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I. Pyх кolштiв y pеЗуЛьTaTi oпеpaцiйпoi дiяльl-loстi

HаДхoдrкення вiд:
Pеaлiзaфi щoryщii (тoвapiвo poбiц пoошyг) 3000 640 318 750 247

3005 221
y Tolvty чиoJIl пoдaТly Ha дoДaЕ{y Bapпcть з006

3010 7з9
Blд 301 I

Haдхoджеr+rя aBaнсlB B1д зaмoвниI(1B 3015 560
Нalгхoдяtеr+rя вiд пoвеpнешlя aвaнсiв 3020 857 86
Haдxoддeння вiд вiдcoткtB зa зaJIиIцкaми кorцтiв нa
пOт0чнLDI paxyш(ax З025
ЦeщloДкенrrя вiд бop>кникiв нeycтoйки (lпщaфiв, пeнi) 3035 4
Haдсoдxtення вiд oпepaцiйнoi operци 3040
HaДxoдЖення вiд oщимaння pо.rштi, aBтopсЬких
вш{aгopoд

3045

HaДхoдrкeння вiд cтpaхoвих пprмiй з050
HaДхoдження B1д пoзик 3055
Iншri нaдxoддення 29 4зз | 6|7 89З
Brтгpa.raння нa oIIJIaТy:
Toвapiв (poбiт, пocлyг) 3100 566 855( ) 52з 251( )
Пpaцi з 105 з5 119 )
Biлpaхyвaнь нa coЦiaльнi зaхoДи 3110 9 ззЗ 6 225
3o6oв'язaнь з пoдaткiв i з6opiв зll5 J I 66з( ) 30 110 )
Bитpaиaння нa oIIJIaтy зoбoв'язань 3 пoДaткy нa пpиб1тoк 3116 з 0B0 ) 3 985
Brгpa.raння нa oIIJIaTy зoбoв'язarrь з пoДaTlqy нa ДoДalty
Bapгrcть

ЗlI7 14 r47( ) 15 675( )

збopiвнa oIIJIaTy зoбов'язaнь з iнIцих пoдaтюB з118 |4 4З6( ) 10 4s0( )
Bищa.raння нa oIIJIaтy aвaнсiв з lз5 1( ) 27s( )
Bищauaння нa oпJIaTy пoBepl{eннrl aвaнciв 3140 ( ) ( )
Bитpauaння rra oшIary цlльoBиx Bнrсшв зI45 ( ) ( )
Bитpa.raння нa oIIJIaтy зoбoв'язaнь зa cТpaхoBиМи
кol{тpaктaМи 3 150

( ) ( )

Bкгpauaнrrя фiнaнcoвиx ycтaнoB нa нaдaнЕш пoЗик з l55 )
Iнrui вищaнaнrrя з190 8 895 I 768 190 )
Чистиil pyх кoштiв вiд oпepaцiйнoiдiяльнoстi 3195 19 706 17 276

II. Pyх кoшlTiв y pеЗуЛЬTaTi iнвестицiйнoi дiяльнoстi
Haдxoддeння вiд pеaлiзaцii:
фiнaнcoвих iнвеcтицiй з200
неoбopoтнtтх aкпaвiв 3205
H aДxoДДсeнrrя в iд oтprап.rаниx :

B1дсoтIoB 3215 646 7З0
диBrдеtЦrB З220
HaДхolpкення вiД Деpив aтивiв 3225
HaДxoдr'.енlrя вiд пoгaшrоннJl пoзик з2з0
Haдхoддeння вiд ви65"rтя дovipньoгo пiдпpиeмcтвa тa
iнпloi гoспoлapськoi oдиницi з2з5
Iнrцi нaдгхoдxсення



Brтгpauarrrrя нa пpид6aння:

фiнaноoвиx iнвecтицiй з255 ( ) ( )
неoбopoтниx aкгивiв З260 ( ) (
Brшшaти Зa ДepvIBaTИBaплvI з270 ( ) )
Brrp a.raння Ha НaДaHIIЯ пo3иI( З275 17 5s1 5 r29(
Bищaнaнrш нa пpид6aнrш дovipньoгo
iнщoi гocпoдapcькoi oдиницi

пlдпpиrМcтвa тa
з280

( ) ( )

Iнlцi IшIaтo)Itl з290 ( )
Чистий pyх кoштiв вiд iнвестицiйнoi дiяльнoстi 3295 -16 905 -4 з99

ДlяЛЬнoсTrIII. Pyх кolштiв y
HaДхoдrкенtrя вiд
Bлacнoгo з300
oщимaння пoзик зз05
HaДхoДДення вiд щoдaжy ЧacTки B ДoЧipнЬol{y
пrдцpиrмстBr 3310
Ilшri нaдхoрIсенlrя з340
Bищa'raння нa:
Bикyп влacних aкцiй зз45 ( ) ( )
ПoгaIшeння пoзиK 3350
Cпrrary дивiдerцiв ЗЗ55 7 480( ) 2 849( )

HA B1ДоoткlB зз60 ( ) ( )
Bитpauaння нa оIIJIaтy зaбopговaнoотi з фiнaнсoвoi
oprнДи

3з65 ( ) ( )

Brгpavaння нa гrpидбaнrrя чaотки в дouipньoпry
пrДцpиеN{ств1 зз70

( ) ( )

Brгpa.raння Ha BиI|7JIтГI4 неIюЕгpoJIьoвaниМ чacткaм y
дoчlpнlx пlдпpи сЬ,lотBax зз75

( ) ( )

IнIцi шlaтеxti зз90 ( ) )
Чистий рyх кoшrтiв вiд фiнансoвoТдiяльностi 3395 -7 480 -2 849
Чистий pyх гl}oПIoBих кorштiв зa звiтний пepioд 3400 -4 679 10 028
Зaлишroк кoruтiв нa пoчaToк poхy з405 26 Iз2 16 104
Bгшив зц'lыlщnдцгх кypсiв нa зaJIишoк кoщтiв З4Т0

3415 21 45з 26 lз2

Mих€€BA IoЛш гPигOPIBIIA

BЛAсIoк кATЕPиHA N,IикOЛAIBнA


