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I. Рух коштiв у результатi операцiйноI дiяльностi
Надходкення вiд:

РеалiзацiТ продукцii (mварiв, робiт, посrryг ) 3000 76917 48869
ГIовернсння податкiв i зборiв 3005 0 0
у тому числi податку на додану BapTicTb 3006 0 0
_{iльового фiнансування 10 0 0
.:,Iадходження в iд отримання субсидiй, дотацiй 301 l 0 0
i{адходкення aBaHciB вiд покупчiв i замовникiв 30l 5 5|4 569
lадходкення вiд повернення aBaHciB 3020 0 0
{адходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поmчншх
)axyHKilx з025

0 0
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 0 0
Надходдення вiд операцiйноi оренди 3040 0 0
Надходкення вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045 0 0
Iншi надходкення 3095 l696 179l
Витрачання на оплату:
Говарiв (робiт. пос,тчг)

3 100 (l8136) (875 8)
Прачi 3 l05 (2841'2) ( 17346)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 0 (7642\ (45,12\
Jобов'язань з податкiв i зборiв J 5 (20 1 75) l56l4)
Зитрачання на оплату зобов'язань з податку на приблток 6 (341) ( 1 056)
3итрачання на оплаry зобов'язань з лодатку на додану BapTicTb 31 7 (9272) (6606)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31l8 ( l 05б2) (7952)
Витрачання на оплаry aBaHciB 3 l35 (0) (0)
Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 l40 (0) (0)
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB J 45 (0) (0
Витрачання на оплату зобов'язань за стрiLховими контрактами 3 l50 (0) (0
Iншi витрачання 3 90 (2548) (2306)
чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi зl95 22l4 2633
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
надходtсоння вiд реа.пiзацii:

фiнансових iнвgстицiй 3200 0 0
необоротних активiв з205 0 0

Цадходкення вiд отриманих:
вiдсожiв з215 0 0
дивiдендiв з220 0 0

ilадходкенгtя вiд деривативiв з225 0 0

3250 0 0
3итрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255 (0) (0)
необоротних акгивiв 3260 (2983) (2452)

Виплати за деривативами з270 (0) (0)
Витрачання на надання позик з275 (0) (0
Iншi платежi з290 (0) (0)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноIдiяльностi 3295 -298з -2452
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Рух коштiв у результатi фiнансовоY дiяльностi

х коштiв зд звiтний
залишок коштiв на почаmк
Вплив змiни вмютних KypciB на зtцишок коштiв
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