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надання 1нш:их ф!нансових послуг (кр|м сщахування та
8ид економ|чно! д|яльност| пенс!йного забезпечення)

€кладено (зробити по3начку ''т'' у в!дпов!дн!й кл1тинц|):

за полохеннями (отанлартами) б1хгалтерського обл|ку

за м!жнародними ст.|ндартами ф|нансово| зв|тност!

Фдиниця вим!ру : тис. грн.

3в|т про рух гро[шових ко|шт[в
за 20 12 р1к

,{одаток
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з 957

€таття (од 5а зв|тнии

пер|ол

3а аналог|чний

пер1ол

поцереднього року

2 3 4

[. Рух копшт!в у результат! операц1йно!д|яльност!
Ёадходження вй:

Реат1зац1| продукц1| (товар|в. роб1т. пос.тшг) 010 4з\ 477 1' 5241,з8

|1огалцення вексел|в одеожан!,п( 015

|{окупц|в 1 замовник1в аванс|в 020 з| 150

[|овернення аванс1в 030

}станов банк!в в!дсотк1в 3а поточними рахунками 035 1 \74
Бтоджету податку на додану варт|сть 040

|{овернентля 1нтцих податк|в 1 збор1в (обов'язкових гшлатеж1в) 045

Фтримання су 6сид]й' дотац!й 050

[1|льового ф1нансування 060 2

Боржник1в неустойки (пцтраф1в. пен|) 070

1нтц| надходжен}!'1 080 259 796 1 \з8 222

Битранання на оплату:
1овар1в (роб!т, пос.гцг) 090 ( 431 809 ) 1 531 984 )

Аванс|в 095 ( \71 ) |7з )

[[овернення аванс1в 100 ( ) )

|[рац!вникам 105 (522) ( 866 )

3итрат на в1дрядження 110 ( зз ) 66 )

3обов'язань з податку на додану варт1сть 115 ( ) ( )

3обов'язань з податку на прибуток 120 ( ) ( )

Б|доахувань на соц|альн! заходи 125 ( 249 ) 436 )

3обов'язань з 1нтпто< податк|в 1 збор|в (обов'язкових гштатеж1в) 130 ( 562 ) ( \77 )

[йьовлд< внеск!в 740 ( ) ( 5 )

[нш1 витрачання 145 ( 26|з59 ) ( \ \40 41,7 )
4истийрух котцт1в до надзви!{айних под|й 150 -3 400 11 498

Р}х колцт1в в|д надзвичайнтл< под1й 160

9.истий оух когшт1в в1д операц|йно| д!яльност! 17о -з 400 11 498



2 3 4

1|. Рух копшт!в у ре3ультат! |нвестиц!йно[ д1яльност!
Реыт!зацй:

ф1нансових |нвестиц1й 180

необоротних актив!в 190 э
майнов[,( комгшлекс|в 200

)тртдтцан!:

в1дсотки 210 2601 2051
див1денди 220 2261 з01

|нцл| надходжен!{'1 2з0 4 189 ! з4о
[{ридбання:

ф!нансових 1нвестиц|й 240 ( ( )

необооотнлл< актив!в 25о ( 25 ) ( 1з0 )

маинових комг1лекс1в 260 ( ) ( )
|нцд1 гшлатеж! 270 5262 ) | 546
9истий рух кохцт|в до надзвичайнтос под!й 280 з 776 2019
Рух коцлт|в в|д надзвичайних под|й 290
9истий рух котцтБ в1д 1нвестиц!йно] дйльност1 з00 з 776 201,9

[|!. Рух копшт!в у оезультат! ф1нансово[ д1яльност1
Ёадходження власного кап!татш з10
Фтр:ддан1 позики з20
[нп:| надходженн'| 3з0

|1огатцення позик з40 (

€гцлачен| див|денди з50 (

|ншл| гш:атеж! 360 (

!{истий рух котцт!в до надзви!лайних под!й з10
Рух ко:пт1в в1д надзвичайних под!й 380

9истий р\х коцдт!в в1д ф!нансово| д|яльност! з90
!{истий оух котпт1в за зв|тний пео1ол 400 376 -9 479

3алигцок когцт1в на початок ооку 410 з 581 13 060

8гл.пив зм1ни ва-тпотних куос!в на з!ши[цок котпт!в 420

3а-ттитшок колпт1в на к1нець ооку 4зо з 951 3 581

(ер!вник

[оловний бухгалтер

9ковенко 10.Б.

1(овальова !{.Б.


