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Пiдприемство Украiпське державпе проектпе лiсовпорядпе виробниче об'едпання за е,ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2019 р.

коди
1 |0l

009б8 167

ФормаN3 Код за ДкУДГ 1sOl0й l
Статгя Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол

попереднього року
1 2 J 4

L Рух коштiв у результатi операuiйноi дiяльностi
Надхоркення вiд:
Реалiзацii продукцii (тов apiB, робiт, посrryг) 3000 64 з56 46 7з2

Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податtсу на додану BapTicTb з006

I_{iльового фiнансуванrrя з010 l 864

Надход2кення вiд отрrдлаrшя субсидiй, дотаrцй з0l 1

Нажоджен"я aBaHciB вiд поlсупцiв i замовникiв 3015 10 020 2 096

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020

Надходження вiд вiдсоткiв за запишками коштlв на
поточних рахунках з025
Надходжеr.о вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пен) 3035

Надходкенrrя вiд операцiйноi орелци з040

Надходження вiд отримання роялтi, aBTOpcbKI,D(

винагород
3045

Надходження вiд страхових премiй 3050

Надкодження фiнансових установ вiд поверненлtя позик 3055

Iншi надходження 3095 2742 2227

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послryг) 3100 ( 5209 ) 5844 )

Прачi 3 105 з8 Iz7 ) ( 22904 )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 10 598 ) 6305 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 2| 482 16 145 )

Йфа.,а.r", на оплаry зобов'язань з податку нqдрцб)ц9к 3116 192 )

Витрачання на оплату зобов'язань з подап(у на додаrry
BapTicTb

з||7 11 753 ) ( 9985 )

Йфачанrrя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 9537 ) 6 160

Витра.rання на опдату авансlв 3 135 )

Витрачання на оппату поверненlul aBaHclB з 140 ( 35 ) 80

Витрачання на опдату цiльовrд BHecKiB 3 l45 )

Витрачання на omlaTy зобов'язань за стаховими
контрактами 3 150

) ( )

Витрачання фiнансовргri установ на наданнrr позик з 155

Iншi витрачання 3190 ( 1898 ) ( 252з
Чистий рух коштiв вц опердцiйноiдiцльностi 3195 L бзз -2 746

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надiодження вiд реалiзацii:
сЬiнансових iнвестицiй 3200

необоротних аttтивiв з205
Надкодження вiд отриманих :

вiдсоткiв з215

дивiдендiв з220

Надходження вiд дерив ативiв 3225

Надход2кення вiд погашенtul позик з2з0 5

надходження вiд вибl,ггя дочiрнього пiдприемства та

iншоi господарськоi одиницi з2з5

Iншi надходження з250 184



В итра.rання на прилбання :

фiнансових iнвестицiй з255

необоротнлгх алсгивiв з260 1 940 99з )

Випlrати за дериватив ами з270 ( ( )

Витра.rання на наданнrI позик з275 ( ) ( )

вrтра"ання на придбання дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) ( )

Iншi гшатежi 3290

ЧистцI1 рух коштiв вц iнвестццrйцЦдЦд!ц9Ф 3295 | 756 _988

Пt. Гуi коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надliодження вiд:
Власного капiтаry 3300

Отримання позик 3305

Надходження вiд продаNсу частки в дочlрньому
пiдгриемствi зз 10

Iншi надходження 3340

Витрачання на:

Викуп власних акцiй 3345 )

погашенrrя позик 3350

Сплату дивiдеrцiв зз55 )

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( ) ( )

Витрачання на сппату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

витрачання на прилбання частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

) ( )

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часжам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

) )

IHmi гшатежi 3390 ( )

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395

Чистий рух грошових коIцтiв за звiтний перi!д 3400 |2з -з 7з4

Залишоtt коштiв на початок року 3405 1 755 5 4в9

Вплив зьлi*:яиli#Щ ткцх цlrciB на заJ,Iишок коштiв 3410

З алилffiк'tЬ'шlц йаi Ttlfu ь рglýя$у,rlь.у* 3415 | 632 1 755
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Цибулько Валерiй Адольфович

улiтiна Тетяна Миколаiъна


