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Пiдприемство Копlунальне пiдпрпемство "ДНIПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПоРТ" за е,ЩРПоУ

flпiпровськоi MicbKoi ради
(наймонування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2021 р.

коди
2022 l0I

ФормаNs3 КодзаЩУД| lsOtoЙ -l

Статгя Код За звiтний перiол За аналогiчний перiол
попереднього року

I 2 J 4

I. Рух кошr,iв у резуllы,атi опе;rацiйноi дiяльностi
Надходженгrя вiд:
Реалiзацii пролrкцii (ToBapiB, робiт, послryг) 3000 192 033 141 066
Повернення податкiв i зборiв 3005

у тоN,fy числi податку на додаFry BapTicTb 3006
I_{iльового фiнансування 30l 0 965 366 бl 5 887
Н адход>rсення в iд отрип,r ангrя субсидiй, дотацlи 30l 1 8 0з2 6 278
Надход2кеrrня aBaHciB вiд поп:упцiв i замовникiв з0l5 6 784
Надходкеrrня вiд повернення aBaHciB 3020 815
надходження вiд вiдсоткiв за залишмми коцпв на
поючних ра\тнках з025 2 42з
Надходженrrя вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 264 2lз
Надход)кенн-яt вiд операцtйноi оренди 3040 978 1 048
Надiодження в iд сrгрима нrrя рояrrтi, авюрсь ких
винагород

3045

над.lодденгrя вiд страхових премiй 3050
Надход2кенbut dlirraHcoBl.crt установ вiд поверненнrI позик 3055
Iншi надходження 3095 2\з 5з9 71 820
Витрачанrrя на оппату:
ToBapiB (робiт, пос.ryг) з l00 660 865 ) 557 649 )
Працi 3 I0_5 ( з44зз7 ) 292786 )
Вiдрахувань на соцiальнl заходи зl l0 ( 96794 ) 8l 697 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 87 416 ) 80 458 )
Витрачаtrгrя на огUIатf/ зобов'язань з податку на прибуток зl lб
Витрачання на ошIату зобов'язаlъ з подажу на додаЕу
варгlсть

зl,\7 ( 2842 ) 1413 )

Витра.tання на оплат-J" зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31I8 ( 83 067 ( 79 045
Виц)а.rання на оrъпату авансlв з l35 5000 )
Витрачання на оплату поворненнlI aBaHciB 3 l40 ( (

Витрачанrrя на оплату цrльових BHecKiB 3 145 ( (

Витра.rанrrя на оцлаry зобов'язань за страхоtsими
контрактами 3 l50

( ) ( )

Витрачаrrrrя фiнансових установ на наданюI позик 3 155 ) ( )
lншi витрачання 3 190 |87 6|7 ) |47 557 )
Чrtс 1,1rii |)\,I HoшlтiB вiд опеD:rцiйноi дiяльностi 31 95 2 752 -334 690

II. Рух коштiв у результдтi iнвестицiйноi дiялыlостi
Надriодженrrя вiд реалiзацii:
tb iHaHcoBKli iнвестицiй 3200
необоротних аlстивiв з205
Надiод}кення вiд отриманих:
вlдсоткlв 32l5
дивiдендiв з220
Надходження вiд деривативrв з225
налходiкення вiд погашенЕш позик з2з0
Надходженrrя вiд вибуггя лочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницr з2з5
Iншi над.iодження 3250



Витрачання на гrридбання:

фiнансовlтх iнвестицiй з255 )
необоротних aKTllBiB з260 ( бl 695 ) 24l 097 )
Виплати за деривативами з270 ( ) )
Витрачання на наданнJI позик з275 ( )
вrграчання на придбанIrя дочiрньою пiдгприемства та
iншоi господарськоi одиницl з2tt0

( ) ( )

Iншi гцrатежi з290 ( 67 850 ) ( 44зз )
Чl lcTlll:i pryx KoltlTiB вiд il lllecr.l ll liйr lоТ,Iiя.пьl lос.гi 3295 -l29 545 -245 _5з0

III. Рух коштiв у результдтi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiтапу зз00 |з,7 708 |з7 7з5
Отримання позик 3305 247 7I9
Надюджеюrя вiд гrродалсу частки в до"ФнБФ
пiдприемс-гвi зз 10
Iншi надхоДження 3340 68 l38 |90 з,l4
Вr.,гцlачанrrя на:
Викуп власнlок акцiй 3345 ( (
погашення позик 3350 41 666
Сгшаry дивiдендiв 3355 ( ) (
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( 24912 ( 14 006
Вltграчанlrя на сплаry заборюваностi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( |7770 ) ( 18 524 )

Вrграчання на придбаннrI tIастки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

( ) ( )

Витрачання на виIIпати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

) ( )

Iншi гulатежi 3390 ( 447 )
Чистпй рух коштiв вiд фiltансовоТ дiялыtостi 3395 121' 05l 54з 298
Чистий рух грошовrrх копlтiв за звiтнl,tli перiод 3,100 -5 742 -зб 922
Залишок коштiв на початок року 3405 7з 69з 49 043
Вп,rив змiни валютних црсiв на з€L,Iишок коштiв з410 (45 7з7) 6| 572
За.тишок коштiв на кiнець року 3415 22 2l4 7з 69з

Кобець Володимир Вiкторович

Кулибаба Iринп IBaHiBHn


