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Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
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ФормаN3 КодзаДКУД| 1SOЮЙl

Стаття Код За звiтrпдй перiод За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 з 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноТдiяльностi

На.цодженrrя вiд:
Реалiзацii проryкцii (ToBapiB, робiц послуг) 3000 10з 2|7 76 209
Повернення податкiв i зборiв 3005

у юму числi податку на додану BapTicTb з006
I-{iльового фiнансування 3010 56 740 2| 258
Надходження вiд отриманrш субсидiй, дотацiй 301 1 1 354
Надходження aBaHciB вiд потqупцiв i замовникiв 3015 4 511 8 824
Надходкеrшя вiд поверненrul aBaHciB з020
Надоджеrшrя вiд вiдсоткiв за заjIишками коштiв на
поточнI,D( рахунках з025 2 24
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) з035 61 55
На.щодженrrя вiд операцiihrоi оренди 3040 210 2а7
Надоджеrrrrя вiд отриманrrя роялтi, авторських
винагород

3045

На.цодження вiд cTpaxoBror премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд поверненFuI позик з055
Iншi надодженrrя 3095 26\ 49
Вrтграчаr+rя на ошIату :

ToBapiB (робiт, послуг) 3 100 ( 27 22з ) 28 8б5 )
Прачi 3 105 40 616 ) з0892 )
Вiдрахувагъ на соцiальй заходи 3110 ( 10567 ) 8 006
Зобов'язаtъ з податкiв i зборiв з115 ( 22347 ) ( |7 22|
Вrтграчашrя на оIIлату зобов'язань з податчу на прибуток з 116 ( ) (
Вrтграчаrrrrя на оIIпату зобов'язаrъ з податку на додану
BapTicTb

зII7 ( 6893 ) ( 4605 )

Витрачаrпrя на оплату зобов'язань з iнших цодаткiв i зборiв 31 18 15 454 ( |261-6 )
Вrтграчашrя на оIIпату aBaHciB з 1з5 ( 4299 ) ( 26з
Витрачання на оппату поверненнrI aBaHciB 3 140 ( 43 )
Вrтграчаr*rя на оппату цiльових BHecKiB 3 145 |62 29 )
Вrtграчаr*rя на оппаry зобов'язаrъ за страховими
ко}rц)актами 3 150

) )

Витрачання фiнансових установ на наданнrI позик з 155 ) )
Iншi вrтграчаrшя з 190 58l ) 4з4 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 3195 59 207 20 87з

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi
На.ц,оджешrя вiд реалiзацii:
фiнансовюr iшестлшдiй з200
необоротних активiв 3205
На"ц<одкеr*rя вiд отримаrпоr:
вiдсоткiв*, 3215
д""Nffi:',31!Уr,"^ з220
Цdfi хрд:хЪЪЫЪiд дfu ив атив iB з225
fiаfuiл tенrrя..ffi"Ь#Ь.шеrшя позик з2з0

джФtýц Bll
гр"ýцр_}Ф9сI

Ё&фi."ггя дочiрнього пiдприсмства та
кmJGд,Iш{цl з2з5т{fiIa*l

игхalD з250



Витрачаrшя на гrридбання :

фiнансовшr iнвестшriй з255 ( (

необоротнrаr активiв з260 58 955 ( 22з26
Виглтати за деривативами з270 ( )
Врттрачання на наданrul позик з275 ) (

Вrтграчшшrя на rrридбання дочiрrъого пiдщlиемства та
iншоi господарськоi одшrицi 3280

) ( )

Irmri п,татежi 3290 ) (

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -58 955 -22з26
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

На.цодження вiд:
Власного капiталу 3300
Отриманtrя позик 3305
Н4цодкеrпrя вiд продалсу частки в дочiрньоплу
пiдприемствi зз 10
Iншi надодження 3340
Вrтграчаr*rя на:
Вшсуп власшоr акцiй зз45 ) )
погашеrцrя позик 3350
Сгшаry дивiдендiв з355 (

Вrтграчання на сштату вiдсоткiв 3360 (
Вrтграчання на сппату заборгованостi з фiнансовоi
оренд,I

зз65 ( ) ( )

Вrграчашrя на прилбанrrя частки в дочiрrъому
гriдприемствi зз70

) ( )

вrтграчання на виIuIати некоrrц)ольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

) )

IHmi глчатежi 3390 )
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоТдiяльностi 3395
Чистий рух грошових коштiв за звiтниli перiод 3400 252 1 453
Залишок коштiв на почаюк року 3405 596 2 049
Bmrrв змiни валютних KlpciB на запишок коштiв 3410
ЗалиIцяш iвна кiнець року 3415 84в 596
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