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

Форма № 3

Стаття Код
За зпітшн! 11с11іо.1 За апалогічни й період

пядка попепед~1ього рокуІ 2 3 4І. Рух коштів у результаті операційно; лія.тьносп
Надходження від:
Рсалізаціі продукuії (товарів, робіт, послуг ) 3000 .. І 0-ІR І 6473Повернення податків і зборів 3005 о оу то~1у числі податку на додану вартість 3006 (І оІ іільового фінансування 3010 55(1 J 4617Налходжсння від отримання субсидій. дотацій 3011 () оНалхолжсння авансів від понупці» і 'Ш1\ЮВНІІКів 3015 (І оНалхолжсння від повернення авансів 3020 (І оНалходжсния від відсотків ·1а залишками коштів на 1roro111-111x

3025рахунках
(І оНалходжсння від боржників нсустойкп (штрафів. пені) 3035 (І оНадходження від операційної оренди 3040 (І оНадходження від отримання роялті. ааторських винагород 3045 () оІнші надходження

3095 139() 1086Витрачання на опла~..
3100Товапів (робіт. ПОСЛІТ)

(·l'J.illj (370 І)Прані
3105 (65I 'J І (4688)Нілрахувань на соціальні ·1аход11 31I О (209 J І ( 1348)Зобов'язань ·1 податків і зборів 3 І 15 (359 І І (2 І 93)Витрачання на оплату зобов'язань 3 податку на п1mбуток 3 І І 6 ( IUJ (4)Аитрачання на оплату зобов'язань з податку на додано вартість 3117 (1-171) (909)Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (2 І І 3) ( 1280)Витрачання на оплату авансів
3135 (О) (О)Нитрачаннз, на оплату повернення авансів 3140 (О) (О)Витрачання на оплат, цільових внесків 3145 (0) (О)В11тр,J.11m111я 1-ш оплат, зобов'язань ·1а страховим» 1..:0111 р:11, 1 а.,111 3 150 (ІІІ (0)Ін~ні в11тра11ання ~19() ('i<J1 (75)Ч11ст11іі рух коштів піл онсrаніііної ліяльноєті 3195 ІК2 17111. Рух коштів у результаті інвестиціннпг діяльноrті

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 (І оисоборотних активів
- 3205 (І оНалхолжсння від отриманих:

вілсогкін
32I.'і 11 о.швілсндів - .1220 11 ()І Іадхолжсння віл дсриватинц, 3225 11 о- -Інші надходження
3250 (І оВитрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (OJ (0)нсоборотних активів
3260 ( 103) ( 123)Виплап: ·н1 дср11вап1ва.1111 3270 (11) (О)Витрачання на надання по·1111, 3275 ((І) (О)Інші платсжі
3290 (111 (0)Чиггин рух коштів від іняесгтшій ног ліи.тьнгн-ті 3295 -111; -123

Кщ~аДКУД/ 1801004 J



І 2 ~ 4
111. r~, коштів у результаті фінансової діяльності
Налхолження ві.з:
Власного капіталу 3300 (І о
Отримання ПОЗІІК 3305 І) о
інш: на.1,О.1ЖСННЯ 3340 11 о--Витрачання на

3345Анк, п власних акцій (ІІІ (0)
Погашення позик 3350 () о
Сплат, ливілендів 3355 (ІІІ (0)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (0) (О)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової орснци 3365 (11) (О)
Jнші ппатсжі 3390 (1)) (О)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (І о
Чисти іі рух грошових коштів ·ш звітний періо.і 3400 7'! ІІ8
За.11111Jо1( коштів на початок року 3405 (1.:::. 17
Вп.111в 111і1111 валютних курсів на залишок коштів 3410 11 о
За.1111щ", коцп ів на кінець року 3415 111 65

Керівник

Головний бухгалтер
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(пілг11~~---

(п,л,111с>~--

М11ронснко В.Ф.
(ініпіали і прізвигие)

l ltJЖaн Л.В
(інініали і прізиище )


