
О Т Ч Е Т  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД

*
към 30.06.2017г.

Сума /хил.лв/ L Сума /хил.лв/
Наименование на разходите текуща

година
! предходна 
1 година

Наименование на приходите текуща
година

предходна
година

2 1 3 1 2 3
А. РАЗХОДИ
1. Намаление на запасите от продукция и 
незавършено производство
2. Разходи за суровини, материали и външни 
услуги в т.ч.:

14

ЯИ™j j j

0

124

Б. ПРИХОДИ | 

1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:

1
47 !

а)суровини и материали 41 60
б) външни услуги 37 64 а) услуги 47 225

3. Разходи за персонала, в т.ч.: 173 185 2. Увеличение на запасите от продукция и 
незавършено производство 92 0

а) разходи за възнаграждения 147 158
б) разходи за осигуровки, вт.ч.: 26 27 3. Други приходи, в т.ч.: 84 184
* осигуровки свързани с пенсии 16 0 - приходи от финасирания 4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: l i l M l l i 10 Общо приходи от оперативната дейност 223 409
а) разходи за амортизация и обезценка на 
дълготрайни материални и нематериални 
активи, в т.ч.:___ ___  ____ ________

разходи за амортизация 
разходи от обезценка

41

11
0

б) разходи от обезценка на текущи 
(краткотрайни) активи___________
5. Други разходи, в т.ч.:
а) балансова стойност на продадени активи

б)провизии

Общо разходи за оперативната дейност

;6. Разходи от обезценка на финансови активи, 
(включително инвестициите, признати като 
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:_________
7. Разходи за лихви и други финансови
разходи, в т.ч.:_________________________
Общо финансови разходи_____________
Общо разходи за обичайната дейност
8. Печалба от обичайната дейност ___

Общо разходи_________________________
9. Счетоводна печалба (общо приходи -  общо 
разходи)___________________________
11. Други данъци, алтернативни на 
корпоративния данък

301

1

_ !
302

302

10

10_
0

19
"8

338

1

339
>0

| 4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:____
а) приходи от предприятия от група__________
б) положителни разлики от операции с

I финансови инструменти___________________
| в) положителни разлики от промяна на валутни 
курсове ___  ___ ____________________

Общо финасоеи приходи

Общо приходи от обичайната дейност
8. Загуба от обичайната дейност________
Общо приходи_______________________
9. Счетоводна загуба (общо приходи -  общо 
разходи)


