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l' Рyх кolllтiв y рeзyлЬтaтi oпepaцiйнoTдiяльнoстi
lадxoджeHHя вiд;

PeaлiзaцiT пpoдyкцiТ (тoвapiв, poбiт, пoслvг) 3000 41 13с 42 06(
Пoвepнeння пoдaткiв i збopiв 1^nд

У тol\ilУ Чиcл| пoдaткv Ha дoдaнv вapт|стЬ JUUO

Qiльoвoгo фiнaнсyвaння 301 0
lадxoджeння вiд пoвepнeння авансiв 3020 з 547
lадxoджeння вiд oтpимaння poялтi, aвтoDсЬкиx винaгoooд 3045
Hш| l-lадxoджeннЯ ?no4
JитpaЧaHHЯ Ha oплaтy:

тoваpiв (poбiт, пoслvг) 31 00 11 109) (40 314)
Пpацi 31 05
Biдpaxyвань нa сoцiaльнi зaxoди 31 10
3oбoв,язaнь iз пoдaткiв i з6opiв 31 15 (35) (1 6)
Bитpaнaння нa oплaту зoбoв,язaнь з iншиx пoдaткiв i збooiв 3118 (35) (16)

3итрaчаHня нa oплary пoвepHeHня aвансiв 3140 (4З4\
|ншi витpaнання 31 90 1

Чистий рyx кoштiв вiд oneрацiйнoТдiяльнocтi 31 95 .331104 1 7з0
||. Pyx кoштiвy peзyльтaтi iнвeffi

Haдхoджeння вiд peaлtзaцiT:

фiнaнсoвиx iнвeстицiй 3200 1 952
нeoбopoтниx aкгивiв 3205

"laдxoджeHня вlд oтpиMaHиx:
в|дсoтк|в JZ tC 571 5:
дивiдeндiв 3220

{адxoдЖeHHя вiд дepивaтивiв 5zzэ
l.ttlJl нaдxoд)кeннЯ 3250
3итpанaння на пpидбaння:

фiнaнсoвиX iнвeстицiЙ Jzо5 (33 6e4)
нeoбopoтниx arгивiв JZOU

3иплaти 3a дepивативaMи 3270
l.itjJl плaтeжl 3290
4иcтиЙ pУx кoштi в вiд i нвeстицi йнoТ дiяльнoстi 3295 131,'171 53

IlI. Pyx кoцlтiв y peзyлЬтатi фiнaнсoвoTдiяльнoстi
laдxoджeння вiд:
Bласнoгo кaпiтaлv 3з00
Oтpимaння пoзик ??n6
Hш| HaдхoджeHHя 3340
3итpavaння нa;

Bикyп влaсниx акцiй 3345

Cплaтy дивiдeндiв
lншi платeжi ??on

!ц9щй pyx кoштiв вiд фiнaнcoвoТ дiяльнocтi ,. :}"l * r3,395
Чистий pyx гpoшoвЦx кoштiв за звiтний пepioд .,::'- -.'-...". ,1з40Ф 1,933 1 78i
3алишoк кoштiв нa пoчaтo{ poкy i';F; 2 716
BплиЁ змiни Еaлютниx кypсiв нa зaлишoк кoштiв g^ 7g.1i. .ffiiы '3410; }tз 11
3алишoк кoштiв нa кiнeць poкy ,$il.i'&J*.is.. 15] 4 638 Z I I(
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