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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИЗА 201 7 ГОДИНА
(може да не се Попълни ог предприятията, по ЧЛ. 29, ал. 4 и е от Закона за (четввадпнош)

(Хил.левове)

Наименованиена паричнитепотоци
КВ“ “3 шута Приход“
реда година година" “

а е 1 2

!. Наличност на лвричните средни . наи-лого на периода евшп

и. пари-тии потоци от нестопанска дейност
А. Постъппеиии ОТ ИЕСТОПСИС“. дейно“
Получени дарения под условия 562" 45 46

Получени дарения без успония 6621?

Посгьплениятнленсяи внос вегтз
Посгъпленияот осигурителнипредприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане 66215

Постьлленияот банкови и валути операции 66116

Други посгьпления 55:17

Общо „на разделА тт 65:10 45 46
В. Плащания за нестопанска индикт
Изппатени дарения

„„ 6622!

Изппагени заплати уй".- 66222

Изппатени осигуровки ееггз
Плащания по банкави и валутни операции 55224

Плащания аа ушуги 55:25
Други плащания 65226 45 46

Общо за раздел в
" "

ваш 45 45
В. Мекимринвн поток в! нестопански Дейно" 5523“ 0 0

т. Парични потоци от стопански дейност
“А. Позволени! от типито дейноп

Постьпленияот продажба на актив: и услуги 5653 |

Попъппения от клиент 66242

настъпления от ьанкови и валутни аперации
”

ваш
Други постъпления 56:44

общо за раздепА една 0 0
Б.Планини. :: тлансцдейност
Плащания за услуги и аа придобитиактиви

*
5525!

Плащания кьм доставчици 56252

Изппатени даньци 5525:
Плащания по да ви и валутни операции 65:54

Други плащания
„ .

66255

Общо за ридеп в
“,

55250 о в

в. петелпаричен поток от стопанск- „..-„ап ваш 0 0
Н]. Наличност на парични средспа в крия на Невидима вазов 0 0
У.Изменение на лиричните средни през период. явява 4), 0

И”, пи дтн-„.„“ШФ.-1] е е“ ПО
. .
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