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I. Рух коштiв у результатi операчiйяоi дiяльцостi
Надходжецня вiд;
Реалiзачii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) з000 18440( |z1458
Повернення податкiв i зборiв з005 0

у тому числi податку на додану BapTicTb 300б 0

Щiльового фiкаксуванlrя з0l0 0

Надходження вiд отримання субскдiй, дотацiй з0l l 0

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5 0

Надходженкя вiд повеDнення aBaHciB 3020 9( 69

[lадходженця вiд вiдсоткiв за залишками коuпiв на поточних рахунках 3025 2l зз

надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 0

Цадходженкя вiд операцiйноi оренди з040 0

Надходженця вiд отримання роялтi, авторських винагород з045 0

Надходження вiд страхових премiй з050 0

Надходження фiнансових установ вiд повернецня позик з055 0

[ншi надходження 3095 902 2054

Витрачання Еа оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) з l00 ( 348б8 ) ( 30з41 )

Працi з l05 ( 53007 ) ( 34839 )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl10 ( 15420 ) (9627 )
3обов'язань з податкiв i зборiв зl15 ( 55260 ) ( 42931 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 169l ) (Е68)
Витрачанrrя на огrлату зобов'язань з податку на додану BapTicTb зl17 (25196 ) ( 17599 )

Витрачакня ка оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl18 (21113 ) (24464 )
Витрачання на оплату aBaHciB з l35 (?) (0)
Ви,грачання на оплату повернення aBaHciB 3 140 ( 1373 ) (2254 )

Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45 (?) (0)
Витрачання на оплату зобов|яздrь за страховими контрактами 3150 (?) (0)
Витрачання фiнавсових установ на надання позик з 155 (?) (0)
[ншi влтФачання 3190 ( 5405 ) ( з469 )

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 20092 615з

[I. Рух коштiв у результlтi iнвестицiйЕоi дiяльностi
Надходження вiд реапiзацii:
фiнансовrх iквестицiй 3200 0

необоротних активiв 3205

Надходження вiд отриманих:
вlдсоткlв з2l5
цивlдендlв з220 0

Надходження вiд деривативiв з225 0

Надходження вiд погашення позик з2з0 0

Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та iкшоi
господарськоi одиницi

3235 0

[ншi цадходження з 250 0

Витрачання на придбання:

lнвестицlи з255 (?) (0)



активlв 3260 10983 3392

Виплати за деривативами з270 (?) (0)
ВитрачанЕя на надакня позик з2,75 (?) (0)
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господаDськоi одиницi

з280 (?) (0)

[ншi платеlкi з290

Чпстпй рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 _1098з -339,

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходхсенця вiд:

Власного капiталу 3300 0

Стримання позик зз05 0

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдпри€мствl 33l0
[ншi надходження зз40

Витрачання ка:

Викуп власник акцiй з з45 (?) (0)
]огашення позик зз50 (?) (0)

Сплату дивiдендiв 33 55 (?) (0)
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 (?) (0)
Витрачання Еа сплаry заборгованостi з фiнансовоi оренли 3365 (?) (0)
Витрачання Еа придбання частки в дочiрньому пiдприемствi зз70 (?) (0)
Витрачанrrя на виплати Ееконцольованим часткам у лочiрнiх
пiдпDиемствах

зз15 (?) (0)

[цшi платежi з390 (?) (0)
Цпстпй рух коштiв вiд фlпансовоi дiяльностl 3395

Цистий рух гDошових коштlв зr звlтний перlод 3400 9I09 2161

Jалишок копrтiв на початок року з405 7244 448з

Вплив змiни валютних Kl,pciB на залишок коштiв з4l0
Залишок коштiв на кiнець року 34l5 lб35з 124д

Керiвник 3убко BiKTop Iвsцовпч
(пiдпис) (прiзвище)

ткsченко оленд Мпколаiвна
(прiзвище)


