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I. Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльноетi
Надtодкенrrя вiд:

РемiзацiI продукцii (mBapiB, робiц посщт ) 3000 11l330 1 10192
Повернентл податкiв i зборiв 3005
у юму числi податку на додану BapTicTb з006
Щiльового фiнансрання 3010
Надходкенrrя вiд отримаяня субсидili, дотацiй з01 1

Над<одження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 3015
Надходження вiд повернення aBaHciB 3 020 248
На,щоддення вiд вiдсоткiв за залишк:lми коцrгiв на потOчних

Pa)ý/H1alx
3025

19 15

Н4щоддення вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
На.щодженrrя вiд операцiйноi оренди з040
На.щодлtення вiд отримання роялтi, авторських винагород 3 045
Iншi надходяtення з095 844 |927
Вltтрачання на опJату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 100

(3 1794) (з 1984)
Прачi 3 l05 (3 l 565) (34989)
Вiдрахlвань на соцizurьнi захtlди 3110 (8656) (9l91)
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (34669) (з2727)
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на приброк 3116 (2з2) (з30)
Влrграчання на оплаry зобов'язань з податку на додану BapTicTb зl1,7 (13 137) ( l2910)
Витрачання на оплаry зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з 118 (2 1з00) (19157)
Витрачання на оплаry aBaHciB 3 135 () ()
Вшграчанrrя на оплату повернення aBaHciB 3 140 (240) (245
Витрачання на оплаry цiльових BHecKiB з 145 () ()
Вrтграчання на оплаry зобов'язань за страховими кокфактами 3 150 () ()
Iншi ви_трqчання 3 190 (1з l8) ( 1201)
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 4l99 1,794
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi
Надходttення вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв з205

Надцодкення вiд отриманих:
вiдсоткiв з215
дивiдендiв з220

Надходкенrrя вiд деривативiв з225
Iншi надходкенлля 3250
Витрачаrrня на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 0 ()
необоротних акгивiв з260 (2195 (1892)

Виплати за деривативами з270 () ()
Витрачання на надання позик з275 () ()
Iншi платежi з290 () ()
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi 3295 -2195 -lB92
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III. Рух коштiв 1, резl,льтатi фiнаllсовоТ дiяльностi
Налtод;кення вiд:

Rласного капiтапr,
3305Отрипtання позltк
з340Iншi надходiкення

зз45 () ()
Влtтрачання на:

Викуп в-паснttх акцiIi
з350погашення позик
зз55 () ()Сп"цаrу дивiдендiв

(4)зз60 (3)Вrграчання на сплfiу вiдсоткiв
з365 () ()Вlтграчання на сплаry заборгованостi з фiнатлсовоi оренди

()Iншi платеlкi 3390 ()

3395 _3 -4Чистий рух коштiв вй фiнансовоi дiяльностi
3400 200 l -102чистий рyх грошових коштiв за звiтпий перiод

14453405 1255Змишок коштiв на початок року
3410 160 -в8Вглтив змiни валютних KlpciB на залишок коштiв

125534l 5 з4lб
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