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I. Рух коштiв у результатi операцiйноТдiяльностi
надходження вiд:

Реаriзацij продукцii (ToBapiB, робiт, пос"пуг ) 3000 9|7 |9 l0l l lз
повеDнення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
I {iльового фiнансування 30 l0
Над<оркення вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l 1

Надходкення aBaHciB вiд покупuiв i замовникiв 30l5 7l8 1023

I-{адходкенllя вiд повернення aBaHciB з020
Надходкення вiд вiдсоткiв за fапишками коштiв на поточних

DахYнках
3025

Надходкення вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiд операцiйноi оренди 3040 l38 5,/

надходt<ення вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045
ншl надходх(ення 3095 1 164 l3] 2

3итрачання на оплату:
Говарiв (робlт, послуг)

3 l00
l 9566) (22203

lпашi 3105 (з4306) (3678 l

3tлрахувань на соцiальнi заходи 31 0 (907 1 (9619)

3обов'язань з податкiв i зборiв зl 5 (2673 8) (26666)

3итрачання на оплату зобов'язань з податку на приб}ток зl 6 (582) (62())

3итрачання на оплату зобов'язань з податку на додан), BapTicTb зl 7 (ll849) |221,7)

3итрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl 8 l4307) 1 3 799)

Зитрачання на оплаry aBaHciB зlз5
3итрачання на оплатч повернення aBaнclB 3 l40 ()

Витрачання на оплату цiльових BHecKiB 3 l45
Витрачання на оплатч зобов'язань за стDаховими контDактами 3 l50 )

нш1 витрачання 3 l90 (2665) 349ti)

чистий Dчх коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3 l95 l 393 4,728

Il. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Налчодкення вiл реалiзачiТ:

фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв 3 205

надходкення вiд оlриманих:
вiдсоткiв 321 5

дивlдендlв з220
Надходкення вiд деривативiв 3225
Iншi надходження 3250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255
необоDотних аrгивiв 3260 l 925) (3320)

Виплати за деривативами з2,70 ()

Витрачання на надання позик 3275
Iншi платежi 3290 ()

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТдiяльностi 3295 l925 3320

() )

() )

)

)
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[II. Рух коштiв у результатi фiнансовоIлiяльностi
Jадходrl<ення вiд:

3ласного капiталу 3300
JтDtлмання позик 3305 268
,ншl нал\одкення 3340
3итрачання на:

Викуп власних акчiй
зз45

]огашення позик 3350

-плату дивlдендlв 3355 ()

витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 |2\ lll
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренли 3 365 1 l5) l 039)

ншl платежl 3390 )

чистий pl,x коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 l4l l l50
Чистий Dух гDошових коштiв за звiтний перiод 3400 -39| / 25tt

3мишок коштiв на початок року 3405 543 // 2tJ5

Вплив змiни вlL.Iютних KypciB на залишок коштiв 34l0
3алишок коштiв на KiHeub року 34l5 62 543

Керiвник

Головний бухгалтер

l
и Грачук Ю.Д.

(iнiчiали i прiзвlrrrtе)

Слюсарчук О,l,
(iHiuiarrи i прiзвrrrttе)


