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Звiт про рух грошовю( коштЬ (за прямим методом)
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7и
httрs://kis,пfр.gоч.ча/СоmрRероrt/РriпtАllRРТFr?rрt_id=ЗOО00000594З56&rf_id=О

I
1

l 20|9

l660

Ns3 Кодза.ЩКУЩ 1801004

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4

. ýх коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
надходження вiд:

Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг) 3000 4l0,7 954
Повернення податкiв i зборiв 3005 0 0

g тому числi податку на додану Bapтicтb зOOб 0 0

[-{iльовою фiнансування 30l0 44 0

Iад(одженIrI вiд отршлання субсидiй, дотацiй 301 1 0 0

:Iадходження aBaHciB вiд поrсупцiв i замовникiв з015 0 0

Надходження вiд поверненrrя aBaHciB 3020 0 0

[Iадходженtп вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
рахунках

з025 з9 118

FIадходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 0 0

Flадходlкенrrя вiд операцiйноI оренди з040 88 ,l2

Надходжешrя вiд отримання роялтi, авторських винагород з045 0 0

Нажоджешrя вiд страхових премiй 3050 6,182 3984

Над<оджешrя фiнансових установ вiд поверненIuI позик з055 0 0

[ншi надходженlrя 3095 6050 4529

Витрачання на оплату:

Говарiв (робiт, послуг) зl )0 1,10 1з5

Працi 3 105 l900 1l46
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl 0 502 зl8
3обов'язань з податкiв i зборiв 31l5 839 8lб
Вкграчання на omlaтy зобов'язань з податку на прибуток з 116 з78 522

Влпрачання на оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb зl1,1 0 0

Витрачанrrя на оIшату зобов'язань з iншlо< податкiв i зборiв з 1l8 461 294

Вrграчання на оплату aBaHciB 3 135 0 0

Витрачанrrя на ошIату поверненЙ aBaHciB 31 {0 0 0

Вrграчання на olmaTy цiльовtоt BHecKiB зl 5 0 0

Вrграчання на ошIату зобов'язань за стрчtховими контрактами з1 ,0 3680 з042
Витрачання фiнансовlл< jcTaHoB на наданшI позик зl 5 0 0

ншi витрачанrrя зl )0 Il40,7 440l
Цистий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльностi 3 195 14з 1 -20l
tI. Рух коштiв у результатi irшестицiйноi дiяльностi
FIадходження вiд реалiзацii:

PiHaHcoBloc irшестицiй 3200 бз9l 0

леоборотнlл< активiв з205 0 0

Надсодження вiд отримапrтх:

iдссrгкiв гБ;;;;л Jд5 2573 0

цшiдендЬ lr Стотистики 5,/., 0 0 0

у чернlгlвськlи ооластl
вул. Гонча,37, м.Чернiгiв, l4000--m
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Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод
пOпереднього року

1 2 3 4

Надходження вiд деривативiв з225 0 0

[Iадходження вiд погашення позик 32з0 0 0

FIадходхення вiд вибуття дочiрньою пiдприемства та iншоi
господарськоi одиницi

з2з5 0 0

[ншi надtодження з250 0 0

В итрачанпя на придбанrrя :

фiнансовшr iнвестицiй з255 ,7646
0

необоротнlл< активiв з260 l26 0

Виплати за деривативами з270 0 0

Витрачання на наданнrI позик з2,15 0 0

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господарськоi одиницi

з280 0 0

ншl ппатеж1 з290 0 0

Чистий рух коштiв вiд iшестицiйноi дiяльностi 3295 ll92 0

П. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
FIадходженtrя вiд:

Власною капiтаrry зз00 0 0

Этримання позик з305 2700 0

Надходження вiд продахry частки в дочiрньому пiдприемствi зз l0 0 0

ншl надходженЕя з340 2928 0

Витрачанrrя на:

Викуп власнюt акцiй зз45 0 0

погашення позик 3350 2,100 0

плату дивiдендiв 3355 0 0

3итрачання на сппату вiдсоткiв з360 109 0

3итрачання на сппату заборюваностi з фiнансовоi оренди зз65 0 0

3итрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi 3370 0 0

Витрачанrrя на виплати неконтрольованим Еасткам у лочiрнiх
пiдприемствах зз,l5 0 0

IHmi шtатежi зз90 0 0

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi зз95 28l9 0

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 262з -20l
3алишок коштiв на початок року 3405 l5 l83 l5384
Вшlлш змiни ваJIютнIл( KypciB на залишок коштiв з4l0 :*- 0л
Jалишок коштiв на кiнець porcy з+{4{' :Бпdафý \ |у{ф

Керiвник

Головний бухгалтер
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