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ДО

Г-ЖА РАДОСТИНА СЕРАФИМОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТТЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА КЪМ

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД 

бул. „Васил Левски“ №54 

гр. София

ел. адрес: sbrnk(^rehabilitation.bg 

На Ваш изх. №53-94/18.09.2017 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на информация по молба на „Специализирана болница за 

рехабилитация- национален комплекс“ ЕАД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕРАФИМОВА,

В отговор на Ваша молба с изх. №53-94/18.09.2017 г., заведена в общия 

деловоден регистър на Централно управление на Национална агенция за приходите 

с вх. №29-00-27/18.09.2017 г., свързана с предоставяне на информация за 

„ПАНДА И.П.“ ЕООД с ЕИК 131318482 и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

с ЕИК 115755582, Ви уведомявам, че след извърш«на проверка в информационните 

системи на НАП и Търговски регистър (ТР) се установи следното:

1. „ПАНДА И.П.“ ЕООД е публикувало в ТР годишни финансови отчети (ГФО) 

за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., като за последните две години, към 25.09.2017 г. същите са
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в процес на обработка. ГФО за 2015 г. е подаден по интернет на 20.06.2016 г., а 

за 2016 г. на 28.06.2017 г. Данните от подадените финансови отчети съвпадат с 

предоставените от Вас копия на същите. ГФО са публикувани и в Националния 

статистически институт (НСИ).

- Установени са нетните приходи от продажби за последните три години 

(2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в размер над 19 450 000 лв. без данък добавена стойност 

(ДДС).

- Представеното от Вас копие на счетоводен баланс на дружеството за 2015 г., 

съответства на подадения счетоводен баланс от лицето в ТР и НСИ.

- Съгласно данните от счетоводния баланс за 2015 г. е определен коефициент на 

обща ликвидност (К ол) над определения минимум от 1.5 и коефициент на бърза 

ликвидност (К бл) над определения минимум от 1.

2. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД не е публикувало в ТР, ГФО за

2014 г. и 2015 г. За 2016 г. е подаден само отчет за приходите и разходите (съкратен, 

съгласно ЧЛ.29, ал.4 от Закона за счетоводството) без счетоводен баланс. Отчета е 

подаден на 28.06.2017 г. и към 25.09.2017 г. е в процес на обработка. В НСИ има данни 

за публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. В подадения в ТР отчет за 2016 г., в 

раздел „приходи и разходи от предходна година“ (2015 г.), дружеството не е отразило 

данни, а за същата година има отразени такива в ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

- Установени са нетни приходи от продажби за последните три години (2014 г.,

2015 г. и 2016 г., съгласно справка в НСИ и ГДД) в размер над 19 450 000.00 лв. 

без ДДС.

- Представеното от Вас копие на счетоводен баланс на дружеството за 2015 г., не 

съответства на подадения счетоводен баланс от лицето в НСИ.

- Съгласно данните от счетоводния баланс за 2015 г. (публикуван в НСИ) е 

определен коефициент на обща ликвидност (К ол), под определения минимум от 1.5 и 

коефициент на бърза ликвидност (К бл), под определения минимум от 1.
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