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Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2018р.

Форма ЛЬ 3 Код заДКУДГlSOЮй l

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 з 4
l. Рух коштiв у результатi операчiйноТ лiяльностi

Надходкення вiд:

РемiзацiТ продукцii (mBapiB, робiт, послуг ) 3000 10l l lз 769l'7
Iоверноння податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
l-{iльового фiнансування 30l0
-lалод;кення вiл отримання субсидiй, дотацiй 30l 1

:-[адходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l 5 1 023 514
:{алход.lкення вiд повернення aBaHciB 3020
Надходкення вiд вiдсоткiв за заJIишками коштiв на потOчних
,ахунках 3025

lадходкення вiл боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
:lадходкення вiд операцiйнот оренди 3 0 57
надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045
Iншi налходження 3095 lз32 l 696
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послчг) з 100

2220з l8l36)
Працi J 05 (з678 l (284 1 2)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи J 0 (9649) (7642\
Зобов'язань з податкiв i зборiв J 5 (26666) (20l75)
Витрачання на ilhлаry зобов'язань з податку на прибуюк J 6 (620) (34 1

Витрачання на оплатч зобов'язань з податку на додану BapTicTb 3 7 |2247) (9272\
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв J 8 1 3 799) 1 0562)
Витрачання на оплатy aBaHciB J 5

Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 0
Витрачання на оплаry цiльових BHecKiB 3 45 ()
витрачання на оплаry зобов'язань за страховими конmакгами J 50
Iншi витрачання J 90 3498 (2548)
Чистий рух копrтiв вiл операчiйноIдiяльностi 3 95 4728 22|4
IL Рух коштiв у результатi iнвестицiйноIдiяльностi
надходlкення вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв 3205

надходдення вiд отрим аних:
вiдсоткiв з2l5
дивiдендiв 3220

надходження вiд деривативiв з225
Iншi над<одкення 3250
Ви,грачання на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255
необоротних акгивiв 3260 (з320) (298з)

виплати за деривативами з270
Витрачання на надання позик з275
ншl платежl 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноI дiяльностi 3295 -3320 -298з
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III. Рух коштiв у результатi фiнансовоI дiяльпостi
надходlкення вiд;

Власного капiталу з300

Отримання rlозик 3305
зз40

3ицачання на:

Викуп власних акцiй
3345

'Iогашення позик 3350

]плату дивiдендiв 3355

витрачання на сплату вiлсоткiв 3360 lll
виmачання на сплатч забоDгованостi з фiнансовоi оренди 3365 l039)

lншi платежi 3390 ()

Чистий ]ryx коштiв вiд фiнансовоIдiяльностi 3395 l 150

чистий рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 258 l -769

]алишок коштiв на початок року 3405 2в5/ 1054

Зплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв 3410
]алишок коштiв на кiнечь року 34l5 //543 285

[ирекгор

Головний бухгалтер
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Грачук Ю.Д,
(iнiчiали i прiзвище)

Слюсарчук 1.1.

(iнiцiали i прiзвиrче)


