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Наименование на разходите 
Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 
Наименование на разходите 

Код на 
реда 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Разходи 

I. Разходи за оперативна дейност , 

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100 

Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 2 006 

Суровини и материали 10210 1 754 

Външни услуги 10220 252 

Разходи за персонала 10300 2 991 

в това число: 

Разходи за възнаграждения 10310 2 532 

Разходи за осигуровки 10320 459 

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321 

Разходи за амортизация и обезценка 10400 317 

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи 10410 

в това число: 

Разходи за амортизация 10411 317 

Разходи от обезценка 10412 

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 10420 

Други разходи 10500 287 

в това число: 

Балансова стойност на продадените активи 10510 98 

Провизии 10520 

Общо за група I 10000 5 601 

II. Финансови разходи 

Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести циите, 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 120 

в това число: 

Разходи, свързани с предприятия от група 11210 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220 • 

Общо за група II 11000 120 

Б. Печалба от обичайна дейност 14000 

III. Извънредни разходи 12000 

в т. ч. за природни и други бедствия 12100 

Общо разходи (I + И + III) 13000 5 721 

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 

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 5 721 



Наименование на приходите 
Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 
Наименование на приходите 

Код на 
реда 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Приходи 
I. Приходи от оперативна дейност 

Нетни приходи от продажби 15100 5 164 

Продукция 15110 

Стоки 15120 

Услуги 15130 5 164 

в това число: 
Приходи от търговско-посредническа дейност 15131 

Приходи от наеми 15132 27 

Приходи от промишлени услуги, вкп. на ишлеме 15133 

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 15200 

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300 

Други приходи 15400 344 

в това число: 
Приходи от финансирания 15410 243 

от тях: от правителството 15411 230 

Приходи от продажби на суровини и материали 15420 101 

Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430 * 

Общо за група I 15000 5 508 

II. 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 
III. Извънредни приходи 17000 

в т. ч. получени застрахователни обезщетения 17100 

Общо приходи (I + II + III) 18000 5 508 
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100 213 
Г. Загуба (В + IV + V ) 19200 213 
Всичко (Общо приходи + Г) 19500 5 721 

#VALUE! 

Раздел I. Приходи от оперативна дейност (Хил. левове) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а # б 1 

Бруто приходи от продажби (код 15100 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) 

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 

* 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. 


