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1" Рух колшт!в у результат| операц!йно[д|яльност1
[адходження в|д:

Реал|зац|| продукц|| (товар!в, роб1т, пос;уг) 3000 44 916 42 818

|1оверненття податк|в | збор|в 3005

у тому числ1 г[одатку на додану варт1сть з006

[1льового ф|нансування 3010

Ё{адходження в|д отримання су6сид|й, дотац|й з01 1

}{адходження аванс!в в|д покупц1в | замовник|в 3015

Ёадходження в|д поверненгтя аванс1в з020
Ёадходженгтя в1д в1дсотк1в за 3€ш1и1пками когшт|в на
поточних пахунках

з025
24 1

Ёадходження в|д боржник1в неустойки (шлтраф|в, пен|) з0з5
Ёадходженття в|д операц1йно| оренди ! з040

}1адходженгтя в|д ощимання роялт|, авторських винагород з045

Ёадходження в|д страхов;д< прем|й 3050

Ёадходження ф1нансових установ в1д повернення позик 3055

1нтц1 надходження з095 40 686 58 29'|

Бищанання на о|1лац:

1овар1в (роб1т, посдуг) з 100 319з8 з7 180

|{рац| 3 105 1 002 878

Б|драхувань на соц|альн| 3аходи з 110 ( 261 2з1

3обов'язань з податк1в | збор|в 3115 5з2 260

3итоачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток з\\6 ( 296 ( 86 )

Битраяання на оплат зобов'язань з податку на дода!{у
ваот|сть

з\\'7
( ( )

Битранангтя на от1лац зобов'язань з |нтших податк|в 1 збор1в 3118

8итоачангш на оплату аванс|в з 1з5 12 15

Битоачання на о[лату поверненн'т аванс1в з\40 )

Битоачання на оплату цйьових внеск1в з145 ( ) ( )

3ищанання на оплат зобов'язань за страховими

контрактами
3 150

) ( )

Битоачання ф|нансових установ на наданг{'1 позик 3 155

[нтш! витрачання з 190 ( 54 165 ) ( 66880 )
([истий оух коппт!в вй операц1йно!д1яльност! 3195 -2 284 -4 з28

11. Рух ко:шт!в у результат! !нвестиц|йно! д!яльност1
Ёадходження в|д реа_лт|зац1|:

ф|нансових 1тшестиц1й з200

необоротних актив|в з205

Ёадходження в1д ощиманшх:
в|дсотк|в з2\5

див1денд1в з220 41 з08

Ёадходження в1д деривативтв з225



Ёадходження в1д погацленн'1 позик з2з0

Ёадходх<ентля в|д вибуття дон|рнього п|дприемства та 1нцдо|

господарсько| одиниц|
з2з5

|нтш| надходження з250

8ищананття на придбання :

с}! нансовтл< !нвестиц1й з255 (

необоротнтос актив1в з260 ) (

8иггтати 3а деоивативами з270 )

Битоачання на наданн'! позик 3275 ( )

Бищавання налридбання дон|рнього п1дприемства та тнцлот

господарсько| одиниц|
3280

( (

|нпл! гш:атеж1 з290 )

9истий рух копцт|в вй !нвестиц!йно! д|яльност! 3295 4\ 308

1|!. Рух копшт!в у результат1 ф!нансово| д|яльност!
Ёадходження в|д:

8ласного кап|тагш 3з00

Фтртдиання позик 3305

Бадходження в1д продажу частки в дон|рньому п|дприемств! зз 10

[н:ц! надходження зз40 з0 728 47 428

8ищаяання на:

8икуп власнтл< акц1й зз45

[1огатпення позик 3350 ( ) (

т1лату див1денд1в 3355 (

8итоачаттня на стш1ату в1дсотк1в з360 ( ) (

Бищаиання на с|ш1ац заборгованост| з ф|нансово| оренди зз65

Б ищ анання на лридбання частки в дот|рньошту п|дщисмств! зз70

3 ищ анання на виллати неконщольованим часткам у
доч|рн|х |1!дприсмствах

зз15
(

!нтш1 гштате>к| зз90 28 670 47 500 )
![истий оух ко!шт!в вй ф!нансово[ д1яльност! 3395 2 058

1 2 -) 4

9истий пух гоо!шових копшт1в за зв|тний пер!од 3400 - 185 -4 092

3алицлок ко:цт1в на початок року з405 10 319 \\ 822

Бплив зм1ни вашотних кттс1в на 3?ш1и]!!ок котшт!в з41,0 991 2 589

3ачитшок котшт1в на к|нець рок{чкра!гтд-\ з4\5 1 1 125 10 319

6-{ )
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[-оловний бухгалтер
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