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l. Pух коtштiв у peзyльтaтi oпеpaцiйноi Дiягlьпoстi
Haдxoдясення вiд:

Pеaлiзaцii пpoдyкцii (тoвaрiв, pобiт, пoслщ) з000 t4 6

Пoвеnнення пoдaткiв i збopiв 3005
v тoмv числi пoДaткY нa дoдaну вaDтiсть ) 3006

Цiльoвoгo фiнaнсyвaння 301 0
Haдxoдженrrя вiд oтpимaнrrя су6cтrдiil., дoтaцiй 301 1

Haдхoдження aвaвсiв вiд пoкyпцiв i зaмoвникiв 301 5
Haдxoджeнтrя вiд пoвepпeння aвaнсiв з020
Haдxoдясенrrя вiд вiдсoткiв зa зaлиIпкaI{и кorптiв нa пoтoчних paхункax з025
Haдxoдження вiд бopя<никiв неустoйки (шрaфв, пeнi) з035
HaДxoдlкенriя вiд oпepaцiйнoi opеrци 3040

Haдxo,цження вiд oтpимaння poяЛтi, aвтopськиx винaгopoд з045

HaДxoдження вiд стpaхoвиx пpемiй 3050
Haдxoдxенвя фнaнсoвиx yстaнoв вiд пoвеpне}IIlя пoзик 30s5
lншl ЕaдxoджeннJl 3095

Bитpavaння нa oплaтy:

Toвapiв (poбiт, пocл}т) з 100 14) ( 6 )

Пnaпi з 05

Biдpaxyвaнь на сoцiaльнi зaхoди з 0 (
Зoбoв'язaнь з пoдаткiв i збoprв J 5 (
BитDaчення нa oплary зoбoв.язaнь з пoдaтку на npибyтoк J 6 (
Bштpaчення нa oплary зoбoв'язaнь з пoдaткy тra дoдalrУ вapтicть J

'7 (
Bитpaченпя нa oплaтy зoбoв'язaнь з iнпrиx пoдaткiв i збopiв J 8 (
BrrrDaчення нa oплaтy aвal{clB 3 35 ( )
Bиmaчення нa oПлaтУ пoверIIенIU{ aBaнсlв 3 40 (
BrгDaчeння нa oплатy Цiльoвиx вIlеск1в 3 А < (
Bиmaчення нa oплaтY зoбoв'язaнь зa стpaхoвиIt,tи кoнтpaктaми з 50 ( ( )
Blтгoaчення фiнaвсoвиx Yстaнoв нa IIaдaнIIя пoзик 3 55 ( o
lнrцi виmaчaння 90 ( ( )
Чистпй вrт кorштiв вiд oпеpацiйнoi Дiяrьнoстi 3 95

II. Pyх кorптiв y peзyльтатi iнвeстицiйнoi Дiяrьнoстi
Haдxoдясeнtrя вiд peaлiзaцii:

6iнaнсoвиx iнвестицiй з200

нeoбoоотних aктивiв 3205

HaдxoДкeнrrя вЙ oщимaних:

вiдсoткiв з215

див1деIIдlB 3220
Haдxoдх<eння вiд деpивaтивiв з225
Haдxoдження вiд пoгaшення пoзик 32з0
Ha'цxoджeння вiд вибyrтя дouipньoгo пiдпpиeмствa тa iнпroi гoспoдapськoi

oдиниЦi
з2з5

,tнIIIl нa,цxoд)I(€IlfiJr з250

Bитparaння нa пpи'Цбaння:

tbiнaнсoвих iнвестицiй з255 )
неoooDoтниx aктиBlB з260 )
Bиплaти зa деDиBaтивaMи з2.70 o
Bиmaчeння нa I{aJIaI{ня пo3ик з215 ( )
Bищaнення нa пpидбaння дouipньoгo пiдпpиeмствa тa iнrпoi гoсподapськoi

oдиницi
3280 o o

Iнrшi платежi з290 o
Чистпй pvх кorптiв вiд iнвeстицiйнoi дiятьнoстi з295



f |||.Pуx кoштiв у pезульттгi фiвeнсoвоiдiяпьнoстi
7
flaдxoджeннJl Blд:

Bлaсногo кaпiтarтv 3300
omимaння позик 3305
Hадхoдrкення вiд пpoдaxy чaстки в дoчipньoмy пi'цпpиeМств1 з 3  l 0
Iнцri нaдxoдя<eння 3340
Bитpa.raння нa:

Bикyп влaсниx aкцiй зз45 o ( )
Пoгarпення позик 3350
Lплaтv диBlдеltдtв 3з 55 (
Bиmaчeння нa сплaтY вiдсoткiв 3360 (
Bитвaчeння нa сплaтy зaбoDгoвaнoстi з фiнaнсoвoi oDeнди 3з65
Bиmачення нa пDидбaння чaстки в дoчiDньoмv пiдпpисмствi зз.l0
Blпnaчення нa виплaти I{eкoнтDoлЬoвaIIиM чaсткaм Y дoчiDнiх пiлпoиeмствax 3з75
Iншri гшaтeжi 3з90
Чистий pvх коrштiв вiД фiнансoвoi дiягlьнoстi 3з9s
Чистпй pYх грorшoвих кorптiв зa звiтний пеpioд 3400
JarIиIIIoк кoIIIт1в нa пoчaтoк Doкv з405
Bплив змiни BaлIoтIIиx кypсlB нa зaлиIIIoк кoпIтiв 3410
Залишoк коurтiв нa кiнець poкy з4|5
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