
Неконсолидиран Баланс
на ”ФЕЕИ” АДСИЦ
към 30.09.2019 г.

ние

Активи
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи

Нематериални активи

Финансови активи държани до палеж

Разходи за бъдещи периоди

Друм вземания
Общо нетекущи активи

Текущи активи
Материални запаси

Незавършено производсгво

I Вземания от свързани дрелприятия

Вземания от клиенти

Предплатени суми

Данъчни вземания
Други вземания
Други финансови акгиви. държани до падеж

Пари и парични еквиваленти

Общо текущи активи
ОБЩО АКТИВИ
Пасиви

Нетекущи пасиви

Облигационни заеми

Дългосрочни банкови заеми

Дългосрочни задължения

Приходи за бъдеищщ€риоли

Финансирания

Други зшп,лжсния

Общо нетекущи пасиви

Текущи пасиви

Задължения към свързани преднриятия

Задължения към доставчици

Получени аванси

Задължения към персонал и осигуруггелни дредцрнятия

Данъчни задължения

Провизии

Други задължения

Общо текущи пасиви

ОБЩО ПАСИВИ
Собствен капитал

Основен капитал

Резерви от преоценки

Премийни резерви дри емитиране на ценни книжа

Резерви

Натрупана печалбаЈзагубШв т.ч.

неразпределена печалба

непокрита затуба

Финансов резултат от текущия период

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собствен капитал,които непрен ижи на групата

ОБЩО ПАСИВИ И СОЬСТВ Н АПИТАЛ

С ма хил. лв.)
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“ФЕЕИ“ АЛСИИ -

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за всеобхватния доход

на ”ФЕЕИ” АДСИЦ-гр. софия

към 30.09.2019 г.

Сума (я.лв.)

Наименование на приходите н разходите

30.09.2019 30.09.2018

[I. Нетни от продажбиприходи 
-276

11.Разходи за дейността

III. Изменение на незавършеното производство

IV. Бшлансова стойност на продадените активи

Брутна печалба/загуба (1-11-HI-IV)

[V. Приходи от финансирания

VI. Финансови приходи/разходи

Печалба/змтба от обичайна дейност

(I-II-III-IV+V+VI)
Счетоводна печалба/загуба

(I-II+III-IV-V+VI+VII)
ИН.Разходи за данъци [печалба/

-270

“3.34

-604

-604

1Х.Разходи за данъци/данъчни временни разлики/

Печштба'затуба
-604

-245

-245

-534

_779

-779
(1-II+III-IV-V+VI+VH-VIII)

Общ всеобхватен доход (угуба) за риода
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Неконсолидиран отчет за паричния поток

на АДСИЦ

към 30.09.2019 г.

Наименование на потоците

Парични потоци от основната дейност

Парични постъпчения"пчащания. свързани с финансови активи

Парични тащания на Доставчици и пев•онач

Парични натичности, патучени от основната Дейност

Други постъпченик/пчащания

Платени Данъци «ьвту печачбата

Нетни парични начичности от основна Дейност

Парични потоци от инвестиционна Дейност

Закупуване на Дыготрайни активи

Други постъпчения/пчащания

Нетни парични нштичности, използвани за инвестиционна Дейност

Парични потоци от финансова Дейност

Постъпления от емитиране на ценни книжа

Плащания за лихви

Постъптения от заеми

Предоставени банкови заеми

Шптащатени дивиденти

Други заеми и пчащания от финансова Дейност

Нетни парични наличности, изпачзвани за финансовата Дейност

Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти

Парични натичности и еквиваленти къч началото на годината

Парични нШчичности и еквившченти ктн 30.09.2019 г.

”ФЕЕИ” АЛСИИ

СЪСТАВИТЕЛ.. РЪКОВОДИТЕЛ

30.09.2019

(238)

( 238)

30.09.2018

( 102)

( 100)

( 100)

390

290

/Ь.Ьойчев Щ!еян Въ нов/

Дата на изготвяне: 24.10.2019г.
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,ИСШг-
Неконсолидиран отчет за измененията в капитала
на АДСИЦ
към 300.2019 г.

Ом. (хвд

ь-ьм г.

сметка на сс&твенииите

илинения в Капито

към 31.12201Rr. 4

Или.ен•е на

в и“тиния

към зам.2019 г.

•мот—:


