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А. Парични потоци от основна дейност

Парични потоци , свързани с търговски контрагенти 232704,17 334245,52 (101541,35)

 Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели ,00

 Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения 6103,77 (6103,77)

 Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни ,00

 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики ,00

 Платени и възстановени данъци върху печалбата ,00

 Плащания при разпределение на печалби ,00

 Други парични потоци от основна дейност 20000,00 7080,80 12919,20

Всичко парични потоци от основна дейност (А) 252704,17 347430,09 (94725,92)

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 1063,00 (1063,00)

 Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи ,00

 Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни ,00

 Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания ,00

 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики ,00

 Други парични потоци от инвестиционна дейност ,00

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) ,00 1063,00 (1063,00)

В. Парични потоци от финансова дейност

 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа ,00 39554,37

 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците ,00

 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 129820,10 3031,20 126788,90

 Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 46,98 46,98

 Плащания на задължения по лизингови договори ,00

 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 357,88 (357,88)

 Други парични потоци от финансова дейност 3471,70 (3471,70)

Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 129867,08 6860,78 123006,30

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 27217,38

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

Дата на съставяне: Съставител:
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за паричните потоци по прекия метод

 на "ПРИМА" АД за 200... г.
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