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Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього Dоку

1 2 з 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi

На.щодження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiъ посrryг) 3000 lзб збб 86 993
Поверненrrя податкiв i зборiв з005
у юNtу числi податлу на додану BapTicTb з006
Цiльовог9 фiнансування з0l0
Надходження вiд отриманrrя субсидiй, дотацiй 301 1

Надходження aBaHciB вiд полупцiв i замовникiв з0l5
Надходженrrя вiд повернення aBaHciB 3020
Надходженtrя вiд вiдсоткiв за заJIишками коштiв на
поточних рахунках з025 7з 56
На.ц9дле"", вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035

Цадход*ення вiд операцiйноi оренди 3040 61 49
на.цодження вiд отимання роялтi, авторських
винагород

з045

Наlц,одження вiд страхових премiй 3050
Надходженrrя фiнансових установ вiд поверненrul позик з055
Iншi надходження 3095 l 306 1 096
Вrтграчанrrя на оппату :

ToBapiB (робir посrгут) 3 l00 59 92l 30 054 )
Прачi 3 105 21 050 ) l8 886
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl10 6 609 5 405
Зобов'язань з податкiв i зборiв 31 l5 36407 ) 29з42 )
Вrграчання на опIIаry зобов'язань з подашу на прибl"юк зl lб 206 ) 7l
Вrтграчанrrя на оппату зобов'язань з подаш(у на додану
BapтrcTb

з1,17 ( lз415 ) ( 12020 )

Ви,грачанttя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31l8 22 786 ( |7 25|
Витрачання на оплату aBaHciB з 135 ) (
Витрачання на оппату поверненнrI aBaHciB з l40 l 4l4 22| )
Вrграчання на оплату цiльових BHecKiB з 145 )
Вrграчангя на оппату зобов'язань за йраховими
контрактами з l50

) )

Вrграчання фiнансових установ на наданrш позик 3 l55 )
Iншi витрачання 3 190 ( 4446 ) 1396 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 3195 7 959 2 890

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних акпrвiв 3205
Нажодкення вiд отиманrтх :

вiдсоткiв 32|5
дивiдендiв 3220
Надходження вiд дерив ативiв 3225
Надходження вiд погашеннrI позик з230
Надходження вiд виб1,"ггя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з235
Iншi надодження 3250
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