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|. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейно“
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65520
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*
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“л. приходи и регламентиран:дейност

„ Приходи отдареиии подусловие еьзП 45 45
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ВИДОВЕ Код На реда
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Рекламни дейности вози:
Консултантски ДЕЙНОСТИ 60320
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.
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Раздел ||. Разходи за дарения [под на реда 65511, ти.!) (Хип. пввове)

видове Код на реда
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годината

а
Ш

б 1

Разходи :: дарения вото :)

дарения за частни лица 60710

им, за чужбина 607”
60720

нин за предприма,„ми; др;ги 60730: тн аа чужбина „“ ** ваш

Раздел "|. приходи и дарения (Хит левове)

Видове Код на реда от" ”
годината

.
а б 1

Приходи от даренияпод уиюние (код 66511, кол.!) вовоо 45

Дарения от частни лица впвт о 46

вт.ч.ат чужбина 5081]

Правителственидарения и трансфери ьовю
дарения от предприятия,организации;-дати тази
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- .
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итн. отчуноинп 60931
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