
.Щата (piK, мiсяць, число
Пiдприсмство ТОВ l'КОlVIПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ l'ДКСТОНl' за е,ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2019 р.

коди
2020 l0l lot

42796,156

Форма N3 Код за ДКУД--lТОlОМ-l

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попепепнього nol<v

2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операuiйноIдiяльностi

Надходження вiд:
Реалiзацii пподчкцii (ToBaoiB. ообiт. послчг') 3000
повернення податкiв i зборiв 3005
у тому числi податкч на доданч BanTicTb з006
Цiльового фiнансування 30l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l 5

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках з025
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) з035
Надходження вiд операцiйноi оренди 3040
надходження вiд отримання роялтi, авторських
винагород

3045

Надходження вiд страхових премiй з050
надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
Iншi надходження 3095 9 380
Витрачання на оплаry;
ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 2l2
Працi з l05 ll9
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зll0 5Z
3обов'язань з податкiв i зборiв зll5 l29
Витрачання на оrтлаry зобов'язань з податку на прибуток зllб
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на додану
BapTlcTb

31 l7 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з 8 l00
Витрачання на оплаry aBaHciB J 35 4
Витрачання на оплаry повернення aBaHciB J 40
витрачання на оплаry цiльових BHeckiB J 5

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами з l50

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3 l55
Iншi витрачання 3 l90 9 з82
чистий рух коштiв вiд операцiйно[дiяльностi з I95 -498

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноI дiяльностi
надходrкення вiд реалiзацiт:
фiнансових iнвестиrriй 3200
необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2l5
дивlдендlв з220
Надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашення позик 3230
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
iншоТ господарськоТ одиницi з2з5
Iншi надходження 3250



Витрачання на придбання:

dliнансових iнвестицiй з255
необоротних активiв з260
Виплати за дериватива]!1и з210
витра.lання на надання позик з2,75

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та
iншоi господарськоТ одиницi з280

( ) ( )

Iншi платехti з290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноIдiяльностi 3295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу зз00 7 000
отримання позик зз05 5 465
Н.адходження вiд продажу частки в дочiрньому
пlдприсмствl зз l0
Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик зз50 5 465
сплату дивiдендiв зз55
Витрачання на сплаry вiдсоткiв зз60
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньоlrту
пlдприсмствl зз,l0

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприемствах з3,7 5

( ) ( )

Iншi платежi з390
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоI дiяльностi 3395 7 000
чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 6 502
Залишок коштiв на початок Dокч 3405
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштjв... 34l0
Залишок коштiв на кiнець року ,gi;lT,tв_ilOfu з4l5 6 502

ffiаY ЕВСЬКА ОКСАНА ВАЛЕРIiВНА
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