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Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2016 г.
1. „МБАЛ-Балчик"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.
2.

Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик"ЕООД към 31.12.2016 г.

През 2016 г., „МБАЛ-Балчик"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си
дейност в размер на 2 267 000 лева, от които предоставена субсидия от Община Балчик 1000
000 лева., и е извършило разходи на стойност 2 295 000 лева. Съгласно отчета за приходи и
разходи на дружеството е на загуба за 2016 г.. в размер на 28 000 лв., и загуба от минали
години 332 000 лева.
Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през 2016 г„ възлизат на 1 059 000
лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски
такси, дарения и други в размер на 126 000 лв.
Разходите на „МБАЛ-Балчик"ЕООД през 2016 г., възлизат на 2 295 000 лв.. както
следва:
разходи за материали - 376 000 лева;
разходи за външни услуги - 102 000 лева;,
разходи за амортизации - 322 000 лева;
разходи за възнаграждения - 1 247 000 лева;
разходи за осигуровки - 216 000 лева;
- други разходи - 15 000 лева;
- финансови разходи - 17 000 лева;
Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик"ЕООД възлизат на 692 000 лв., от
които
задължения към доставчици 277 000 лева;
задължения към персонала - 159 000 лева;
задължения към осигурителни предприятия - 105 000 лева и др.;
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3. „„ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО"ЕАД е 100 % собственост па Община
Балчик.
4.

Финансово състояние на „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО"ЕАД към 31.12.2016 г.

През 2016 г., „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД е реализирало приходи от
обичайната си дейност в размер на 16 000 лева. от които приходи от наеми в размер на 16 000
лв.. и е извършило разходи на стойност 65 000 лева, по-големите от които са разходи за
услуги,материали - 28 000 лева, разходи за персонал- 15 000 лева и разходи за амортизация в
размер на 17 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи дружеството е на загуба за 2016
г., в размер на 45 000 лв.
Краткосрочните и дългосрочните задължения на„ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
КРАИЕВО"ЕАД възлизат на 108 000 лв., както следва :
задължения към персонала и осигурителни вноски 29 000 лева.
данъчни задължения - 79 000 лева;
Вземанията възлизат на 12 000 лева.

5. „МЕДИЦИИСКИ ЦЕНТЪР
Балчик.
6.

Финансово състояние
31.12.2016 г.

1 БАЛЧИК"Е00Д е 100 % собственост на Община

на „МЕДИЦИНСКИ

ЦЕНТЪР

I БАЛЧИК"ЕООД

към

През 2016 г„ „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК-'ЕООД е реализирало приходи
от обичайната си дейност в размер на 452 000 лева. от които приходи от услуги
437 000 лева. и други приходи 9 000 лв., и е извършило разходи на стойност 448 000
лева., от които разходи за материали 43 000 лв., услуги - 31 000 лв., разходи за
персонала - 360 000 лв., разходи за амортизация - 9 000 лв., и др.разходи 4 000 лв.
През 2016 г„ дружеството е на печалба в размер на 3 000 лева.
Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД възлизат
на 44 000 лв., от които :
задължения към персонала - 28 000 лева;
- осигурителни задължения - 6 000 лева;
задължения към доставчици
4 000 лева;
- данъчни задължения - 3 000 лева.
Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и
доставчици са в размер на 36 000 лв.
7. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.
8.

Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2016 г.

През 2016 г„ „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност
в размер на 16 000 лева, от които приходи от услуги 16 000 лева , и е извършило разходи на
обща стойност 52 000 лева., от които разходи за материали 7 000 лв., външни услуги - 2 000
лв., други разходи - 9 000 лв.
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1 000 лева.

