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ЗВiТ пРО РУХ ГРОшОВИХ КОIIIТiВ (За ПРямИМ МетОдОМ)
за            Рiк 2017            р.

Форма N3  Код за дКУд 1801004

сmт" код За звiтний перiод За аналогiчний перiодпопередньогороку

1 2 3 4
1. Рух коштiв у результатi Операцiйноi дiяльностI

3000 3142 2592
надоJще- вiд:
Реалiзацil. продукId.і. (товарiв, робiт, послуг)
Повернення податкiв i зборiв 3005 - 432

у току числi подащr на додацу варhсm 3006 - 432

Цiльового фiнащувашя 3010 7417 4908

Надходжешя вiд отримашя qубсидiй, дотаLdй 3011 - 4908

Надходэкення авансiв вiд покупцiв i замовIшdв 3015 - -

Надходження вiд повернення авансiв 3020 - -

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
3025 - -поточнгк рахуЁ

Надходжешя вiд боржникiв неус.юйки (штрафiв, пенi) 3035 - .
Надходження вiд операцiйно.і. оренди 3040 - •

Надходження вiд отримашя роялтi, авторськи 3045 - •

винагород
Надходження вiд страхови Iтремiй 3050 - -

Надходжешя фiнансових усmнов вiд повкрнення позш 3055 - -

Iшi надрющення 3095 - 3

Витрачання на огшату:
3100 (                  1407                  ) (                   722                    )Товарiв фбiт, псюлуг)

працi 3105 (                 6356                 ) (                    4161                     )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (                   1365                   ) (                    888                     )
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (                   685                   ) (                   470                   )
Витрачашя на оплату зобов'язань з податку на крибуюк 3116 (1)(2)
Витрачання на ошIату зобов'язань з податку на додаку 3117 (                   292                   ) (                      189                      )
вартiсть
Витрачашя на оплату зобов'язань з iших податкiв i зборiв 3118 (                  392                   )()
Витрачання на опгIату авансiв 3135()()
Витрачання на опт1ату повернення авансiв 3140()()
Витрачання на опгIату цiльових внескiв 3145() (                     912                      )
Виграчашя на оплату зобов'язаЕш за страховими

3150
()()коIпрф-и -

ВиIрачашя фiнансових ус.mнов на надашя позIж 3155()()
IIшi вкрачаЁ 3190 (                      518                      ) (                   704                   )
ЧиСтий РУх КОштiВ Вiд опеРаЦiйНО! дiяльНОСТi 3195 228 78

11. Рух коштiв у результатi iнвестIщiйноi дiяльностi

3200 - -
Надходження вiд реалiзацii.:
фiнансови iшестиіdй
необор- акгивiв 3205 - -

Надходжеш1я вiд о.гриманих:
3215 - -вiдсоткiв

дивiдендiв 3220 - -

Надходжешя вiд дкрива"вiв 3225 - -

Надходження вiд погашеш1я позик 3230 - -

Надходжешя вiд вибупя дочiрнього пiдпри€мства m
3235 - _iншо.і. господарсько.і. одинIщi

Iншi надожег" 3250 - -



Витрачашя на кридбання:
3255()()фiнансовш iнвестицiй

необороши ак"вiв 3260()()
Вшт71ати за деривативами 3270()()
Витрачання на нада1шя позш 3275()()
Витрачання на прщбання дочiрнього пiдIри€мс'mа m

3280
()()

iншоi. господарськоi' одIшицi -

Iншi плаюжi 3290()()
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 - -

III. Рух КОШтiв у РеЗуЛьтатi фiНанСОвоi дiЯЛьноСтi

3300 - -
Надоджешя вiд:
Власного кагhталу
Отримання позш 3305 - -

Надходження вiд продажqr частки в дочiрньому
3310 - -пiдгриемствi

Iшi нажоджен1ш 3340 - -

Витрачашя на:
3345()()Викуп власнш акцiй

Погашення позш 3350 - -

Сплату дфiдендiв                                       Lf.' 3355()()
Витрачашя на сплату вiдсоткiв 3360()()
ВиIрачашя на спг1ату заборгованостi з фiнансово.і. 3365()('`)
оренди
Витрачання на кридбання частки в дочiрIъому

3370
()()

пiдгIри€мстві -

Витрачання на виплати некон1рольованим часткам у
3375
()()

дочiрнiх гhдпри€мствах _

Iншi плафжi 3390()()
ЧиСтий Рух КОшТiВ Вiд фiнаIIСОвОТ дiяльноСТi 3395 - -

ЧиСтИй РУХ ГРОшоВИХ КОШТiВ За ЗВiТНИй ПеРiОд з400 228 78

Залишок коштiв на початок року 3405 90 12

Вплив змiни ваjпотнш курсiв на залишок коштiв 3410 - -

Залишок коштiв на кiнещ 3415 318 90
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