
Пiдприсмство УкраiЪське дер?кавне проектне лiсовпорядне впробнлrT е об'едrrанпя
,Щата (рiц мiсяць, число)

за е.ЩРПОУ 00968 l67
(найменуъання)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУДГlsOlOОТl

Статгя Код За звiтrrий перiод За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiз ацii rryодукцii (тов apiB, робiт, послryг) 3000 78 248 64 з56
Поверненrш податкiв i зборiв 3005

у Tol!ry числi податку на додаЕу BapTicTb з006
I_{iльового фiнансування 3010 18 005 1 864

надходженrrя вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l 1

Надходженrrя aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з015 6 455 10 020

Надходження вiд повернення aBaHciB з020
Надходженrrя вiд вiдсоткiв за заJ,Iишками коштiв на
поточнкх рахунках з025
Надходженrrя вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035

Надходження вiд операцiйноi оренди 3040

Надходlкенrrя вiд отриманrrя роягlтi, авторських
винагород

з045

Надiодкенгrя вiд страхових преплiй з050
Надходження фiнансових установ вiд поверненнrI позик 3055

Iншi надходження 3095 2952 2 742

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) з 100 6 106 ( 5209 )
Прачi 3105 4222I ) ( з8 l27 )
вiдрахувань на соцiальнi заходи 31l0 \I 25з l0 598

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 25 а02 21,482
Витра.rання на оплату зобов'язань з подаку на при6l"юк 3116 187 |92 )
Витрачання на оппату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

з||7 ( 13906 ) ( 1175з )

Витрачанпя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl18 ( 10909 ) 9537 )

Витрачання на оппату авансlв 3 135

Витрачання на ошIату поверненнrI aBaHciB 3 140 ( 1,4 ) ( 35 )
Витрачання на оппату цiльових BHecKiB 3 145 )
Витрачання на ошIату зобов'язань за сц)аховими
контраIсгами 3 150

( ) )

витрачанrrя фiнансових установ на надання позик 3 155 ) (

Iншi вlтграчання 3 190 13 396 l 898

ЧистцI1 рух коштiв вц операцiйноi дiяльностi 3195 7 668 l 633

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надодженrrя вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних акгивiв з205
Н адходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2I5
дивiдендiв з220
Надходження вiд деривативtв 3225
Надходження вiд погашення позик з2з0 368
Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3235
Iншi надходженrrя 3250 184



Витрачанrrя на rгридбання:

фiнансовlо< iнвестицiй з255 ( ) )

необоротних акгивiв з260 265]. ) 1940 )

Вигт,тати за дерив атив ами з270 ( ) )

Виlэа.Iання на наданнrI позик з275 (670)

3280
( ) ( )

Iншi шrатежi з290 ( )

.II,Iстий Dyх коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -295з -I756

IIIJyx коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходженrrя вiд:
Власного капiтапry 3300

Отриплання позик зз05

Надход*ення вiд продажу частки в дочiрньому
пiдприемствi 33 10

Iншi надходженrrя зз40

Витра.tання на:

Викуп власних акцiй зз45 ( ) )

погашення позик 3350

Сглчату дивiдендiв 3355 ( ) ( )

Витрачання на спJIату вiдсоткiв 3360 ) ( )

В"rрачаrr{я на C.rury заборгованостi з фiнаiсовоi
оренди

3365 ( ) ( )

Витра.rання на придбанrrя частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

) ( )

зз75
( ) ( )

Iншi гшатежi 3390 ( )

ЧIлстлIiл рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395

Чистиiл рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 4 7\5 -|2з

Залишоrt коштiв на початок року 3405 | бз2 1 755

Вrцrив з}d#@8ýiffi@#ц KypciB на зiL,Iишок коштiв 3410

Залffik йштiв ЁНЧtrfuь gФýia*ýý##ч*},iiп 34l5 6 з47 | бз2

Мельниченко BiKTop АнатолiI:iовl,tч

улiтiна Тетяна Миколаiънд


