
Отчетна единица: ЕС ВИ ЕС ДЗЗД 
Гр. (с.) гр.София 

Община: Столична 

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 

175467823 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ,ГОДИНА 

Сума - хил. лв . 
KOДHa~--~---,--------~ 

Наименование на разходите текуща предходна 
реда 

година година 

а б 1 2 
~~~B~___________---,-,---___ __________..____________! ________ _ 
1. 	Разходи за оперативна дейност J 

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство , 101 ОО 
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 9 5 

10210 6 3___--:С::-'у'-'-__ровини И материали 
Външни услуги 10220 3 2 

Разходи за персонала __ 10300 
в това число : 	 ! 

Ir -- · ~~ .. ~·-----.. ...---......-----,~~;J~t--------fl~-------l-----:::~~6~~ 66-~~J~=~~~	 · "
 
I_--=-__--=O_T .:!.s.'I~:<:)c.:~_I)'P..()_~~~c.:~:,>p.~~.!:I_~ _~_IlE:!_~c.:!'I!! 	 10321 J-----:-I-------::-i 

Разходи за амортизация и обезценка 10400 1 О 

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни 

материални и нематериални активи 10410 
в това число:11----- - ..- ...--.........- ..- .......- .... -...--------.-----------------+---,- 

Разходи за амортизация 	 ! 10411 1 I 

__дрУТ~_разходи _______ ...__.__.._._. ___.________--+-1-'0'-'5--'0_0+ _____4+-____3_11 
в това число: 

Балансова стойност на продадените активи 	 I 10510 
'-·- провизии··..------- : 10520 - -- 
9_ _____ ............. .. .._ _ _........ __ ... .... __...... ..... _ ..+1 ...:...-=-::..с0 1 ,j ...__---"--бщ~~~ група 1. _ ...... ......_ ___........ 1 00 :...:Оч____.:....4'-t_ s l 
/1. Финансови разходи 

Разходи от обезценка на финансови активи, включително I 
инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи 111 ОО 


в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 
 1111 О ---... ................................................... ...- .................................................................. .. -.-.-......-.-......--................................- ..-.-...................... -- ......._.-.- f-;-...- ............ ·-----+--...-----1 

Разходи за лихви и други финансови разходи 11200 

в това число: 
.---. .- .- ... .......- .................... ........ ........................... -..........-.. - ............- . .............._ ..........-. - .....- ..- ............._-_.._-j.-, ...... - -.....- ...·..- ..-········--·····....·-·1-----1 


Разходи, свързани с предприятия от група 11210 

Б. Печалба от~..f)ичайна В.ейност__..____________... _.. __.~.О.::...О ::...f_------~+_----=1::...О	 1 
111. Извънредни разходи 	 112000 
__~ч. за пе.ир(),qt.'i!:1 ~ ВР"УГI4 бедствия 
Общо разходи ~+ 11 + 111) _ 
В. Счетоводна печалба (общо приходи· общо разходи) 

IV.р'азходи за аанъци от печалбата__ __ 
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 

_ 

121 ОО 
13000 
14100 
14200 

1-14'300 

Г. Печалба (В - IV - V) 
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) 

1440-=0+- __~+--_--...-_::_:: 
14500 



--- ------ --

--

--

---

Код на 
Наименование на приходите 

реда 

годинаI 

2а б 

IА.Приходи I 

1. 	Приходи от оперативна дейност 

Нетни приходи от продажби 15100 . 24 ,, IПродукция 1511 О 


Стоки 115120 
-------	 -_.._._
I 

Услуги 15130 24•..'-_. 

в това число: 

Приходи от търговско-посредническа дейност 15131-- -	 ..._..__._-- -- ........
 ... 

15132Приходи отf:tc:t~Ми 

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 правител~твото 


Приходи от п~одажби на суровини и материали 
 15420 

15430.____Пр~хО4~_..~т про.gажби на дълготрайни активи ....... ...__. ...._ _. .. 

Г~~OOO 2431Общо~~..!руl1~ .I_____ 	 -...- --.- ..... . . ....._..._..._-_._-_.,_._._ .. 
 -	 ---_. 
11. Финансови приходи -

О -..Q. 
ОО 

2431 

О О 

31 24 

_... 	 j 

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 : 

16310Приходи от предприятия от група 

16320Положителни разлики от операции с финансови активи 

16330П()J~~~~.!~~!:I_~ разлики от _промяна ~~~~лутни курсове 

Общо за група 11 16000 

Б. Загуба от обичайна дейност 119000 
Г-<-	 - ------
111. Извъ!'.р~.вI:t_~_I1РИХОДИ__. 	 17000 .... .....-... 

.......... .~ т. ч. ПОЛУ~~':I~_~.Е!Рc:t'.<С?~~!.~J]~~ обезщетения _. ........_._________ .___ .1?~ 0.2. ~ 
! 18000 

~ .-.QJ?щ~l1рихоН~.J.!.!J~_..:!' ...III) _. ...__.. __.. ............ -1--.- f 

В. СчеТОВОД!:lа ~~_губа (общо приходи· общо разходи) 119100 

г. Загуба (В + IV + V ) 119200 

Всичко (Общо приходи + г) ! 19500 
-

15411 

. .. . i 

- П~~~~ди ОТ у~~~т~яв дъщерни, асоциирани и смес·ени предпри~~ия l~ 6100 


· · 


Сума - хил. лв. 
текуща 

година 

1 

31 

31 

предходна l 



------

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА 


Раздел 1. Приходи от оперативна дейност (Хил.левове) 


Видове 
~Koд на Отчет за 
реда годината 

а б 1 
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл . акцизи, без ДДС) 15500 31 

в т. ч . приходи от населението· 15510 

IR~f~~~~~~~:i#~~~~;-!:~~~~~~~~о~J!~~~~~~fн~g~~:~~~е~~-='=~: 1~Jgg-
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти i 1571 О 

'-~ от тях: от страни членки на ЕС --~=· 1 +-----\7 -:-1 -:-
~_--------~-~--~~~~~~-~--------- --------------~~~--~-----~. 
Приходи от услуги на ишлеме I 15800 

в т. ч . на Ч}')l<.l.lест~анни клиенти i 1581 0 '1 
• За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги . 


Раздел 11. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1) (Хил.левове) 


Видове Код Hal, Отчет за 
~~дa I ГQДината 

а б 1 

·Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, 
електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като 
суровини, или купени с цел препродажба. 

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

I Видове 
Код на Отчет за 

оепа гопината I 

а б 1 
Разх~~и за_вън~,!~.услуг~_ __. ! 31000 3----
~зр_~~?вки I 3111 О 
__в_т: ч. СОУ\l1~l1!:1.!1~c:I~:rраховки -з 1l 1Т 

Суми по граждански договори и хонорари -' '-31120- '-' 

в т. ч. на наетите лица , работещи във фирмата 31121 
-НаМ-- 31130 

в т. ч . на дълготрайни материални активи 31131 
, Суми по договор с подизпълнител 31140 
._.__~!:~._~l:><::~.<::!Р~\I1.Т.I:Jr.!':!"'. Ф~Р~"'_....__......_.._......._....... 31141 

Плащания на агенции за набиране на персонал 
_..._..._....---_.__....•,. ····· ..-··+ 31150 -.-...--_._._-•.. 

~щенё'кИ-:-кур;;ерс'ки -и''далеко'съобщителни' услуги ---'-
..•__._-_ ...- .... .---.. 

:ПЛШ '" -' 

Нает транспорт 31170 
-~ 

Текущ ремонт 31180 
в това число на : I 

Сгради 31181 
Машини и оборудване 

---- -- - -- -
з'fГ82 

-------

131190Консултантски дейности----'-' ..•......_....._............................ .. ..... ............. ...................... ........_._ __._ ... .~______._______ ........ ...J.............. .. ....•_ ... 
В това число : ~191Ю"р!1дически 

Счетоводни и'Одиторски 311'92 
Рекламни дейности 31200 

f---д.е.УГИ 31210 3 
-

в това число: 

.___з.~ПОЛ3в~~~ ·:~c:I...в~Вен О.§_~~(з.c:lУстван~) .__.. __ ..._____ ~~~_ ~ .
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената I 

I 

r-- ;~H~~;~~~~: ~ ~p~~~~He на отпадъци ~~~ ~ ~ I 



---

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

Видове 
Код на 

реда 

Отчет за 

годината 

а б 1 
Други ~азходи 

Балансовастойност на продадените активи 

Стоки 

41000 
41100 
41110 

4 
О 

Суровини и материали 41120 
Млад~ животни и животни за Y...!"()~Ba':i~_____________ 
Дълготрайни материални и нематериални активи 

41130 
41140 

Разходи за командировки i 41200 
Други 141300 4 1 

Раздел V. Дивиденти (Хил . левове) 

Показатели 
Код на Отчет за 

реда годината 

а б 1 
Приходи от дивиденти 51100 --

в т . ч. приходи от }':частия в предприятия от г~___. 5111 О 
Изплатени дивиденти през годината ------------------ - 51200 

в т.ч. изплатени на бюджета 51210 

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически (Хил. левове) 

дейности (код на реда 15100, кол. 1) 
Код на Отчет за

Дейности 
реда годината 

а б 1 
61000Общо 31 -- ............_............__...._........._._...._.__.._.._---. ......__.._......__..__......- ........... ...__._-_......••.._.._
в-1()(Яв т. ч . продажби на собствени отпадъци и вторични суровини 


Растениевъдство 
 61110 
............_-- .•.......... _~._.
•...... ........__ ...._-_. ................ ............. 
 " "" 

- Жи-вотновъдство_. _ _ .......-_...... 61120 
61130Спомагателни дей~~сти в селското стопа_нств~ r--...
61140Лов и спомагателни дейности 

61150___Г~CKO стопанство 1----.-. 
6-11 66Рибно стопанство 

61170Добивна промишленост 
---'~_ .....••.._ .._.._....._.•._..........................•....._._..... ........ 
 - ...•..---. 

61180Преработваща промишленост 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия ' 


и на газообразни горива 
 61190 
Доставяне на води; канализационни услуги , управление на отпадъци 


и възстановяване 
 61200 
в това число : 


Събиране, пречистване и доставяне на води 
 6120 1 
61202Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 
61203Събиране . и обезвреждане на отпадъци. -------- --.--

Рециклиране на материали I отпадъци (разкомплектоване, 
61204възстановяване и други) 

Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; 

възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 

(отстраняване на замърсявания на почви, подземни вади и 

други) 

Строителство 

Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, 

__т_ехническо ~~J.:I~~<:IJ:i_I3_~._ e.~MOH!._ ... __..._.. 
· ·_"и . _ 

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 

Търговия на дребно , без търговията с автомобили и мотоциклети 

61205 
61210 

I 

j_~_1229_ 
! 61230 
i 61240 

----

I 

-



Дейности 

а 

.. gу)«()п""J"~HorPC)HC:Il()P"J" 
Воден транспорт 

Въздушен транспорт 

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта ._._------_._---.-._---....- ---

Култура, спорт и развлечение 

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други 

персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и 
козметични услуги, траурни обредни дейности и други 

61480 

61490 

(Хил. левове) 

Код на I Отчет за 

реда годината 

б 

61250 
·-----···--г---··-

61260 

61270 

61280 ----------

I Пощенски и куриерски услуги ' 61290 I 

__)5()_Te_~_~~pcTBO . .. .._......... 6..._1_3.._0....0. j.................................. I 

Ресторантьорство 61310 

Издателска дейност I 61320 
Производство на филми и телевизионни предавания, I 
звукозаписване и издаване на музика , 61330 

pa.A~()~"J"~~eB~~~()fifiC) р~й fi()c"J" .... j 61}~9 1 
Далекосъобщения I 61350 

г------·----------·--···---·------------- ---------;-1---+-----·--11 
Дейности в областта на информационните технологии, 

информаци_онни услуги 

Финансови и застрахователни дейности 

Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем) 61380 

Юридически и счетоводни дейности 61390 

Научно изследователска и развойна дейност 61400 

Рекламна дейност и проучване на пазара 6141 О 
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта 

на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически 

изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други 

професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и 

__ IlP~I:3()p~I.j~_C:~C)p~~fi()C:T .___. . _ 
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на 

интелектуална собственост) 61430 


