
-Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ 3ДРАВЕЦ
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 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

в т.ч. предоставени аванси 02141

Общо за група 1 02100 О О

11.Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210 О О

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група 11 02200 О О

111.Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
.,

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

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 О О



АКТИВ ,
Сума - хиnлl3. "

Раздеnи, групи, статии
Код на
реда текуща предходна

година година

а б 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

Предоставени аванси 03140

Общо за група 1 03100 О О

11.Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230
--

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група 11 03200 О О

111.Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320 .

Други инвестиции 03330

Общо за група 111 03300 О О

IV.Паричнисредства

Касови наличности и сметки в страната 03410 1 1

Касови наличности в лева 03411 1 1

Касови наличности във валута (левова равиосгоиносп . 03412

Разплащателни сметки 03413

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420 О О

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423

Блокирани парични средства във валута 03424

Общо за група IV 03400 1 1

Общо за раздел В 03000 1 1._
Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

._-
Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 1 1



.К

./ ПАСИВ

Код на
Сума - хиплв.

.~ Раздепи, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

А. Собствен капитал

1.Записан капитал 05100 О О

Акционерен капитал 05110 О О

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120

11.Премии от емисии 05200

111.Резерв от последващи оценки 05300

в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440 1 1

Общо за група IV 05400 1 1

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за група V 05500 О О

VI. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000 1 1

Б. Провизии И сходни задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци 06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000 О О

В. Задължения

Облигационни заеми "
07100 О О

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми 07110 О О

До 1 година 07111

Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200 О О

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 О О

До 1 година 07301

Над 1 година 07302



ПАСИВ

Код на
Сума - хиллв,

Раздели,групи,статии
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

Задължения към доставчици 07400 О О

До 1 година 07401

Над 1 година 07402
--

Задължения по полици 07500 О О

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към предприятия от група 07600 О О

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700 О О

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 О О

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 О О

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820 О О

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830 О О

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 О О

До 1 година 07001 О О

Над 1 година 07002 О О

Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число: --
Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002 ~
Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 " 1 ~CTBo 1) 1,

,-\
г'..

Ръководител: Даниела Христова Малакова
Съставител: Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамилия)

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



Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕУЧИЛИЩНОНАСТОЯТЕЛСТВОПРИ ЦДГЗДРАВЕЦ
--- - - -- - -

Гр. (с.) гр.Велико Търново _._._--_ ...""_ .._-_. --_._ --_ ...._.__ ..__ ..

Община Велико Търново 104594996

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
--

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

Код на
Сума - хип. пв

Наименование на разходите
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

А. Разходи
1.Разходи за оперативна дейност
Намапение на запасите от продукция и незавършено производство 10100
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 О О
Суровини и материали 10210
Външни услуги 10220

Разходи за персонала 10300
в това число:

Разходи за възнаграждения 10310
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320
от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321

Разходи за амортизация и обезценка 10400 О '-0
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 за група 1 10000 О О
11.Финансови разходи

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

в Т.ч.отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 11110
Разходи за пихви и други финансови разходи 11200

в това число: "

Разходи, свързани с предприятия от-трупа 11210
Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220

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

в т.ч. за природни и други бедствия 12100
Общо разходи (1+ 11+ 111) 13000 О О
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 О О
IV. Разходи за данъци от печалбата 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300

Г. Печалба (В - IV - V) 14400
Всичко (Общо разходи + IV + V + г) 14500 О О



Сума - хил. лв
Наименование на приходите

Код на

Iреда текуща предходна
година година

а Ъ ') '2

А.Приходи
1.Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби 15100 О О
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 О О
11.Финансови приходи - ---
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия 16100 _._--

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 16110
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи 16200

в т.ч. приходи от предприятия от група 16210
Други лихви и финансови приходи 16300

в това число:
Приходи от 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 О О
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100 О О
Г.Загуба (В + IV + V) 19200

--

Всичко (Общо приходи + г) 19500 О О

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

Раздел 1.Приходи от оперативна дейност (Хил левове)

Видове; Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Бруто приходи от продажби (код 151ОО, КОЛ.1вкл. 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 1. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти 15710

от тях: от страни членки на ЕС 15711

Приходи от услуги на ишлеме 15800
в 1. ч. на чуждестранни клиенти 15810

Приходи от продажби на странични продукти, произведени от деиности. свързани с околната среда" 15900

Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411,кол. 1) 15950

• 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.

"



~~зходи вв суровини И материали Iкод на реда 1021 О, кол. 1) (Хил. ленове)

/ Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за суровини и материали 21000 О
Енергийни продукти * 21110

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

Вода 21120

Резервни части и окомплектовки 21130

Други 21140

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

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

Видове
Код на Отчет за
реда годината

а б 1

Разходи за външни услуги 31000 О
Застраховки 31110

в т. ч. социални застраховки 31111

Суми по граждански договори и хонорари 31120

в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател 31121

Наеми 31130

в т. ч. на дълготрайни материални активи 31131

Суми по договор с подизпълнител 31140

в т.Ч. със строителни фирми 31141

Плащания на агенции за набиране на персонал 31150

Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги 31160

Нает транспорт 31170

Текущ ремонт 31180

в това число на:

Сгради 31181

Машини и оборудване 31182

Консултантски дейности 31190

в това число:

Юридически 31191

Счетоводни и одиторски 31192

Рекламни дейности 31200

Други 31210

в това число:

За доставяне на вода 31211

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

За събиране и третиране на отпадъци 31213

Раздел IV Други разходи ( код на реда 10500 кол 1)I (Хил. левове

Видо!?е
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. изппатени на бюджета 51210



: I

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

Дейности
Отчет за
годината

б

Код на
реда

' .. а
61000Общо

Растениевъдство 61110

61130

Животновъдство 61120

Спомагателни дейности В селското стопанство

Горско стопанство 61150

Лов и спомагателни дейности 61140

Рибно стопанство 61160

Добивна промишленост 61170

61190

Преработваща промишленост 61180

61200

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

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване О~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~2- __ ~~~ __ ~~ ~ -+ . _
В това число:

Събиране, пречистване и доставяне на води

61202

61201

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

Разкомплектоване на отпадъци 61206

Събиране и обезвреждане на отпадъци 61203

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

61210Строителство

61220
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско
посредничество с автомобили и мотоциклети)

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)

61240

61230

Сухопътен транспорт 61250

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Воден транспорт 61260

Въздушен транспорт 61270

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 61280

о

Пощенски и куриерски услуги 61290

Хотелиерство

Ресторантьорство

61300

61310

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Издателска дейност

Радио и телевизионна дейност

Далекосъобщения

61320

61330

61340

61350

Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги 61360

Финансови и застрахователни дейности 61370

Юридически и счетоводни дейности

Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)

Научноизследователска и развойна дейност

Рекламна дейност и проучване на пазара

61380

61390

61400

61410

Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска деиност и други професионални деиности в
областта на дизайна, фотографията и·преводаческа деиност 61420

Даване под наем на ДРУГИ активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуапна собственост)

Туристическа агентска и операторска дейност

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

61430

61440

61450

Хуманно здравеопазване и социална работа

Образование 61460

в т. ч. по договор с Н30К

Култура, спорт и развлечения

l$f~i .•~ '''0 А :'\

/; ~111~ '" ~

_u-'i+ 9P~Е~,И'( а \.1
/1- '\ .t- ~ ~ "\. I

/ •.•• ila;a:"t~ ~/rQ1 ~
Ръководител: IrД-а-н-и-е-л-а-Х-р-и-с-то-в-а-М-а-л-а-к-о-в-а------~j :.. ". ~ \j:IOJ-U\

Съставител I Веска Христова Ангелова \Н\""ъ .(" .R.~, \
(име,презиме,фамилия) \~ \ ~,+.А'-А-flIi'i-(П"l~--"'. Г(с-)--'

Лице за контакт. I Веска Христова Ангелова "\l -- ~! 51~{57
----------------------------~" « г,.

(име,презиме,фамилия) _. _ о Iтелефон)

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо
чистене, фризьорски и козмеТИЧНИjlСЛУГИ, траурни обредни дейности и други



-
104594996

Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕУЧИЛИЩНОНАСТОЯТЕЛСТВОПРИUДГ 3ДРАВЕЦ

Гр. (с.) гр. Веnико ТЪРНОВО
------

Община Веnико ТЪРНОВО

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. Разходи за дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512 1

Общо за група А 65510 О 1

Б. Административни разходи 65520

Общо за група 1 65500 О 1

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 О О
111.Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 О 1

VI. Резултат 65950 О О
Всичко (Общо разходи + VI) 65990 О 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 1

Други приходи 66514

Общо за група 1 66500 О 1

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.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800

V. Общо приходи 66900 О 1
VI. Резултат 66950 О О
Всичко (Общо приходи + VI) 66990 О 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 О

Разходи за материали 60100 О

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200
-

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

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

Осветление,отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290

в това число на:

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 О

Социални осигуровки
., 60510

Здравни осигуровки 60520

Надбавки 60530

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550

Други разходи 60600 О

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621



аздеn 11. Разходи за дарения (код на реда 65511, коn.1) (Хил левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700 О

Дарения за частни лица 60710

в Т.ч. за чужбина 60711

Дарения за правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730

в т.ч. за чужбина 60731

Раздеn 111. Приходи от дарения (Хил левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Приходи от дарения под усnовие (код 66511, коn.1) 60800 О
Дарения от частни лица 60810

в Т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без усnовие (КОД 66512, кол.1) 60900 О

Дарения от частни лица 60910

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

Дарения от предприятия, организации и други 60930

в Т.ч. от чужбина 60931

Ръководител: Даниела Христова Малакова
Съставител Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамилия)

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

01

111

IV.

V.

VI.

в«



Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕУЧИЛИЩНОНАСТОЯТЕЛСТВОПРИ UДГ 3ДРАВЕЦ

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

ЕИК по БУЛСТАТ ПР

104594996
~---------------------------

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на Финансова отчетност,

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

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 1 1

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 66213 1

Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постъпления от банкови и валутни операции 66216

Други постъпления 66217

Общо за раздел А 66210 О 1

Б. Плащания за нестопанска дейност

Изплатени дарения 66221

Изплатени заплати 66222

Изплатени осигуровки 66223

Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225

Други плащания 66226 1

Общо за раздел Б 66220 О 1

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 О О

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

Общо за раздел А 66240 О О
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 О О

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 О О

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 1 1

V, Изменение на паричните средства през периода 66400 О , О

(Хип левове)

Ръководител: Даниела Христова Малакова
Съставител: Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамилия)

,1

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



Отчетна единица: СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ ЗДРАВЕЦ

Гр. (с.) гр. Велико Търново ---_---
Община Велико Търново 104594996

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
f-- --

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

Показатели Код на реда Брой

а - б 1

Членове - общо 66270 5

- физически лица 66271 5

- юридически лица 66272

Доброволни сътрудници 66280 2

Отработени часове от доброволни сътрудници 66290

Ръководител: Даниела Христова Малакова
Съставител: Веска Христова Ангелова

(име,презиме,фамилия)

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

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 201 3 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щите физически лица, а на код 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи. 6ез
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да
се направи приблизителна оценка.
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Приложенис към фи на нсовия отчет
на Сдружение училишно настоягелство нри цдг Здравец

- гр. Велико Търново, УЛ. Стара Планина XQ22
F:ИК 104594996

1. Финансовият отчст 11<1Слружснис Училишно "ас гоятеле гво при Il)ll' Злравсц - 1р. Велико Гьрноно С
изготвен в хиляди левонс.

2.1'0,1,1111111ият фи "а1-1сов отчет с изготвсн за о гчст си "СР"ОД с.пп: калсиларна 10:lllll(\ :2()I~ г

3,Структурата и съдържанието "а о глслни ге C'1,CI'(\131111час ги 11<1финансония 01'1("1 са 1\ с ьот нсс гнис ('1,('
законовите разпоредби. рсгламентираип в СС 1 Прслс гавяпс 11<1финаисови о гчс ги. Информапии гп чп
предходния отчетен период с прсобраз , 1~,II1~1В с ьо : вс гсвис С гс зп 11]10\ICIIII.

4,IIОРСДIIОСТП111<.l разлс.ги гс. гру п игс 11CI<111111IL' 1\ счс гоьо.шия бплапс. о гчс га за нри холи гс 11ра гсо.ш г« 11
отчета за паричния 110ТОК слелва РС.1.а. опрелелси в 11риложен инта 11<1"ОРС-Н" гирания С1пилар 1.

S.Сумите по статиите вьв финансовия отчет. които са отрицатслни величипи. се посочват със '311(;1Кминус.

б.Всяка съставна част 11<.1финансония отчст и С }1(1I0 илснгпфипиранп 1I разграпичена 01 .lP)I<lI(1
информация. прсдоставяиа ог прслнриятис [О.

7.0тчетната валута. в която е прсдс ганен голишния финансов о гче : 11(1 СJlр)жеllllС Учи.гишпо
настоятелство при цдг Здравсц э- гр. Вслико Търново С лева.

8. Ва.гугните курсове. които се 11'3110.1\13,11\<1ирспзчис.гяванс 1\ о гчс ппгга 1\<1.1)'1<111,1IIclpll ЧII 111(' 1I()~lllllIlI К
чужлсстранна валута. са съгласно изискнаиия п: 11,1СС 21 j':фL'I\111 0111]10\1('11111(' 11<1",1.1) 111111('1\~I1Cl)HC.
При изготвяне на голишии Г(' финансови от чст и сс 11]1,11111"IK'OI lL'1I1,,1 II~I 1\(11'11,11 I~,I.I) 11111IIlH1I1l1I1I 110
цеш ралния курс на Б!!ь 'за иослс.гния ]1,1\)01(,11 лсп 11,11о.шн.н« 1I~1сьо гнс гн.пн H<1.I) 1<1.

9, Предприятието отговаря 11<1критсрипге. опрсдслени 13)lОIlЬ.111I1те.IIIIIГС разпоре.тби ~1 '1_1.15 ~,1 \1<1.11,0
предириягие, припагашо облекчена форма на финансова отчетност н опонсс 1~шащ п.лжи: ('.'1110
регламентираната информация в ЧЛ.26 01 СС 1 - 1[рслс гавянс на фипапсови отчети.

10,rl]1С.lIlРШIТllе·IО нс с л ыцерно пре.шрия иге. ) час: ващо н консо ли.гация 11.1111]1)11<111 lIе нри гсжпна 200,;)
или 11013C'ICот капитала 11<1~l]1YI О прслприя нгс.

11. Предприятието не е издавало ненни кни?;ка. включителпо конвер гируеми 06:1111ации 11 <111,I:ll)/'II'1111I
цснни кнсжа или права, с посочване 11(1техния брой и правата. свързани С '1'51'\.

12. Прс.шриятието н(' е иреносгавяло ,11\([1101 11 крсли п: 11<1алминис граэ ивнп» 11срсо 11,1.1 11 члсповсте 11
оргнни гс 11<1управпснис как го 1111(' посмп.ю '\<1.п.. 1.,I\L'IIIIC 11.1111\('>11"11\1,1\вил г аранппс 1\ 1I0.1~<111:1I]1L'1I1 липа
през О гчстния ПС]1110Д.

ната: 2".01.2015 г.
I'p. Велико Търново

13, Прсдприятисго нс с част ОТ група. няма ГIРСДI~.I:J;;~КП 11нс излаеало акпии "Р("\ О'I;i":"ШII}1 псриол.
г: t>.. __ ~: (~ ~.

('1 >-'-.:HB"),I ..",,'1\) IlPCI<'C(:: ;'''~, , " Ч"'S\,~~.ву ;\'''11,< аN a",~~:;~
-~...,....



Справка
За оповестяванс на счстоволната политика

на Сдружение училишно настоятслство при цдг Злравец
- гр, Велико Търново, Y~I. Стара П..ганина К!! 22

гик 104594996

Съдържанието на този елемегп се опредспя 0'1 изискваиияга за оионсстяванс. прс.гиидено 13
СС 1 - Представяне на финансови отчети. Счстоводна 1а политика с СЪВК) пнос 1 01 ирипинии.
изходни положения, коннепции 11 правила, възприети от прелприятисто за отчитане 11,1неговата
дейност, Счетоводната ио.гигика на C,'lP) жснието е IПIОI всна при съобразяване на основни ге
принципи и изисквания 11(\ Закона зп счс говолството. СС ') - Прслставяпс на финаисовитс 01'11.'111
на нестопанските организации. СС 20 - Отчитане на прани гелствени ларсния 11 оповес гяване lIa
правителствена помощи. За отчитане па сдслки 11операции, КОИТО не са урелени 1.1теи 1 с ганлар ги.
СС прилагат правилата на другите стаlЩRРТII, При осъществяванс 11[[ рсг.гачеитираната СИ
нестопанска дейност. както и когато във връзка с нея извършва 11стопанска лейност. сдру жението
спазва всички закони. свързани с данъчното 1I ТР)дОВО оси: уригслното законолателство.

В тази връзка сдруженисто уТВЪр,'lll счстоволна политика. която спазва пос.гслова гс.шо прсз
цепия отчетен период. Провеж.шна га счсл оволна ио.пп 111,<1в С.lРУЖСIIIIСТО СС изра зяпа в с: 1,1\1\,1111.'10
"а следните основпи иринципи:
1, Сдружението съставя инливидуалсн смет коп.ш«. Н 1\0li 1() прслвиисла сме 11,11'),1 О l.lC.111O () 1'1111,1111.'
на нестопанската и стопанската лсйност, както 11 '~a отлслно отчп ганс 11,1 ирих о пп с 11 рпзхо.ш гс.
свързани с тези лейности. Същият С сьобразсн с особсност итс IIП спсиифичнатп .гсйност "а
сдружението. Спазва се принцина '{а текущо иачис.гяваие прихо.штс 11разхо.ип с се начис.гява: н
момента на тяхното вьзникване. Отчи гансто 11<1разхоли ге С организирано 110 111\011O\1I1'ICCI\11
елементи. След което се отнасят по л яхното фу 11кинонап 110 предназначепие 11 СС приспалат 01
финансирането. 'за което са прслпазначсни. А разхошп с 'за сгонаиска лейнос : се присна.ш: 01
приходнтс получени от нея.
2. Имушсствеиитс вноски на учрешггслите / пьрвоначалии и послслваши / СС 0'1'111га г ",\ТО

собствен капитал на сдружението
3. Дарепията. които не са оБВЪР'3ани с опрсдслсни ) словия. и члснскияэ BIIOC се призпаваг 'за Т\:'К) III
приход от нестопанска дейност 'за периода
4. Даренията. които са обвързани С определени )'С.'I013I151.се ОТЧlll а като финансиране по РС ш на СС
20 - Отчитане на правитслствсни ларсния 11оповсс гяванс 11<111рав: гтслсл всиа помонш.
5. Отчитането на амортиэируемитс ,.11(1'111311сс отчи га 110 обшия рсл. ирс.гвилсн н счс гоно.ши гс
сганларги. Тук са отчитани ресурси. собс гвснос : на слружснис го. 011\01110 l'l' очаква O'I),l('lIl,1
икономическа 11'3года. Счетоволно го 11\1отчитане Сс? осыцес гвява както слслва:

• Всски цьлготраен <11('1111.\СС оценява по цена на прилобиванс. която 111\,110'111<1
пок) 1111<1га пена 1I всички преки ра о.оли. Стойнос п.ият IIраl 11,1сьшсс гнспост.
пол който \I<IIСР"<1.IIIIIГС активи. исзанпсимо ог фаьла. чс <':<1.гь.н о грнйни. СС
отчилат '{<НО H~l\ylllll pa'\\O.lll 'за лс ii110СП <1 \<1 201-+ 1, с 1\ размер 11,1 700
/седемсто rllIl/ лена.

• С последващи ге разходи 1'10 лълготрайнгггс активи СС коригира ба.гансона гп
стойност на актива. кога го е вероятно сдружението да има икономическа
изгода над тази от първоначално оценената станлартна ефек гивнос г. Всички
останали послсдвагии рЮХО,1.11 се признават 'за за разхоли в псрио.га. '~ който
са паправени.



• R сцружснисго ~ IIjlll.I<II·'\ .ишссн мсто: 11<1 аморт изаиия. ( Ljl)il\ClIlIl'IO С

опрелолило ачорт изапионпп норми 11,1 л ь.и о грайни гс ,11\111"11. сьобра зсии С

нормите. опрслс.гсни в Закона ',<1 корпорш пвио го полохолно об.гаганс.
6. Отчитане 11<1 мстериалнитс запаси матсриали и стоки СС опспява: 110 цснп па ири.юбиваис. а
при потребление се изписват по мстода на срсдно претсглепа цена.
7.Документална обоснованост спазва се изискването за състанянето на докумеитите в тяхната
пълнота и точност. съгласно изисквансто на лействащото законолатслсл ВО,

9. Сдружението съставя счстоволсн баланс съгласно СС I - Прслсгавяпс 11[\ фllll<IIIСОIНI о гчс ги.
като в статията ..Други резерви" 0"1 инсива 11(\ баланса СС ,,\III1CB<I C)\IUI<I 11•.\ рсзу.ггага 01

нестоианската дейност. отразена н () 1 чета ла ирихо.ш ге 11 разходи ге. Форм.гга на баланса С

лвустранна. Той сс: съставя въ', основа на саллата по счстово.шитс смстки към латпта 11(1 финансови
отчет. Активите и пасивите сс посочват 110 балансова стойност, опредслена 1((\'10 разлика ,\leiIO)'

отчетната стойност и коректива. отнасящ се за тази стойност,
10. Сдружението съставя 2 Отчета 'Ш прихолите и разхо. гитс - за иес гопанската И J(\ с шианск.п а
дейност съгл. Приложсние И~ :2 11 :\ към СС () - Прс кл авянс на финаисоии гс о гчс ги 11,\

нестопанските организации. 1[еча.гбн 1<1 /'),II'~oal" 01 Огчега ',;1 нрпх о.пггс 11 ри о.о.пп с лп стонаиска
лейност съответства 11(\ носочснп 1 ,1 1\ 11(\JI<111<:(\ ,

11. Отчета за паричния поток СС съставя съг.г. 11риложсиис И~-+ 1":"1>\\ СС l) - Нрслстанянс 11,1

финансовите отчети на нестонанскитс организации 11 СС 7 0'1 чеи: 'за парични: с потоци.
12. Отчета за собствения капитал се съставя съгласно СС I - Препставяне 11(1 финансови О 1 "С 111.

13. Характеристика на прилаганата счстоволна форма. Обработвансто 11(\ счс гово.ша: <1

информация се извършва с програмен продукт ,HCIII(/,I'!I.'/·, Записвания га по смс гки гс СС 11 знършва 1

нъ'] основа на надлежно оформени. прелваригелио обрабогсии първични и нгоричш: счегово.ши
локументи. Едповрсмснно с заиисванияга гю счстоволни гс сметки СС осигурява 11 хроио.югично

регистриране на счетоволните операиии. Прилага се двустранно сче говолство.При иэгражланс и
поддържане на счетоводиата полигика на сдружението се осигуряват:

• Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции:
• Систематични счетоводни регистри 'за обобщаване 11(\ счстоволна га

информация;
• Равсистно меж.т, О" ггегич: 111 11 "11(\,1111'11'11111 счс гонолии рс: ис три:
• Межлинни 11 г о.шшпо ирик.иочнппс 11<1 счс говолни ге рег ис гри 11 с ьс ганянс 11(\

оборотна веломос 1:

• Прилагане на 1I11:11113IЦ) ален смсткоп.тан
14. Действащата счетоводна политика лава CIII') рносг. чс ипформацията във финансови гс отчсги с:

необходима и лостагъчна 'за вземане 11(1 рс.исиис 01 по гребитслитс 11,\

финансовите отчети:
препставя достоверно рсзу.пат ит с 11 финансовото с ьс гоянис "<1 C:LP) жснис 1О:

отразява икономичсската сыцнос: 11(\ CI>()1I111511;\ 11 опспацпигс:
неутрална 11 беэпристрастна:
пълна вьв вси ч 1<11 съществен 11 аспекти

дата: 24.01.2015 г.
гр. Велико Търново


	Page 1
	Titles
	СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА 
	104594996 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 2
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Tables
	Table 1


	Page 4
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 5
	Titles
	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 
	104594996 
	ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 6
	Titles
	СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА 
	Раздел 1. Приходи от оперативна дейност 
	" 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 7
	Titles
	Раздел 111 Разходи за външни услуги ( код на реда 10220 КОЛ 1) 
	Раздел IV Други разходи ( код на реда 10500 кол 1) 
	Раздел V. Дивиденти 

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3
	Table 4


	Page 8
	Titles
	Раздел VI. Н~тни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 151 ОО, кол. 1) 
	' .. 
	а 
	о 
	l$f~i .• ~ '''0 А :'\ 
	_u-'i+ 9P~ Е~,И'( а \.1 
	/ •.•• ila;a:"t~ ~/rQ1 ~ 
	Ръководител: IrД-а-н-и-е-л-а-Х-р-и-с-то-в-а-М-а-л-а-к-о-в-а------~j :.. ". ~ \j:IOJ-U\ 
	Съставител I Веска Христова Ангелова \ Н \"" ъ .(" . R.~, \ 
	Лице за контакт. I Веска Христова Ангелова "\l -- ~! 51~{57 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	- 
	104594996 
	ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3


	Page 10
	Titles
	СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 11
	Titles
	в« 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 12
	Titles
	104594996 
	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 13
	Titles
	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 
	104594996 
	СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 14
	Titles
	о 
	:з 
	m 
	w 
	~ 
	::::1 
	);! 
	~ }> 
	:2 
	ro 
	f5 
	.s. 
	s s 
	::J 
	~ 
	:;, 
	s 
	r. 
	'" 
	1:1 
	'" 
	О 
	~ ~ ...•. 
	" 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	s 
	о о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	r. 
	w 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
	'" 
	:z: 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	о 
	- 
	- 
	о 
	о 
	о 
	о 
	'< '" 
	'" s 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Titles
	П риложенис към фи на нсовия отчет 
	на Сдружение училишно настоягелство нри цдг Здравец 
	F: ИК 104594996 
	.ву ;\'''11,< а N a",~~:;~ 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	Справка 
	За оповестяванс на счстоволната политика 
	на Сдружение училишно настоятслство при цдг Злравец 


	Page 17
	Images
	Image 1
	Image 2



