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|. Pyx кoштiв y peзyльтaтi oпepaцiйнoTдiяльнoстi

.laдxoджeння вiд:

PeaлiзaцiT пpoдyкцiТ (тoвapiв, poбiт' пoслyг) з000
Пoвepнeння пoдaткiв i збopiв 3005

v тoMV числi пoдaткv нa дoдaHv вapт|стЬ JUUO

Цiльoвoгo фiнaнсУвaння 301 0

Haдxoджeння вiд oтpимaння субсидiй, дoтaцiй з01 1

iaдХoджeнHЯ aвaHсlв в|д пoкУпц|в | 3аMoвHик|в 301 5

{aдxoджeння вiд noвepнeння aвaноiв 3020
.laдxoджeння вiд вiдсoткiв зa зaлиЦJкaми кoштiв на пoтoчниx
)axvHкaх 3025

laдxoджeння вiд бopжникiв нeУстoЙки (штpафiв, пенi) JUJэ
laдхoджeння вiд oпepaцiйнoТ opeHди 3040
{aдxoджeння вiд oтpимaння poялтi' aвтopсЬкиx виHaгopoд 3045
{aдxoджeння вiд стpaхoвих пpeмiй 3050
,laдxoджeHHя фiHaHсoвиx УстаHoв вiд пoвepнeння п03ик 3055
Hш| Haдxoд)кeHня 3095
JитpaЧaHHя Ha oплатy:

Тoвapiв (poбiт, пoслyг) 31 00 (83) (61)
Пpaцi 31 05 (15) 15)
Biдpаxvвань на сoцiальнi зaxoди 31 10 (7) (7\

3oбoв'язaнь iз пoдaткiв i збopiв 31 15 (3) (2)

Bитpaчaння нa oплaтУ зoбoв'язaнь 3 пoдаткУ нa пpибyгoк з1 ,16
(2)

Bитpaчaння нa oплатv зoбoв'язaнь 3 пoдaткУ нa дoдaнV вapтiсть 31 17

Bитpavaння Ha oплaтy зoбoв'язань з iншиx пoдaткiв i збopiв 31 18

Jитpaчaння Ha oплaтУ aвaнсiв 3't35

3итpaчaHня на oплaтy пoвepнeння aвaнсiв 31 40

Jитpaчання нa oплaтy цiльoвиx внecкiв 3145

}итpачaння Ha oплaтy 3oбoв'язaннь 3a стpaХoвиMи кo|iтpaКтaMи 31 50

Jитpaчaння фiнaнсoвих УстaHoв Ha HaдaHHЯ пo3ик 31 55

нtll| витDaчанHя 31 90 (4)

lиcтиЙ pyx кoштiв вiд oпepaцiйнoТдiяльнoстi з1 95 (1121 (85)

II. Рyx кoшт|в y peзyлЬтат| Iнвeстиц|инol дIялЬнoстl
laдxoджeння вiд peaлiзaцiТ:

фiнaнсoвиx iнвeстицiй 3200
нeooopoтHиx aктив|в 3205

laдхoджeння вiд oтpимaних:
вiдсoткiв з215 255
дивiдeндiв 3220
laдxoджeнHя вiд деpивaтИвiв з225
1aдХoджeнHя в|д пoгaшeHня пo3ик 32з0 76
laдхoджeння вiд вибyггя дoнipньoгo пiдпpиeмствa тa iншoТ
.ocпoдapсЬкoТ oдиHицi 3235

н[Дl надхoджеH|"iя 3250
3итpaнання нa пpидбaння:

фiнaнсoвиx iнвeстицiй з255 (1e)
нeoooDoтниx активlв JZOU

3иплaти зa дepивaтивaми 3270

3итpaчaння нa нaдaHHЯ пoзик 3275 (10) (1 860)
3итpaнaння нa пpидбaння дovipньoгo пiдпpиeмствa тa iншoT
.oспoдapськoT oдиницi 5Z6U



I-iш| плaтe)кl 3290
4иcтиЙ pyx кoштi в вiд i нвeстицi й нoT дiял Ьнoстi 3295 66 (1 6241

l|l' Pyx кoцIтiв y peзyлЬтaтi фiнaнсoвo.l дiялЬнoстi
laдxoджeHня вiд:

Bласнoгo кaпiтaлv 3300 162
oтoимaння п03ик 3305

laдxoджeння вiд пpoдaжУ чaстки в дoчipньoмY пiдпpиeмствi ??1n

нш| HaдхoджeнHЯ 3340
JитpaчаHHя на:

Bикуп власниx акцiй 3345

Пoгaшeння пoзик З350

Cплaтy дивiдeндiв 3355

3итpaнaння нa сплaтy вiдсoткiв

3итpavaння Hа сплаry зaбopгoванoстi з фiнансoвoi opeндИ 3365
3итpaнaння нa пpидбaння Чaстки в дoнipньoмy пiдпpиeмствt 3370
JитpaчaHня нa виплaти нeкoнтpoлЬoвaниrи чaсткaiл y дovipнix
llдпpиr[ЛствaX

Htlll плaтeжl 3390
1иcтиЙ pyx кoштiв вiд фiнансoвoi дiяльнoстi 3395 162
{иcтиЙ pyx грollloвиx кoштiв зa звiтний пepioд 3400 116 1 709)
}aлишoк кoштiв нa пoчaтoк poкV 3405 11 1 722
Jплив змiни вaлютнИх кypсiв нa зaлишoк кoштiв 341 0
}алишoк кoштiв нa кiнeць poкУ 3415 tzY 13
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