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3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2021 р.

Форма Л!3 Код за ДКУДlббЙ-l
Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол

попереднього року
1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноtдiяльностi
надходження вiд:
Реалiзацii продукцiI (ToBapiB. робiт. послчг) з000 l 688 1,57

,745 960
Поверненrrя податкiв i зборiв з005
у ToIvry числi податку на додану BapTicTb з006
Цiльового фiнансування 3010
надходжецня вiд отримання субсидiй, дотацiй з01 1

надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з01 5

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 69з
Надходrкення вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках з025
надходженrrя вiд боржникiв неустойки (штрафiв. пенi) зOз5 264 2292
Надходження вiд операцiйноТ оренди з040
надходrкення вiд отримання роялтi, авторських
винагород

3045

Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходrкення фiнансових установ вiд повернення позик з055 з 1652lз 1 27з 468
Iншi надходження з095 |94 26
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, посrryг) 3 100 бз7 422 2зз 2,71

Праui J 05 42 34з 9 965
Вiдрахувань на соцiальнi заходи J 0 ll 520 2 715
3обов'язань з податкiв i зборiв J 5 29 9,74 l5 894
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J 6 l9 58з 8 505
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартlсть

з\l1 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв J 8

Витрачання на оIIлату aBaHciB J з5
Витрачання на оплату поверцення.авансiв J 40
витрачання на оплату цiльових BHeckiB J 45
Витрачання на оллату зобов'язань за страховими
контрактами 3 l50

( ) )

Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 4 223 666 1 661 804
Iншi витрачання 3 190 1 369 l 085
Чистий рух коштiв вiд операцiйно'i дiяльностi 3195 -92 466 91 645

II. Рух коштiв у результатi iнвЪстицiйноlдiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв з205 15

Надходяtення вiд отриманих:
вiдсоткiв з215 JJ

цивiдендiв з220
надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашення позик з2з0
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
lншоl господарськоl одиницl з2з5
Iншi надходження з250



Виr,рачання на придбання:
(li нагlсових iнвестицiй з255
необоротнtlх акr,ивiв з260
виtrлати за деривативами з2,70

Ви,грачання на наданllя позик з2,7 5

Ви,грачаlлня на придбання дочiрнього гtiлприсмства та
i н tttoT госполарськоi одиницi 3280

( ) )

Iншi платеrкi з290
Члlстий рyх коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi 3295 48

lll. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
]-lадходження вiд:
Rпасного tсапiтапч зз00
Отримання позик 3305 ззб 522 42 з52
Ilадходя<ення вiд продаrку частки в дочiрньому
пlдпри€мствl зз 10

Iншi надходження 3340
Витра.rаtIня на:

Викугl власних акцiй зз45
Ilогаlлення позик з350 9| 4,78 52 464
Сплату дивiдендiв 3355 82011 29 602
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 40 ]15 з1 з28
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
ореl{ди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдприсмствl зз70

) ( )

Витра.lання на виплати неконтрольованим часткам у
доч lpHlx пlдприемствах з3,75

) ( )

Iншi платежi з390
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоI дiяльностi 3395 |22 з18 -77 042
Чистий Dyх гDошових коштiмазЕiтнr4й пепiод 3400 29 900 14 60з
3алишок коштiв на початоцрQ(у ll!]'i,1,, ,' ,' з405 16 661 2 058
Вплив змiни ваJlютних кVЬiiЁ iаlалиш'ок KoruTiB 341 0

3алишок ttоштiв на кiнеýБ ро(у l // , з4|5 46 56l lб 66l

Керiвник
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