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1 Почвши и ащенняот Европейския съвз
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3. Помаши иларения от странни
(Обшоза група У. Приходи от номбши и ларенен.
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1 Примовнване на земя
2 Прилобнкие на други дъзойин материални активи:
3 Прилобиване на немеернални зългопрйни акне
3 Нето ририе надъряанния ренериииино пиана зенезел. цвърва класен ит реатиация ка бързо ре кри
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2 Рходи аличнн по дъги мечи цъливе
Оби а група Ш. Плишання зи рапколиаа даа
ТК. Трансфери към домакин
1. енгурнезни плашанияидру екиви пенефери

2. Ками алоен ценсфам към ломен.
Общо за група ТУ. Трансфери към лонав
У-Обан и транерери.1Стоби супени нтранефети към дръвнанна.
2. Кимиаловн трансфери към зриия
Общо за група У. Събсилин и книнсовя трансфери.
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2 поликин пееничия ко презосниенонема кмъмекия фин енот,
3 Пими
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1. Еънтнранн държавни (обннински) неннн книжа
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и. ечиот вянкисилруги лици.
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Получено финанскранс то финансов лизингитърговски кредит (11
2. Покдиения по финансов мизпне и търговски крелон
(Обио за трунаП.Фнанскране нре фин: линии търгове крезит

ТА Други операция с финансови пасиви
Операция с нужан средсна (нето)

2. Друго финансиране операция с гасизи нето)
(Общо за грим ГУ. Други операции с финансова паскан
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1. Нено опсранни а систкдна средсава он Енровейваия съоз
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1 Налиеносни на парични средства ичазота наония песнел.
2. Премене а колевоктни чукариву ве но опетия всисд| Налкеюснина парични сведена и крон на озсния перноз » »
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА. 5.2. 2» 2»

сдеугагизчснения -Акеедативна и ДРУГИ СЕТКН
1 Наменосни по-акремении изрнси сметки инанзжиона периода.

2 иконоа ъревинен и ум свавс чука вера кре алкроз
3 Наинвсти по щрслитим идриси сече крие на перноза
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