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Iншi надходженrrя з250
Вrграчання на придбання:

фiнансовкх iнвестицiй з255 ( )

необоротних активiв з260 ( 24| 097 ) ( |86 427 )

Вигцrати за деривативами з270 ( ) (

витрачання на наданнrI позик з275 (

Вrграчання на прилбання дочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиниц1 3280

( ) ( )

Iншi гшатежi з290 44зз ) ( 164 8l9
Ч1.1стлlл-l рух кошrтiв вiд illвестицiйноТ дiяльностi 3295 -245 530 -з5| 246

III. Рух кошr,iв у результетi фiнансовоi дiяльностi
Надходженrrя вiд:
Власного капiтаlry 3300 |з7 7з5 |70 407

Отримання позик 3305 24,7 7|9 145 9l8
Нажодхсення вiд продажу частки в дочiрньому
пiдприемствi зз 10

Iншi надходження з340 l90 з74 168 948

Витрачаrтня на:
Виц,п власнкх акцiй зз45 )

погашення позик 3350

Сплаry дивiдендiв зз55 (

Витрачання на сплаry вiдсоткiв 33б0 14 006 ) ( 3920
Вlтграчання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( 18524 ) ( зl48l )

Ви:грачання на придбан}ш частки в дочiрньому
пiдприемствi 3370

( ) ( )

Вrграчання на виIтлати неконтольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) ( )

Iншi платежi 3390 )

Чlлстилi рух KourTiB вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 54з 298 449 872

Чltстиl"л рух грошов1,1х кошlтiв за звiтншй перiод 3400 -зб 922 20 066

Залишок коштiв на початок року 3405 49 043 30 664

Вплив злtiни валютник K}pciB на зzL,Iишок коштlв 34l0 6| 57z (1 687)

залишок коштiв на кiнець року l ,с 34 l5 7з 69з 49 04з

Керiвник Кобець Володимир Вiкторович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa


