
Установа: ДП "Миколаївське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди
2023 І 01 І 01

33437380

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022р.

Форма№3 КодзаДКУдІ 1801004 І
Стаття Код

За звітний період За аналогічний період
рядка попередньоrоооку

1 2 3 4
І. Рух icowтia у результаті операційної діяльності

Надходження від;
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) 3000 2560 1882
Повернення податків і зборів 3005

ІУ тому числі пошrrкv на додану вартість 3006
Цільового сЬінансуаанн,~ 3010 7448 .J 4859
Нацходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження uансіа від покупців і замовників 3015 108
Надходженна від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних

3025ІР8ХУНКІХ

Надходження 1ід боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходжеина 1ід отриманн,~ роялті, авторських винагород 3045
Інші ИІДХОдженНJІ 3095 2200 759
Витрачання на оплату:

3100То1арі1 (робіт; послvr) (1723) (1252)
Праці 3105 (6653) (3600)
Відраху1ан~. на соцівльні заходи 3110 (1708) ./ (1012)
Зобо11DІИ1, з подапі1 і зборів 3115 (2133) І/ (1314)
ВКІ'J)ачанна иа опла,у зобов'язань з податку на прибуток 3116 (І) V (13)
Витрачанна на ОІІЛ81V зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (307) v' (167)
8ІП1)ачаина на оплпv зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (1825) V (1134)
Витвачання на оплпv авансів 3135 (15) (26)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (108) оВигвачання на оплату цільових внесків 3145 () () 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 о ()
Інші вигпачання 3190 (140) (97)
ЧистиІІ рух коштів від операціііноУ діяльності 3195 -164 199
11. Рух коштів у результаті інвестнційноr діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 о онеоборотних активів 3260 (85) оВиплати за деривативами 3270 () ()
Витрачання на надання позик 3275 о оІнші платежі ·3290 о оЧистий ovx коштів від інвеетиційної діяльності 3295 -85



1 2 3 4 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 

Оrримання позик
3305 

lнші налходження
3340 

Витрачання на: 3345 
Викуп власних акцій

() ()

Погашення позик
3350 

Сплату дн1ідендів
3355 о ()

ВІfПІачання на сплату відсотків 3360 () ()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 () її

lнші платежі
3390 () ()

Чистий ovx коштів від Фінансової діяльності 3395 -

ЧистиІ рух rDОІІІових коштів за звітний пеоіод 3400 -249 199 

Залишок коштів на початок року 3405 373V 174 

Вплив зміни аалЮПІИХ КVDСів на залишок коштів 3410 

Залишок кошrі• на кінець року 3415 124 v 373 V 

Голова комісії з припинення
Ірина ХОРЄВА
(ініціали і прізвище)

Бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)


