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б

А. Разходи 

І. Разходи за оперативна дейност 

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

Разходи за суровини, материали и външни услуги

Суровини и материали

Външни услуги

Разходи за персонала

в това число:

Разходи за възнаграждения 

в т. ч. компенсируеми отпуски

Разходи за осигуровки

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 

Разходи за амортизация и обезценка

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни  материални и нематериални активи

в това число:

Разходи за амортизация

Разходи от обезценка

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 

Други разходи 

в това число:

Балансова стойност на продадените активи 

Провизии

Общо за група I

ІІ. Финансови разходи 

Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като

 текущи (краткосрочни) активи

в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Разходи за лихви и други финансови разходи

в това число:

Разходи, свързани с предприятия от група 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи     

Общо за група II

Б. Печалба от обичайна дейност

ІІІ. Извънредни разходи

в т.ч. за природни и други бедствия

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

ІV. Разходи за данъци от печалбата

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

Г. Печалба (В - ІV - V)

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

-

.

176511450

11 1

1

10 1

1 1

1 1

1 1

12 2

0 0

0 0

12 2

0 0

12 2



(Хил. левове)

Наименование на приходите
Код на     

реда

Сума - хил. лв.

текуща

 година

предходна

 година

а б

А. Приходи

І. Приходи от оперативна дейност 

Нетни приходи от продажби 

Продукция

Стоки 

Услуги

в това число:

Приходи от търговско-посредническа дейност 

Приходи от наеми

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 

в т. ч. със строителен характер

Други приходи 

в това число:

Приходи от финансирания

от тях: от правителството

Приходи от продажби на суровини и материали

Приходи от продажби на дълготрайни активи

Общо за група I

ІІ. Финансови приходи 

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

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

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

в т. ч. приходи от предприятия от група 

Други лихви и финансови приходи

в това число:

Приходи от предприятия от група 

Положителни разлики от операции с финансови активи 

Положителни разлики от  промяна на валутни курсове 

Общо за група II

Б. Загуба от обичайна дейност

ІІІ. Извънредни приходи

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

В. Счетоводна загуба  (общо приходи - общо разходи)

Г. Загуба (В + ІV + V )

Всичко (Общо приходи + Г)

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове
Код на           

реда

Отчет за

 годината

а б

Бруто приходи от продажби  (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС) 

в т. ч. приходи от населението*

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител

Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи 

по код 15430)

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти

от тях: от страни членки на ЕС

Приходи от услуги на ишлеме

в т. ч. на чуждестранни клиенти

Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **

* 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.

0 0

0 0

0 0

12 2

0 0

12 2

12 2

12 2



Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

Видове
Код на           

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Разходи за суровини и материали

Енергийни продукти *

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

Вода

Резервни части и окомплектовки

Други

*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 III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

Видове
Код на 

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Разходи за външни услуги 

Застраховки

в т. ч. социални застраховки

Суми по граждански договори и хонорари

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

Наеми

в т. ч. на дълготрайни материални активи

Суми по договор с подизпълнител

в т.ч. със строителни фирми

Плащания на агенции за набиране на персонал 

Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги

Нает транспорт

Текущ ремонт 

в това число на:

Сгради

Машини и оборудване

Консултантски дейности

в това число:

Юридически

Счетоводни и одиторски

Рекламни дейности

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

Други

в това число:

За доставяне на вода 

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

За събиране и третиране на отпадъци

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

Видове
Код на           

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Други разходи

Балансова стойност на продадените активи

Стоки

Суровини и материали

Млади животни и животни за угояване

Дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за командировки

Други

в т. ч.  данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи

Раздел V. Дивиденти

Показатели
Отчет за 

годината

а 1

Приходи от дивиденти

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

Изплатени дивиденти през годината

в  т.ч. изплатени на бюджета

(Хил. левове)

(Хил. левове)

(Хил. левове)

(Хил. левове)

1

1

10

10

0

0
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