
           Наименование на паричните потоци Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

I. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200

II. Парични потоци от нестопанска дейност

A. Постъпления от нестопанска дейност

    Получени дарения под условия 66211

    Получени дарения без условия 66212

    Постъпления от членски внос 66213

    Постъпления от осигурителни предприятия 66214

    Получени обезщетения за застраховане 66215

    Постъпления от банкови и валутни операции 66216

    Други постъпления 66217

Общо за раздел А 66210

Б. Плащания за нестопанска дейност

    Изплатени дарения 66221

    Изплатени заплати 66222

    Изплатени осигуровки 66223

    Плащания по банкови и валутни операции 66224

    Плащания за услуги 66225

    Други плащания 66226

Общо за раздел Б 66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

III. Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

    Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

    Постъпления от клиенти 66242

    Постъпления от банкови и валутни операции 66243

    Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240

Б. Плащания за стопанска дейност

    Плащания за услуги и за придобити активи 66251

    Плащания към доставчици 66252

    Изплатени данъци 66253

    Плащания по банкови и валутни операции 66254

    Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300

V. Изменение на паричните средства през периода 66400

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОДИНА
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(Хил. левове)

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)


	F66200$1: 9
	F66200$2: 9
	F66211$1: 
	F66211$2: 
	F66212$1: 
	F66212$2: 
	F66213$1: 
	F66213$2: 
	F66214$1: 
	F66214$2: 
	F66215$1: 
	F66215$2: 
	F66216$1: 
	F66216$2: 
	F66217$1: 21
	F66217$2: 18
	F66210$1: 21
	F66210$2: 18
	F66221$1: 
	F66221$2: 
	F66222$1: 11
	F66222$2: 10
	F66223$1: 7
	F66223$2: 6
	F66224$1: 
	F66224$2: 
	F66225$1: 
	F66225$2: 
	F66226$1: 5
	F66226$2: 2
	F66220$1: 23
	F66220$2: 18
	F66230$1: -2
	F66230$2: 0
	F66241$1: 
	F66241$2: 
	F66242$1: 
	F66242$2: 
	F66243$1: 
	F66243$2: 
	F66244$1: 4
	F66244$2: 3
	F66240$1: 4
	F66251$1: 
	F66251$2: 
	F66252$1: 
	F66252$2: 
	F66253$1: 
	F66254$1: 
	F66254$2: 
	F66255$1: 4
	F66250$1: 4
	F66250$2: 3
	F66260$1: 0
	F66260$2: 0
	F66300$1: 7
	F66300$2: 9
	F66400$1: -2
	F66400$2: 0
	F66255$2: 3
	F66240$2: 3
	F66253$2: 
	RO_RESP_NAME: ХРИСТО БОТЕВ - 1942 Г.
	RO_UIC: 000559662
	RO_MANAGER: Албена Стоянова Лефтерова
	SUBMIT: 
	SAVE: 
	PARPOTOCI_COMPILER: Димитричка Петкова Василева
	PARPOTOCI_CONTACT: Димитричка Петкова Василева
	PARPOTOCI_DATE: 25/02/2019
	PARPOTOCI_PHONE: 0885505780
	SYS_RESP_ID: 13187849
	SYS_SERVER_URL: https://isbs.nsi.bg/ISBS/SubmitPDFForm
	SYS_FORM_CODE: ПАРПОТОЦИ
	SYS_DOC_URL: https://isbs.nsi.bg/ISBS/PDFForms/GOD-2018/2018_NSC_Parpotoci.pdf
	SYS_SHEET_CODE: *
	SYS_TIMESTAMP: 2019/02/25 10:21:48
	SYS_MODE: READ-ONLY
	SYS_MESSAGES: 
	SYS_ACTION: 
	SYS_COMPARE_ID: 
	SYS_CHANGED_FIELDS: 


