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Звiт lцltl p\,r грOпIOвIIх к0[II,iR
PiK 20l9
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I).
Форма N3 код за flКvflГlsОsОtOЙ l

Стаття Код За звiтний псрiол За аналогiчttий псрiод
попереднього року

l 2 3 4
I. Рчх кошr,iв ч резч.rIы,it,гi olIc|laцiiittoi дiя. tыlостi

Надхо;ркеннlt вiд;
Реалiзачii про.лукltii (ToBapiB. робiт, посл,у-г) 3()00 47 1)5I 43 869
Повсрнення rrолатrсiв i зборiв 3005
у-r,опrу числi полатIr5, на додану BapTic,rb з 006
l {iльового dliнансування 3 0l0 4з9 487
Щqлходцqlнэl вiд отриьrання субсидiй, дотацiй 301l
Надходженнrr aBaHciB вiд поIчтпцiв i запrовltикiв з0l5
На-lхо:жсння Bi: повсрнсttt tll aBaHciB 3020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поючних рахунках 3025 2 1l5 l 581
Надхо,ркснrrя вiд боржникiв неl,стойки (штрафiв, пснi) з035 lзlJ 25
Налlодкення вiд операцiйноi орснди ]040
Надходження 

"iд 
отр"*аrйЪо"лп. а"mрськ.*

винагород
з045

Надхоллtонrtя вiд страхових премiй 3050
Нqдr9лд9дц1 (lirtансових 1,станов вiд цовернс,rЙ позик 3055
IItшi надхоллtсння з 095
Вип)ачаннrI на опла,D]:
ToBaprB (робЦ, пос.ц,r,)
Прачi

з l0() ( 9598 ) ( 9097
з l05 28 298 24 588 )

бrдрахчвань на соцlальнt за\оди зll() 5 825 5107 )
Зобов'лзань з податйв i зборiв зll5 ( l2z7 l 54l
Рlцщанцlдrr оп,rаry зобов'язань з податIý/ на "р"б1* ]llб (553) ( 1156
Витрачання на oTl,TaTy зобов'яз;нь з податку на додану
вартlсть

зll7 ( 649 ) ( 360 )

Вптра.tання IIа оллат\, tобов'язань з iншrlх по.,lаткiв i зборiв зllя 25 ( 25 )
Витрачанrrя на orriIary aBaHciB з l35 )
Bиtpa,lltlltt,t Hi] оплilD повсрненнll aBilHcla з l4() )
Вицl,tання нl olLlaD цtльових BHccKiB з l,+5 ( 4]9 ) ( 4li 7
Витрачанrrя на оплату зобовlязань за страховими
контакrами з l50

( ) ( )

Виtра,l:tнttll r|,iнансових 1cTaHou "а 
na:a""u пЪ,,* 3 I5_5

Irtшi витра.tання з l90 150 ) 5.5 9
Чttcтtrii pyx Kollrt iB вiл ot tcp:tllii;i t toT ,цiя.,rы l ос.гi зl95 4 206 4 5liз

[I. Рчх кош,riв у резу.пь r rt,гi ilrrrecrrrrliiittoi дiя.пыiостi
Надхо.тrlссннrr вiл рса;riзацii:
dliнансових iнвестицiй 3200
нсоборотних активiв 320_5
Надход;кення вiд отри]\Iаних:
BiдcoтlriB

дивiдендiв
з2l 5

з22()
Надходrrtеннrt вiд дсривативiв з225
Над:iодлtснrrя вiд погашснrrя позик з2з0
Надходження вiл вибl ття ло,tiрнього пiлпрЙсrсrва,а
iншоii господарськоi одиницi
Iншi надходженкя

з2з 5

3250



Вицачанн;t rta придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 )
нсоборотних активiв з4l9 ) tj 92
Вигr,,rати за дсривативалrи зz7 0 ( ) ( )
Ви,lрачалtrоr на наданнrI позик з27 5

Витра,rання на приrбання _rочiрньоI о пlдприсl\lс.rва Ti
iншоi господарськоI одиницi 3280

( ) ( )

Iltшi п_цатеlкi з290 )
Чtrc,trtii рyх ltoltt,l itl вiл iltBcc,rltцiiittoT лiя.;lыlос,t i 3295 -3 419 -892

III. Рух копlтiв у рсзr,;rь,l.атi фirrarrcoBoi дiяltr,rlостi
надходяtення вiд:
Власного ltапiтал1, зз00
0трилланнlt позиtt зз05
Надходкення вiд прода}ry частки в дочiрньому
дццр!ем9ц, 33 l0
Iнrцi надходлtеннrt з340
Витрачання на:
Виltуп в-,tасних аttцiй з 3.15

)
погаrценнrl позик 3350
Сплаý,, дивiдендiв зз55 ( 1 69l ) ( 3614
Витрачання на clulaт}, вiлсоткiв зз6() )
Витрачання на сплату заборгоча"остi з с}lЙнсо"оi
оренди

3365 ( ) ( )

ВитрачаннЯ на прилбанrrя частки в лочiрньоrу-
пiдприемствi 3370

( ) ( )

ВиTрачангtя на виплати неконтрольованиNl .laiar,a' у
дочlрнlх шдпри€]\{ствах зз 7j

( ) ( )

Iншi п_rаrсжi зз90 650 .500 )
Чlrс,r llй lrvr кош,I,iв вiд фiltансоlrоТ дirr.lьtlос,r i J395 _2 з4l -4 t t4
tlrrcrrIii рl,х гроlII0RlIх KottrriB за зBir.rrrrii lte;rio,,t 3400 l 55,1 -42з
Залишок rrоштiв *rа noua.or, ро(, з405 22 874 2з 393
Вп,тив змiни вапютних KypciB о,а запr-оr, l o,uri" 3410 (550 (96)
JаJIИшОК КОШТlВ На Kl НеЦg:FЧЁз.t 34l5 20 770 22 874
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