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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПП ГЛАС НАРОДЕН
за 01.01.2014 - 31.12.2014
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
а
А. Разходи за обичайна дейност

Сума (лв.)
текуща година
предходна година
1

2

I. Разходи по ик. елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи

а
А. Приходи от обичайна дейност

50689.28
8920.76
6722.52

Разходи за придобиване и ликвидация на
дълготрайни активи
Изменение на запасите от продукция и незав.
производство

в т.ч. приходи от посредн.д-ст
услуги на ишлеме
от тях наеми
Други
Общо за група І:
ІІ.Приходи от финансирания

543940.51

в т.ч. от правителството

543560.67

Приходи от дарения
Приходи отчленски внос

III. Финансови разходи

IІI. Финансови приходи

Разходи за лихви

Приходи от лихви

в т.ч. лихви към свързани предприятия

237.84
142

1225.39

в т.ч. лихви от свързани предприятия

Отрицат. разлики от операции с финанс. активи и
инструменти

Положит.разлики от операции с финанс.активи
и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни
курсове

Положителни разлики от промяна на валутни
курсове

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ)

2

Продукция
Стоки
Материали
Услуги

Общо за група IІ :

Общо за група ІIІ :

1

ДМА и НмДА, неми
6722.52
394626.45

Балансова стойност на продадени активи (без
продукция)

Други разходи по финансови операции

Сума (лв.)
текуща година
предходна година

І.Нетни приходи от продажби на:
23777.58
304516.31

в т.ч.: а) обезценка на активи
б) разходи за командировки
Общо за група I :
IІ. Суми с корективен характер

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

3051.22
3051.22
397677.67

Други приходи от финансови операции
Общо за група IІI :
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)

1225.39
545165.90

ІV. Извънредни разходи
В. Общо разходи (Б+IV)
Г. Други резерви (общо прих. - общо разх.)
Всичко (В+Г)
Дата:30.03.2015

Председател: Светослав Витков

397677.67
147488.23
545165.90
Съставител: Сийка Недялкова

IV. Извънредни приходи
В. Общо приходи (Б+ІV)
Г.Други приходи
Всичко (В+ Г)

545165.90
545165.90

