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Пiдприемство ДЕРЖАВНЕ ПЦПРИ€МСТВО "IЗЯСЛАВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" за СflРПОУ
(наймснуванttя)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 201б р.

кодl]
2017 |trt 1

0099_]_]08

Форпrа NЗ Код за ДI(У/ tГ 1К lкltЦ l
Статгя Код За звiтний перiод За ана_погiчний перiо.л

попеDеднього l]olt\-

1 2 з 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
Надходкенrrя вiд:
Реалiзацii гrрод/кцii (ToBapiB, робi1 посщт) з000 85 672 69 096

Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi подашсу на додаЕIу BapTicTb з006
Idiльового фiнанqъання 3010

Нажодження вiд отримання субсидiй, дотацiй з01 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникtв з015 з72 42()

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020

Надоджеrтrя вiд вiдсоткiв за заJIишками коштiв на
потOчнI,D( рахунках з025 |2

,7

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035

Надходження вiд операцiйноi оренди 3040
Надодження вiд отрrамання poяrTi, авторських
винагород

3045

Надходжеrшя вiд cTpaxoBrTx премiй 3050
Надходження фiнансових установ вlд поверненнrI позик з055
Iншi надходження 3095 4 050 з 466

Витра.rання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 100 ( з1 283 ) ( 27 8lt9 )

Працi з 105 ( 26 690 ) )

Вiдрахувань на соцiальнl заходи 3110 6582 ) 6 49з
Зобов'язань з податкiв i збоtэiв зll5 ( 17 302 ( 12757 )

Вrтграчання на oITjIaTy зобов'язаrъ з податку на прибlток 3116 ( 1284 ) ( 905

Вrтграчання на оЕIIату зобов'язаrъ з податку на додану
BapTicTb

з],|7 ( 6446 ) ( 27з7 )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з118 ( 9572 ) ( 9115 )

Виц]а.rання на оппа,ý, aBaHciB 3 1з5 ( ) ( )

Вrграчанrrя на оIIлату поверненшI aBaHciB 3 140 )

Витрачання на опJIату цiльових BHecKiB з l45
Вrграчаrшrя на оIIпату зобов'язаrъ за сц)аховими
контрактами 3 150

) ( )

Витра.rання фiнансовlтх установ на наданнrI позик 3 155 (

Iншi витрачання 3 190 1 853 ( 2|44 )
Чlrстrrir рчх коштiв вiд операцiI"Iноi дiяльностi 3195 6 з96 з 47\

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
На.цодкеrшш вiд реалiзацii :

фiнансовюr iнвестlд.цiй з200
необоротних активiв з205
НilЕодження вiд отримаrпоr:
вiдсоткiв 32l5
дивiдендiв з220
Надходження вiд деривативiв 3225
Надходженrrя вiд погашеннrI позик з2за
Надходження вiд вибl,гтя дочiрнього пiдцlисмства та
i н шоi гос подарськоi одrддаri з2з5
Iншi надходrкенrrя 3250



Витрачання на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255 ) (

необоротних активiв з260 ( 3050 ) ( 2880 )

вип,тати за деривативами з270 ( ) ( )

витрачанrrя на наданнrI позик з275 ( ) ( )
Вrграчаrrrrя на придбаrrrя дочiрrъого пiдrrриемства та
iншоi господарськоi одlдrицi з280

( ) ( )

Iншi глтатежi з29а ) (

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -з 050 -2 880

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
надоддtешrя вiд:
власного капiтапу 3300

Отримання позик 3305

Надrодкення вiд гфодажу частки в дочiрIъоrrлу
пiдприемствi зз 10

Iншi надходженrи зз40
Витрачання на:
Вилryп власних акцiй зз45 ) (

погашенrrя позик з350
Сшrаry дивiдендiв 3355 2 564 44.+ )

Витрачання на cITпaTy вiдооткiв зз60 )

Вrтграчашrя на сппату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

з365 ) ( )

Витрачання на придбаr*rя частки в дочiрньому
йдприемствi зз70

) ( )

Витрачання на вIIплати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) ( )

Iншi гшатежi ж9а ( ) ( )

ЧIIстIrii р\,х коштiв вiд фiншrсовоi дiяльностi 3395 -2,56.1 _.+.+4

ЧIлстшй рух fрошовr,rх коштiв за звiтний перiод 3,100 782 |47

Залишок коштiв на початок року 3405 880 72|1

Вгшив зплiни валютних цФсiв на за!тишок коштiв 3410 47 tз
Залrшrок коштiв на кiнець por<y / 3415 1 709 880

Керiвник

Головний

-44
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Куре.llьчук Петро Iванович

Зафт Данна Петрiвна


