
 

БИОИАСИС АД  

Финансов отчет 

За годината към 30 септември 2014 



Отчет за всеобхватния доход 

 

За годината към 30 септември 2014 година 

 

 

 Прил. Година 

завършваща на 

30 септември 

2014 

Година 

завършваща на   

30 септември 

2013 

  В хил.лв. В хил.лв. 

    

Приходи   3.2. а 87 200 

Разходи за материали 3.2. б (4) (6) 

Разходи за външни услуги 3.2. в (42) (57) 

Разходи за амортизация 3.2. г (4) (11) 

Разходи за персонала 3.2. д (89) (431) 

Други разходи 3.2. е (2) (11) 

Балансова стойност на продадените 

активи 
  3.2. ж 

(36) (104) 

Резултат от дейността  (90) (420) 

    

Нетни финансови разходи 3.2.з (4) (4) 

Резултат преди данъчно облагане  (94) (424) 

    

Разходи за данъци 3.3.   

    

Нетен резултат за периода  (94) (424) 

    

Общо всеобхватен доход за годината  (94) (424) 

 

 

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, 

представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 15 

до 22. 

 

Финансовия отчет е изготвен на 23 октомври 2014 година. 

 

 

Изпълнителен директор:                       Регистриран одитор: 

Георгиос Кисас     

     

     

     

     

Съставител:     

“Акаунтинг сервис” ЕООД 

Константинос Каридис - Управител 

    

     



Отчет за финансовото състояние 

към 30 септември 2014 година 

 Прил. Към  

30 септември 

2014 

 

Към  

31 декември  

2013 

 

  В хил.лв. В хил.лв. 

Нетекущи активи  84 92 

Материални 3.1.а 13 20 

Нематериални 3.1.б 1 2 

Отсрочени данъци  70 70 

    

Текущи активи  575 687 

Материални запаси 3.1.в 35 28 

Търговски и други вземания 3.1.г 529 572 

Парични средства и парични еквиваленти 3.1.д 11 87 

Общо активи  659 779 

    

Собствен капитал  420 522 

Основен капитал  1 200 1 200 

Изкупени собствени акции 3.1.е (29) (28) 

Премии от емисии  (781) (774) 

Други резерви  120 120 

Резултат от предходни години  4 409 

Резултат за текущата година 3.1.ж (94) (405) 

    

Текущи пасиви  239 257 

Задължения към банки  45 49 

Търговски и други задължения 3.1.з 19 12 

Задължения към персонала  3.1.з 143 121 

Други краткосрочни задължения 3.1.з 32 75 

Общо собствен капитал и пасиви  659 779 

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките 
към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет, представен на 
страници от 15 до 22. 

 
Изпълнителен директор:                      Регистриран одитор: 

Георгиос Кисас     

 

Съставител: 

    

“Акаунтинг сервис” ЕООД 

Константинос Каридис - Управител 

    

 

 

 



Отчет за паричните потоци 

 
За годината към 30 септември 2014 година 
 

 Година 

завършваща на   

30 септември 

2014 

Година 

завършваща на   

30 септември 

2013 

 В хил.лв. В хил.лв. 

Оперативна дейност   

Постъпления, свързани с търг.контрагенти                       255                           318 

Плащания, свързани с търг.контрагенти (223) (152) 

Парични потоци свързани с трудови 

възнаграждения (95) (332) 

Платени  лихви и комисионни, нетно (2) (4) 

Парични потоци от положителни и 

отрицателни курсови разлики -  

Платени данъци върху печалбата - (4) 

Други плащания, нетно (18) 13 

Нетен паричен поток от оперативна 

дейност  (83) (161) 

Инвестиционна дейност   

Плащания за придобивания (1)  (4) 

Банкови лихви - - 

Нетен паричен поток от инвестиционна 

дейност (1) (4) 

Финансова дейност   

Парични потоци от емитиране и обратно 

придобиване на ценни книжа 

(8) (201) 

Получени заеми 198 - 

Платени заеми   (175) - 

Плащания на задължения по лизингови 

договори 

(3) (8) 

Платени и получени лихви, нетно (4) (1) 

Нетен паричен поток от финансова дейност 8 (210) 

Увеличение/(намаление) на паричните 

средства и парични еквиваленти 

(76) (375) 

Парични средства и парични еквиваленти 

в началото на периода 

87 511 

Парични средства и парични еквиваленти 

в към 30 септември 2014 

11 136 

 

Изпълнителен директор:                     Регистриран одитор: 

Георгиос Кисас     

Съставител:     

“Акаунтинг сервис” ЕООД     

Константинос Каридис - Управител     



Отчет за промените в собствения капитал 

 

За годината към 30 септември 2014 година 

 

 

Регистриран 

капитал 

Резерви Финансов 

резултат 

 

Общо 

 

 В хил. лв. В хил. лв. В хил. лв В хил. лв 

Салдо към  01 януари  

2013 1 181 (463) 409 1 127 

Формиране на резерви във връзка с 

изкупени собствени акции - (191) - (191) 

Изкупени собствени акции (9) - - (9) 

Резултат за годината към 31 

декември 2013 - - (405) (405) 

Други изменения в собствения 

капитал - - - - 

Общо всеобхватен доход за 

годината (9) 

                  

(191) (405) (605) 

Салдо към  01 януари  

2014 1 172 (654) 4 522 

Разпределение на печалба от 

минали години в т.ч.     

Формиране на резерви във връзка с 

изкупени собствени акции (1) (7) - (8) 

Изкупени собствени акции  - - - 

Резултат за годината към 30 

септември 2014  - - (94) (94) 

Общо всеобхватен доход за 

периода (1) (7) (94) (102) 

Салдо към 30 септември 2014 1 171 (661) (90) 420 

 

 

 

Изпълнителен директор:                    Регистриран одитор: 

Георгиос Кисас     

     

     

Съставител:     

“Акаунтинг сервис” ЕООД 

Константинос Каридис - Управител 

    

     

 

 

 

 

 

 

 


