Отчет
за приходите и разходите
в лева

Наименованиена разходите
А. Разходи

17.1.2022

a

Съставил:

към НСС 1
двустранна форма

на : НК за ИТЕС
за : 01.1.2021
- 31.12.2021
сума

1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :
а) суровини и материали
б) външни услуги
3. Разходи за персонала, в т.ч. :
а) разходи за възнаграждения
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :
- осигуровки, свързани с пенсии
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нема
- разходи за амортизация
- разходи за обезценка
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
5. Други разходи, в т.ч.:
а) балансова стойност на продадените активи
б) провизии
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционнит
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :
а) разходи свързани с предприятия от група
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо финансови разходи (6+7)
8. Печалба от обичайната дейност
9. Извънредни разходи
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
11. Разходи за данъци от печалбата
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
13. Печалба (10-11-12)
Всичко (Общо разходи +11+12+13)

Дата:

Приложение N:2

текуща
година

предходна
година

1

2

2 479.94

1 200.00

2 479.94

1 200.00

2 444.85

1 878.15

2 444.85

1 878.15

200.00

5 124.79

3 078.15

147.40

148.30

147.40

5 272.19
477.81

148.30
42 786.29
46 689.92
49 916.37
1 846.37

477.81
5 750.00

1 846.37
51 762.74

Наименованиена приходите

Б. Приходи

а

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.
а) продукция
б) стоки
в) услyги
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин
4. Други приходи в т.ч.:
- приходи от финансирания
Обшо приходи от опертативна дейност (1+2+3+4)
5. Приходи от участия в дъщерни ,асоциирани и смесени предприятия, т.ч
- приходи от участия в предприятия от група
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългос
- приходи от предприятия в група
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.
а) приходи от предприятия от група
б) положителни разлики от операции с финансови активи
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо финансови приходи (5+6+7)
8. Загуба от обичайната дейност
9. Извънредни приходи
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)
10. Счетоводна загуба ( общо приходи - общо разходи)
11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел)
Всичко (общо приходи+11)

Ръководител:

сума
текуща
година

предходна
година

1

2

46 012.74
46 012.74
46 012.74

5 272.19
5 750.00
5 750.00

5 750.00
51 762.74

5 750.00

51 762.74

