
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите Код на     
реда

Сума - хил. лв.
текуща
 година

предходна
 година

а б 1 2

А. Разходи 

І. Разходи за 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

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

Разходи за персонала 10300
в това число:

Разходи за възнаграждения 10310
Разходи за осигуровки (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 за група I 10000
ІІ. 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 11210
Отрицателни разлики от операции с финансови активи     11220

Общо за група II 11000
Б. Печалба от обичайна дейност 14000
ІІІ. Извънредни разходи 12000

в т.ч. за природни и други бедствия 12100
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ) 13000
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100
ІV. Разходи за данъци от печалбата 14200
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300
Г. Печалба (В - ІV - V) 14400
Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г) 14500

Отчетна единица:  ........................................................
Гр. (с.) ................................................................................. 
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР



Наименование на приходите Код на     
реда

Сума - хил. лв.
текуща
 година

предходна
 година

а б 1 2

А. Приходи

І. 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 продажба на суровини и материали 15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи 15430

Общо за група I 15000

ІІ. 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 II 16000

Б. Загуба от обичайна дейност 19000

ІІІ. Извънредни приходи 17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения 17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ) 18000

В. Счетоводна загуба  (общо приходи - общо разходи) 19100

Г. Загуба (В + ІV + V ) 19200

Всичко (Общо приходи + Г) 19500

Дата:

Ликвидатор/синдик::
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)




