и стоки •
03130 ,

Продукция .. 03131,

СТОКИ 03132

Предоставени аванси • 03140 ,.
Общо за ГРУIШ 1 03100 S '5
11.Вземання

•. Вземания от клиенти и доставчици .03210

в т.ч. над 1 година 03211 ,

Взем~нияотпр~дприятияотгрупа
. ., 03220

,
в Т.Ч.над 1 година 03221

,

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230 . ,

-- -
в Т.Ч. H~Д 1 година. 03231 .-

Други вземания , 03240

в Т.Ч. над 1 година 03241" .
Общо за група 11 • 03200. •
111.Инвестиции
----.-.

Акции и дьлове fI предприятия от група 03310 .
:t1зкупе~и собсгвеь-и акции номинална стойност

. , .. . оззш
Други инвестиции 03330·

Общо за група. 111 03300

IV, Г1аричiщ средства
. t·.

Касови наличности и сметки в страната '. 03410" !l ~~ .
Касови наличност и в лева 03411 4 .

~[~

Касови на.~ИЧНОСТИвъв валута (левова равностойност) 03412' ,

'. 1;Разплащателни сметки оо 03413

Блокирани парични средства . 03414.
ПаРИЧhиеКВИ8ЗЛСНТИ 03415

Касови наличнс ли и сметки В чужбина " 03420
го-------

Касови наличност.г в лева 03421

Касови наличности във валута: 03422

Разплащателни сметки във валута . 03423

Блокирани парични средства във валута 03424

.".,\~-~~ J .~ ,
Общо за група IV 03400 . ,

1---- ; Ы~Ж:·~~V~~ g .5Общо ве раздел 8 03000
f-- ~v. )Д~oГ. Разходи вэ бъдещи периоди Г\_. 04000

Сума на актива iА+6+В+Г) ~,\r~.~ ;~ 04500 З 40

~~:
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; ПАСИВ ,

•
'.

Код на
Сума - хиплв,

! РаЗА:ЛИ, групи, статии
реда текуща' предходна

- година година

а . 6 1 2.
А. Собствен капитал

1.Записан капитал 05100 ..
I Акционерен капитал 0511"0

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари ,._ 05112

Други видове записен капитал
,

05120

11.Премии от ~м",ии
: . 05200

111.Резерв ,01' последваши оценки 05300
i в т. ч. резерв СН" гтоследващи оценки на финансови Иl'струменти 05310,

о.
IVoР~зеРIJИ

"

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430 .
Други резерви

.
~

..
~05440

\ Общо за груп~, IV .
05400 '+ ~_.

V; Натрупана печалба (загуба) от минали години -.
Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба , 05520

06що за група '1' 05500 .
оVI.l·екуща печалба (загуба) . •• 05600

Общо за разпеп А 05000

Б. Пр овизии И сходни задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения .. d610C ' \
...

, ,
ПРО~ИЗlillilзаданъци 06.200

в точ,ОТС;РОЧ2НИданъци 06210

о дРУ;'и г.ровизии И сходни задължения • 06300 ь.J--
Общо за разъеп.Б . 06000 ..
В. Задължения ..

Облигационни еаеми 07100 ,
"

До 1 година - .. 07101

Над 1 година , 07102

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми 07110.
До 1 година 07111

Над 1 година .. 07112

задължения ~ЪM финансови предприя:rия 07200

До 1 годин" 07201
t----

Над 1 година '..~~ <'7202

Попучени аванси ;(S" ~::-r~"",.....0/ :~:\.\ 07300

До 1 година '({~') "V _.' .f~\c;,\.. 07301

Над 1 година '~'~ЦTAp ~ 07302

'~~~ о,

PJj.4 'J1\f~



-,

ПАСИВ

Код на
Сума - хил.ЛВ.

Раздели, групи, статии .
реда текуща предходна

година година

а . 6 1 2.
Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401
..

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година 07501

Над 1 година 07502 .
Задължения към п~едприятия от група ; 07600 \

Г" ,
До 1 година ; 07601

Над 1 година
-,

-, 07602

Задължения. свързани с асоциирани и смесени преДПРИfТИR 07700 " :
До 1 година , 07701

Над 1 година 07702

. Други задължени}] 07800 J r2
До 1 година ' 07801 .z ;,

--
Над 1 година \

: 07802: : :
в това число: : : :

Л
: ,4Към персонала 07810 .

До 1 година :4 .
407811

Над" година
,

07812

Осигурителни задължения 07820 4 ' .{
__ о •

До 1 година : 07821 I 4
Над 1 година 07822

.,-
ДаньчнизаДЬЛЖ~НИR

,
07830

До 1 година 07831

Над 1 година
,

07832

Общо за разден В
,

07000 )_ 1. .
I

До i'година I 07001 J. ~!т---'-'-'
Над 1 година 07002

t---"
Г. CJ(И<iаkCирания ,.,прихсди за бъдещи периоди ;>801\0 " J

" : l'В това число: ,
"

Финансирания " 08001• .'
Приходи за бъдещи периоди . 08002

C;rMa на П~СИВG.(А~Б+В+Г) 08500 9 .10
'--'---------- .

ОО

..

..



г-т-г- t,_\"f\\)Q ~\~) 'i~ \1т\\ \). \ ~
~vPit-)~\хlY\lл\-\- f\t'L ~ !j, J'S .Отчетна един\ЪМ \ .

~б~~~~..:::::::::::~1.1$i1}~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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. Разход." за дей~tОС:J'1'а .. •
А. Разходи аа регламентирана дейност

\

Дарения оо 65511
Други разходи 65512 VJ .';f

Общо за група А
..

65510 G :t'.

Б. Админиспративни разходи •• 65520 ,,~ J,'(fj
Общо за· група , 65500 ~~ .~-~
11. Финансови разходи

Разходи за лихви 6.5611
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 iI 65600 ..
Ш. ИЗ3Ъfф.едни разходи 65700 ~

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи < 65900 ~1 33
VI. РеЗУЛ'гат 65950' ~
Всичко (Общо разходи + VI)

-~

,
65990 ~~ 33

., Сума - хил. лв .
Наименование на приходите Код на

текуще предходна:·, реда:
оо t година година,

'. б : 1 2о. а..,
1. Приходи от де~lността \

А. Пр'иходи от регпементирана дейност : 1:
Приходи от даРЕНИЯ под УСЛОВ,ие

, 66511 :; J

ПРИХОДИот даРЕНИЯ без условие 66512 .
f---o , ..•

66513Членски внос

Цруги приходи ., 66514 УЗ jJ :~
Общо за група 1 о· : 66500 у..? 34.
11. Финансови ПР·'II)(Оди .

Приходи от пихьи 66611

Приходи от сьучаггия . 66612
1----'------. .

Попожчгепни разпик,» о г операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 666141--0 .
Дpyг~: приходи от финансови операции 66615

1--'-". ,
Общо за група 11 . 66600

111. Извънредни приходи ~ A~' """'"
.. бб10(J

, '&~ 66800IV. Печалба от стопанша дейно~~~ ( . ~I'~ . 01.1• .).):;"'·'- .1--- .
';7 (!.f:i;;""\'7;'\ ~) JtJ\'. Общо прихош. I,..,~q,f\~", .-~!..\ ~>' 6690\J

VI.РеЗУl1таг :s <~/~\~ .. 'j' ",,4f7'i;·:·';,~ .\~ 66950 4 J.
"'"1

I)~-i J~ , . (?':~!.,'':00." );,. I(lt 36Всичко (Об.цо прихопа +VI) ~ \....,i 66990_,'~~UVfiY\0:.\ :::~б' ,. ~~~ \{;o~-uр... vt '\ 2-(\ ~ .1:f!:2,.,1 \ .~. ..,:, ,~.,..

d +. оJ!.. ·М,)',.
___, ': '" \ ~ 1 •• " ••••-:_ ""' • г.
, ~\\. "\' .... ~~ ~.."" .,(~ /

" " •••••• : - оо' •.' ;,./



ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилага щи облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл. 26, ал. 5 от 3акона за счетоводствето)
(х

•

ил.левове

Наименование на паричните потоци Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на перио,llill ·66200 . Ч G
11.Парични потоци ОТ нестопанска дейност •

\

А. Постъпления от неfтопанска дейност ,

Попучени дарения под условия 66211

Попучени парения без условия 66212 ..
f--' -~,

Постъпления от членски внос • 66213 ';'•--
Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

, Постъпления от банкови и валутни операции .6621.6

Други постъпления 662i7 ~), j4
Общо зв раздел А . 66210 7.2 ;, 1·

1--------' .
Б. Плашания за нестопанска дейност

Изплатени парения 66221 .
1--- ...

МИзплатени заплати 66222 ~:
Изплатени осигурсвки . 66223 ~ 5'
Плащания по банкови и валут~~ операции 66224

Плащания за услуги 66225 5'
Други плащания • 66226 4)" ::}

Общо за рвзпел Б
.

66220 ~,1 33.
В..Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 1 J.
111.Парични потоци от стопанска дейност , ... .
А. Постъпления от стопанска дейност .

Постъпления от продажба на активи и услуги. 66241

Постъпления о! клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции 66241 I
Други постъпления 66244 -, Т.

06що за раздел А
.

66240
..

Б. Плащания за стопанска дейност .". .
Плащания за услуги и за придобити активи 66251 .

. Плащания към доставчици 66252

Изплатени даНЪЦ,1
. 66253

1--.
Плащания по банкови и валутни операции 66254

~'

ДРУПI плащания 66255

06що за раздел Б • 66250

В. Нетен паричен потск от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични срепсгва в края на периода 66300 .j ~. 4 d.JV. Изменение на паричните средства през периода 66400'-------_ ..,--

це за контакт: I



,
.'

.'
Отчетна еДин~щ~~,~~~,\\}~~,,~,::,,~ (·.7~
Гр. (с.) ••..••..•.••.•.~ч~~.\Q.ч:.-: .

I Община ..У i)ч:~\r.x:......... .

СПРАВКА ЗА нвтвющит Е (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА' (Хил. левове)

I I Отчетна СТСЙнОСТ на нетекущите аКТИ8~
Поспсдr.~Щ" I - Последваща !

Амортизация
" сценка оценкаC~Г-· .' Преоценена 15

. на гюсгъпилиге през периода I алансова

Код на в това число.
Преоцене- амортиза- стойност

Показатели на стойност в нача- ЦИЯ в в края нана излез- в края на начисле- отписана в края нареда в началото - увель- нама- (4+5-6) ЛОТО увели- нама- края на
нови, при- лите през периода на през през периода периода периодана периода Общ? чение ление на чение ление
добити по употребя- периода (1+2-3)., периода периода периода (8+9-10) (11+12-13) (7-14)

., стопански вани
начин

а б 1 2 2а_ 26 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.Нематериални активи .'

Продукти от развойна дейноq о 6110 ..
Концесии, патенти, лицензии. търговски марки, про- о

.,
грамни продУКТИи други подобни права и активи 6120 ..
Търговска репутация 6130- -
Предоставени аванси и нематериални активи. '. .'
процес на изграждане 6140

. • Т.Ч. предоста~ени аванси 6141 "
Общо .а група 1 б100 " о'..
11.Дъпготр_Йн •• матер ••anн" акти ••• --
3еми и сгради 6210 "

Земи 6211

Сгради 6212 1- о. .'
Машини, пjюизводСТ8~НОоборудван~ и апаратура 6220

Съоръж~ния и други б230 n ~
.. 4 .1

• т. Ч. транспортни средства 623\ .. .. ."

Предоставени аванси и дълготрайни материал.м о"

активи в процес на изграждан~ 6240 ,; .-
в т. Ч.предоставени аванси 6241

оо••
Общо .а група 11 6200

Ш. Дългосрочни финансови ;,кт ••••• о'
. . ...

Акции и дялове в предприятия от група 6351 х х .. ..
Предоставени заеми на предприятия от група 6352 х х
Акции и дялов~ • асоциирани и смес~ни - ~', ~предприятия 6353 х х /" _.• 1- ,-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и _о /~WlrL ~' V1F/vt--

оо

смесени предприятия 6354 х х
Дългосрочни инв~стиции 6355 I~ r ,\ .у /;7.,...' .'х х
Други заеми 6356 х х .. \ л V/.,/' ,1. ~ ..
И.купени собствени акЦ"и 6357 '~x х \: J \.

,...1-"'- rrVb/ );.'5./ I
Общо аа rpyn. 111

.. 6ЗSO х х '-.L/ V / 6;/
lVo О-крочени Д8н"цм 6360 х х '\., .•,?-;-~,./'
Общо нenкуЩII (дъnгoтpaAнм) .КnOВlOII+II+III+IVJ 6000 ~ х х ". Л ь: .t-Yl~ /.. ..



НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Ра3ДЕ'111.Немагериални активи (Хип левове)r--' , Последваща

: Отчетна стойност на нетекущите активи оценка
на ПОСТЪПИЛитепрез периода

Показатели Кодна :8 Това число:
реда на И3l1е3--0 8 края нав началото увenи- намале--

на периода Общо
НОВИ,ПРИ- лите през периода

чение ниедоби~по употре6я- периода (1+2-3)
стопански вани .

начин .
а б 1 2,' 2а 26 3 4 5 6

ПРОДУI(Т~ от развойн<! AeUHOCT ( код 6110) 0100
8 топа число:

Научнсиэслецователска ~ развоина дейност 011<1. •
Проучааli€ и оценка на попезни изкопаеми 0120 •

Концесии, патенти, лицен :>ии,търговски марки, програмни > ,
~?АУК1"И идруги подоБНИ,8рава и.активи (код 6120) 0200

в това число:

Компютърсн софтуер 0210_.
.'Баэи да"tНИ 0220 ;

Оригинал« наоаэвлекателнм, литературни или художествени творби 02fo ,.
Другипродукти.обект на интепектуалнасобственост 0240
Подлежащи на търгуване ')пераТИ8НИ ЛИ3ИНГИ 0250

.••Разрешителниза използване на природни ресурси 0260
Ра~решителниза предприемане на специфичнидейности 0270
Изключитеони права В"РХУ бъдещи стокии услуги 0280. .

•

Рё\здеп 11Дълготраини материални активи (Х'ип.левове)
-Последваща

отчетна стойностна нетекущитеактиви оценка

на постъпилит••ПР"3 периода

8това число: на И1Леэ.• в края на увели- Haмane-нови.при- литепрез п••риода
ченяе ниеОбщо добl(ГИпо ynотребя- п••риода (1+2-3)

стопански вани ..
• ,начин

2 2а 2б 3 4 5 6

Кодна
реда 8 начапоте

на периода

Показатели

.' б" г--.----.------.-------- ..----------------------------------r_----t---------~------~--------_+--------~------~------~~----_+------~
зе~иисгр.ди (KcA6_2_1_0_) . -i_О_3_0_0-t -t _г--------_г-------+--------г-----_,~----_г----__i

Земи (код 6211) 0310
8 тона число: .

3еМипо~tградиипо~~тр_О_й_к_и r_0-3-1-1_t---------+------~~---.----_t--------i_~----_+------~г_----_t------;
Обработваемиземи 0312

• 'Терениза отдихи развлечения и свързанитес тяхповърхностниводи 0313
Другиземи и свързаниге с тях повьрхностни 801\14 0314

;1Под~бр"н'ипвърху зем.сте . 0315
яСгради (код 6212) 0320

Сгр.д"немилищни • • 0321

Сградижилищни 0322
Другисгрзди 0323

Съоръжения и други (КО.Ц~б_2~3_О~)._. ~_0_40_0~г-~~~-----+------~----------t_------_+--------+-~A~--~------t_----_i
Транспортни средства(код 6231) 0410
Информационнои комунихационно оборудване (ИКО) '0420

0430__:,~ИGО·ГНИ,отглеждан,,' за MHCГOK~aTHOполучаване На продукти ОТТЯХ

J~ървета.l!асаЖДЕ\НИЯ и раСТСНИ11,отглеждани за многократно получа-
--,~aHeна "РО,lУКТИ ОТт:'Х

Антикварниидругипроизвецения на изкуството
0440
0450

0460Благородни меrали и скъпоценни камъни

0470Другицениосги

Други .' ~,-;...~~ 0480

0481

fo~ ~Vb\\~( . ('r'~1
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОв ОТЧЕТ
към 31.12.2014 г,

, на Народно читалище "Сабахатин Али 1999"

1. Учредяване и регистрация

Народно читалище "Сабахатин Али 1999", е регистрирано във Варнсиски окръжен съд
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, .като организация с нестопанска
цел. Съгласно Закона за Народните читалища те са сдружения в обществена полза.
Цел на сдружението: да задоволява потребностите на населението свързани с
развитие и обогатяване на културния живот, поддържане и запазване обичаите и
традициите.

2. Анализ на информацията предетавена във финансовите отчет, .

2.1. Общи положения

Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя фи нансовите си отчети в
съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Финансовият отчет е съставен в съответствие с Националните стандарти ~a финансови
отчети за малки и средни предприятия. '

Сдружението води своите счетоводни регистри в български лев, който приема като
негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са представени в
хиляди лева.

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното лодоход: 100БJIаган~ сдружението'
е задължено да води аналитично отчитане на двата вида дейности .: стопанска и
нестопанска. През 2013 г. сдружението не е извършвало стопанска дейност.

2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс I

2.2.1. Дълготрайни /дългосрочни / активи
Сдружението е определило стойностен праг от 700 лв., под койл о придобитите

активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен ак 11 В, се третират като
текущ разход в момента на придобиването им.

При първоначалното си придобиване дълготрайните активи се оценяват по
себестойност.

2.2.2. Материални запаси
Сдружението използва сметка материални запаси за зьвежлапс на библиотечния

фонд н за стопански инвентар, който притежава характеристиката НС льэ.готраеи актив, но



2.2.3. Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. Паричните
средства включват касовите наличности и разплащателна сметка.

2.2.4. Сдружението няма основен капитал. Собствения капитал се формира от
сметката за резултат от дейност на юридически лица с нестопанска цел ,която се
приключват в края на всеки отчетен период към сметка Други резерви.

2.2.5: Задълженията на сдружен.ието са,краткосрочни : към осигурителни
институции Ц персонала.
Задълженията се отчитат по тяхната номинална стойност.• ,;

2.3. Амортзация на дълготрайните активи
Амортизация на дъшотрайните активи са начислявани , като последователно е

прилаган линейния метод за периода на полезния живот.

2.4. Приходи ..
Основните видове приходи, които сдружението реализира са: приходи от нестопанска
дейност включващи:

- . приходи от държавни субсидии
приходи от финансирания по Проекти KЪ~ Министерство на културата
членски внос '

През отчетния период сдружението не е реализирало ПРИХОДИ от стопанска дейност.
. . .

2.5. Разходи
Сдружението отчита разходите по вид, с допълнителна аналитичност за разходите по

функция. .
Всички разходи на сдруженисто са свързани с нестопанеката му дейпост.

I
3. Събития след дататана баланса

Няма настъпили събития, които да подлежат на отделно оповестяване.

Дата: 27.02201S·r.

/

Съста~ител:....~ .....
!Ж,цанина/
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