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I. Рух коштiв у результатi операцiйпоТдiяльпостi
Надiодкення вiд:

Реалiзачii про.чукцii (ToBapiB, робiт, послуг ) 3000 206057 1 1 1330
Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006

Цiльового фiнансування 30l0
Надходдення вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 1

На,щоркення aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з0l5 5з42
На.щодденrя вiд повернення aBaHciB 3020 222 248
Надtодltення вiд вiдсоткiв за зблишками коштiв на поmчних
рiжунка,\

з025
24 19

Надходt<ення вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
на.щ<одкення вiд операцiйнот оренди з040
Налходltення вiд отримання роялтi, aBTopcbKITx винагород 3045
[ншi на.щодкенrя 3095 83з 844
Вrтграчання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг)

з 100 (57880) (з|794\
Працi 3 105 (58725) (3 1 565)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (15757) (8656)

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (59357) (34б69)
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на прибуюк 3116 (2126) (2з2)
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на додану BapTicTb зl17 (26419) (13 137)
Витрачання на оплаry зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з 118 (30812) (2l300)
Витрачання на оплаry aBaHciB 3 l35 0 0
Витрачання на оплату повернення аваясiв 3 140 (3491) (240)

Ви:грачанпя на огrлаry цiльових BHecKiB 3 145 0 0
Витрачання на оплаry зобов'язань за страховими контрактами 3 150 t, о
Iншi витрачання 3190 (358) (13 18)
Чпстий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi зt95 16910 4l99
II. Рух коштiв у результатi iцвестицiйuоТдiяльностi
На,щодкення вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй 3200
необоротнлтх активiв 3205

Надtодlсення вiд отриманlж:
вiдсоткiв 32|5
дивiдендiв з220

На,щодкення вiд дериватрrвiв 3225
Iншi на.щ,одженлrя з250
Витрачання на придбанrrя:

фiнансових iнвестицiй 3255 0 0
необоротних аюивiв 3260 (13845) (2l95)

Виплати за деривативами 3270 0 ()
Витрачання на надання позик з275 () о
Iншi платежi 3290 0 0
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльЁостi 3295 -1з845 , 

-2195
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III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiтапу зз00
Отриманrrя позик зз05
Iншi надоддення зз40
Витрачанш на:

Викуп власних акцiй зз45 () ()
погашення позик 3350
Сплаry дивiдендiв 3355 0 ()
Витрачаrrця на сплату вiдсоткiв 3360 (l09) (3)
Витрачаrrня на сплаry заборгованостi з фiнансовоi оренли зз65 (3312) 0
Iншi платежi 3390 0 0
Чистпй рух коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi 3395 -342| _J

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -356 2001
Залишок коштiв на початок року 3405 з4lб |255
Вплив змiни вмютних KypciB на за,тишок коштiв 34l0 -111 l60

алишок коштiв на кiнець року з415 2949 34lб
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