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l. Рух KoulTiB у результатi операцiйхоТ дiяльностi
Надходкення вiд:

РеалiзsцiГ прсдукцii (ToBapiB, робг, послуг) з000 282 476

Повернення податкiв i зёорiв аппя

у тому числi податку на дбдану BapTieTb алпА

Щiльового Фiнансування з010 1287 5?7

iадходження аяанеiв вИ покупцiв i замовrtикiв 1пl ý 5 97в

яцi надходткення 1пок 31 s80
ЯтрачаПя н-rойлЪФ;
ToBapiB {робiт, послуг) 31 00 (571 7з9)

Працi 3105 { 4а22ф
Вцрахувань на соцiальнi заходи 31 

,l0 12з 4о0

Зобsа'яэань iз податкiв i зборiв з115 10g 879)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнurих податкiв i збсрiв зllв 1 с9 879
Витрачання на оплату aBaHciB з1 з5 353 s46
3итрачання на оплаry поýерненкя aBaHciB з1 40 (ý 55з)
Httli аитрачання з1 90

"luсмй рух коштiв вiд операчiйноi дiяльнсстi 3195
ll. Рух кочпiв у разультатi aнвестицiйяотдiяльноýтi

{адходlкення вИ реалiзацii:
фiнансових iнвасгицiй з?00
неаборотнlзх алоивiв з205

rlадходн<ення вИ отриманих:
вИсоткiв
дявiдендiв зllа

Надход}iення вц деряватнвiв "tэrя

lншi надходження 3250
Витрачання на придбання:

фiнан*ових iнвес"rяцiй

необоротных аrгивiв 3260

Виплати за дерrJвативами 327а

lншi пrrатежi э290
.|истий рух яottlTiB вiд iнЕстицiйяоi дiяльностi 32*5

lll. рух кошrтiв у реэультатi Фл}.ансоЕк}r дlяльностi
-{адходженкя вiд:
Власноrо rалiталу зз00 59 в28

Отрямання позик ззOý
ншi надходх<ення з340
3итрачання на:

Викyп власних акцiiq зи5
Погац:ення позg,tк зз5о

Сплаr.у дивiдендiа зз55
li.imi пла?Фкi ?1,ол

Чистнй рух кочяiв вiд фiнаксовоТ дiяпьностi 3395 59 828
Чистий рух rFошовнх коцпiв за звiтний перiод 34о0 з5 ýý8
3элншок ксtдтiв на початок рOку 3405
3пляв эмiни эал$тних курсЬ ма запишок коцrriв и10
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