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''3агальн! вимоги до ф:нан}эзэ

:пр1{€н4отво ', + ?ФвАРиство з оБмв,жвного
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зв[тност!''

,{ата (р1к, м!сяць, чис;]о ]

в1дпов 1дАльн1ст}о'' ФутБоль н\4т1 
за €{,Рпо

(найменуванття)

прямим методом)

4\9 1 963 :

3в!т про рух грошових кощт!в(за
3а 2о20 р"

6таття
(од

рядка
3а зв1тний пер!од

}

3а аналог!чний пер|од
попереднього рощ

2 3 4

. пш-'гх кощт!в у ре3ультат| операц!йно| д!яльност|
1{йа:х'эдження в1д:

Р': -,зя: п!! ппс}лук; :|? /товао!в. ооб|т. послуг}

1,'

3000 3093 227

Р -л.п;Ання пплэтк!в ! збоп!в 3005

--ь|\/ цг,;гп! пплэтку ня полану ваот!сть 3006

![|! : 
_- 1чпгп ф!нянг'ування 301 0

- : ''туп п)кення в!л отпимання субсид!й. дотац!й 301 1

|!{|*: 
_'!':'!.'|}кРння яванг.!в в!л покупш!в ! замовник|в 301 5

: ] 1зпч{ёння в!л повевнення аванс!в 3020

3т{пп}*{ёння в|л в!лсотк!в за залишками кошт!в на поточних рахунках 3025

1!Ё" _ ?пп)]{ення в!п бопхсник!в неустойки (штраф|в. пен! 3035

а - хэлх(ення в!д опеоаш!йно} ооенди 3040

Р,; _'{9А}(ення в!д отримання роялт|, 3вт6Рських вин3гоРоА 3045

: _у.п}кання в|л ггпахових пшем|й 3050
т'{плх{!1ння гБ|нансових установ в|д повернення позик 3055

-!- надходження 3095 1 362 3445

1![н-рачання на оплац:
,]-- :э ао!в гпоб!т. послуг} 3'100 (4721 (2127\

31 05 (2223\ (1460

Б .:за>п.гвань на сош|альн! зах0ди 31 10 (633) (415

в'я3ань 3 г|одатк!в | збор|в 31 15 (543) (408

'аг,+-113!2Ёня на оплату зобов'я3ань 3 подат}о1 на прибугок 31 16

**-5?9?Ёня на оплату зобов'я3ань 3 податку на доА?ц!-РеР]!ст! 3117
31 '18

]1!Ё-ш_эачання на оплату аванс!в 31 35

Ё'г-3,3''ння на оплащ повернення аванс!в 31 40

днг733ь]3Ёня на 0плату ц|льових внескБ 31 45

я#т8ё93Ёня на оплату зобов'язань 3а стРаховими контР 31 50

Ёштачання ф!нансових установ на надання по3ик 31 55

|- 31 90 (2338) (383)

!!4**стий 0ух кошт!в в!д операц!йно! д!яльност! 3{ 95 -6603 44121

$1ш' 
ру* кощт!в у рё3ультат| !нвестиц|йно[ д|яльност|

$* 
а:холження в|д реал!зац!}:

'1 ф!нансових !нвестиц|й 3200

необоротних актив!в 3205

здходження в!д отриманих:
в|дсотк!в 321 5 1 108

див!денд!в 3220

1 адходження в|д дериватив!в 3225

адходження в!д погашення по3ик 3230 710

з235

*д! надходження 3250

ш{1!3-13}!ня на придбання:

ф!нансових !нвестиц|й 3255

необоротних актив|в
8иплати 3а деривативами

3260 (250) ,{63 т

327 о

3итоачання на надання по3ик 327 5 10)

3280

|нш! платеж| 3290

{истий рух кошт!в в!д |нвестиц!йнол д!яльност| 3295 451 45

,т д!я'|ьност|
;_]адходження в!д:

Бласного кап!талу 3300 5388

Фтримання по3ик 3305 2592 305

А



Форма \,!е3 3а дкуд 1 8о1 004

,упп*гання в!л пполая(у частки в доч!оньому п!дприемств! 331 0

нялупп}кёння 3340

вачання на:
!ш[[! Рпасних акпп!й 3345

Ргга]!!ання позик 3350 (360) . 3,['-,['*

Б-:ац див|денд!в 3355

&*-пацання на сппату в!лсотк!в 3360

п**-ттяцання ня сппату забошгованост! з ф|нансовот оренди 3365

ш-пачання на пвидбання частки в доч|рньому п!дприемств! 3370

3375

[;*.: п пдтрчс! 3390
|дшр:,пгтий пмт моп::т!в вЁ.дп ф|нансовот д|яльност| 3395 762о 495

]*],пшлтий пыу к{ъ!Ё:тЁв за _зв|тний пео!од з400 { 468 1571

-]н|!|пи ип:::т|п ня початок поку 3405 310 1881

Ёгтир апд!н:л Ряп|лтниу купс!в на залишок (8|!|1|8-.-; .4 '^{& Б**'
$41 5 *ф:.$}фь 1ц9 310


