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I. Pyx кoшrтiв y peзyльтaтi oпеpaцiйнoi дiяльностi

Haдxoдrкенrтя вiд:
Pea;riзaцii пpoдyкrii (тoвaрiв, poбiт, пoсл1r.) 3000 t4l t'72
Пoвеpнення пoдaткiв i збopiв 3005
y тoмy'rислi пoдaткy Ira дoдaнy вapтiсть } з006
Цльoвoгo фiнaнсyванrrя з0  10
Haдxoдлtення вiд oтPтaмauтlя cу6cтlдiй, дoтaцiй 301 1
Haдxoджeятrя aвaнсiв вiд пoкyпцiв i зaмoвпикiв 301 5
Haдходжeння вi.п пoвepнення aвaнсiв 3020
Haдxoджerrrrя вiд вiдсoткiв зa зaJIиIIIкaми кolI.tтiв нa пoтo.lниx pax}.}Iкaх 3025
Haдхoдясення вiд бoржникiв нeycтoйки (шщaфiв, пенi) 3035
Haдxoдrкgнirя вiд oпеpaцiйнoi opенди 3040
Haдxoдження вiд oтpимaння poялтi, aвтopських винaгopoд 3045
Haдхoдження вiд cтpaxoвих пpемiй 3050
Нaдxoдяtення фiнaнcoвих yотaнoв вiд пoвернeння пoзик 3055
Iншi нaдхoдхtенrrя 309s
Bи.Ipa,rання нa оплary:
Tоваpiв фoбiт, пoслyг) 3 100 (  141 l 64)
Пpaцi J 05 o )
Biдpaхyвaнь нa соцiальнi зaxoди J 0 ( ) o
Зoбoв'язaнь з пoдaткiв i збoniв

J 5 o ( )
Bитpa.rення нa oплaтy зoбoв'язaнь з пoдaтку нa пpибyгoк 6 o
Brтrpaнeння нa oплary зoбoв'язaнь з пoдaтку Ira дoдalry вapтiсть J 1
Brтгpa.rення нa oплary зoбoв'язaнь з iнIпиx пoдaткiв i збopiв f 8
Brггpaчeння нa oплary aвal{сlв J 35 { 7 )
Brгpачеrrня нa oплaтy пoвepнення авансiв 3 140
Bт,r.гpaвення нa oплary Цiльoвих внeскiв з|45
Brггpaveнля нa oплary зoбoв'язaнь зa стpaxoBими кollтpaкТaМи J 50
Brтгpaveння фiнaнсoвих устal{oв Ila I{aдaння пoзик 55 (
Irпrri витpavaння J 90
Чистпй pух кoIштiв вiд oпepaцiйпoi дiяльнoстi 3 95 I

II. Pyх кolптiв y peзультaтi iнвестицiйнoi дiяльнoстi
HatхoДкеrrня вiд peалiзaцii:

фiнaнсoвиx iнвrстиuiй з200
нeoбopoтниx aктивiв з205
Haдxоджeння вiд oтpимaниx:
вiдоoткiв З2|5
дивiдендiв з220
Hадxoдxeння вiд деpивaтивiв з225
Нaдхoдженrrя вiд пoгaшeння пoзик з230
Haдxoдrкeння вiд виб)"гrя дovipньогo пiдпpиeмcтвa тa iнrпoi гoспoдapськoi
oдиницi з2з5

rнIIIl нaдxoджel{шr з250
Bищa.raнlrя нa пpидбaння:
фiнaнсoвих iнвестипiй з255
неoбoоотниx активiв з260 )
Bиллaти зa Дepпвaтпвaми з2.70
Bитpaнeння нa I{aдaI{Ilя пoзик з2.75 ( l o
Bитpa.rення нa пpид6aння дovipньoгo пiдприсмствa тa iнrпoi гoспoдapськoi
oдиницi 3280 o o
[нпri плaтежi з290
Чистпй pyх кotптiв вiд iнвeстицiйнoi дiяльнoстi з295



'r III. Pyх коrllтiв у pезyльтaтi фiнaпсoвoi дiяльнoстi
haдхoджецця, -вiд:
Bлaснoгo. кaпiталv :3300. .
oтDимaннЯ пo.зик ,,'3305,,
HaдxoД*eнпя вiд пpoдalку нaстки в дoчiрньoмy пЙприемствi з31,0
Iншi нaдxoдженrrя з340
Bицlaнaння нa:
Bикvп влaониx aкцiй зз45 o
Погarпення пoзик 3350
Cплaтy дивiдендiв 3355
Bитpaнeння нa сплаry вiдсoткrв з360 ) o
Bи'рaнeння нa сплary зaбopгoвaнoстi з фiнaнсoвoi opeнди 3з65 o
Bитpанення нa пpидбi}rня чaстки в дoчiDньoмv пiдпoисмствi з3,70 o
Bи.гpачeння нa виплaти l{eкoнтPoльoвaним чacткaм y дoчipнix пiдпpиемствax 3з.75 )
Iншi тшaтехсi з390 (
Чиспtй pyх к0штiв ви фiнaпсoвoi дiяльяoстi ,339s
Чистшй pyх гpouloвПх кoruтiв за звiтший пepioд 3400 I
Зa,чиrшoк кoцrтiв нa пoчaтoк Doкv 3405
Bплив змiни валютниx кypсiв нa залицloк кorrrтiв з410
3aлицroк кoпrтiв нa кiнець poку з4|5 I

Кеpiвпшк

Гoлoвнпй бyxгaлтеp


