
Пiдприсмство

.Щата (piK, мiсяць, число)
ToBapttcTBo з обмежепою вiдповiдальнiстю "ореола" Компаltiя з управлiннп

aKTllBaMи" за сДРПоУ
( lаЙменуsання )

.lBiт rrpo рух гроlхових KoutTiB (ra прямl|Nl пtстолопt)

}а PiK 2020 р.

Форма N3 КодзадКуд Г lsOюй --l

Стаrтя Код За звiтний перiол За аналогtчний ltepio,1t

поllередн ього року

l 2 ) 4

l. Рчх KotIlTirr t, резt,льтатi опера цiй lroi дiяльпостi
налходлсення вi,ц

Решr iзацii пролукчii (ToBapi в, робiт, послуг) з000 ,l l0
Повернення полаткiв i зборiв 3005
z тому числi податкy на доданч BapTicTb 3006

Щiльового фiнансування 3010
Нмходлtення вiд отриманtlя субсилiй, лотачiй 30l l

l lадходltення aBaHciB вtд покупцiв i замовникiв 30l 5
Надходження вiд повернення aBaHctB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
DaxvHKax

з025

Надходrкення вiд борrкникiв неустойки (штрафiв, пенi) 30з5
Надходlкення вiд операцiйноi оренди ]040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045
Надходltення вiд страхових премiй ]050
} lадходrкення фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходrкення 3095

Витрачання на оплаry:

ToBapiB (робiт, послуг) ] l00 ( ( 35l )

Прачl 05 ( l33 ) 26l )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи l0 65 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв 5 8l l5.1

витрачанtlя на оллаry зобов'язань з податкy на пDибчток 6 ( ) ( )

Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на

доданч BaoTicTb
зll7 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв
i зборiв

]ll8 ( ) ( )

Витрачання на оплаry aBaHciB 35
ВитDачання на оплатч повеDнення aBaHciB 40 ( )

ВитDачання на оплаry цiльових BHecKiB 45

Витрачання на оплаry зобов'язань за страховими контрактами 50 (

Витрачання фiнансових установ на надання позик 55 ( ( )

Iншi витрачання 90 ( 38,1 ( 4l )

LIисr ий Dyх koutтiB вiл оrrепацiйпоi лiяльttостi 95 -l88 -872

II. Рух коштiв у результатi iнвестпцiйиоiдiяльностi
надходження вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй 3200
неоооDотних активlв 3205

Надходження вiд отриманих
вiдсоткiв 32l 5 30(l

дивiдендiв з2,20

Надходl<ення вiд деривативiв 32z5 220
l lадходllсення вiд погашення позик 3230
Надходл<ення вiл вибутгя дочiрнього пiдприсмства та

i ншоi господарськоi оди ницi 3235
lншi надходження ]250
Витрачання на прилбання:

фiнансових iнвестицiй 3255
необоротних активiв зz60

Виплати за деривативами зz10
Витрачання на надання позик зz,75

Витрачання на прилбання дочiрнього пiдприемства та

iншоi господарськоi одиницi
3280 ( ) ( )

Iншi платежi 3290
Llистиt]i Dчх KoutTiB вiд iнвес,rицiйllоi дiя.llьttостi 3295 526

llI. Рух коштiв у результвтi фiшансово[лiяльностi
надходжешня вiд:

Власного капiтмy 3300



Стримання позик
Надходження вiд продажу частки в лочiрньому
пiдпри€мствi ]3l0

lншt налходrltення ]з40
Ви,грачання на,

Викуп власних акчiй
з345 ( ) ( )

погашення позик 3350
-плаry дивlдендlв 3355
Ви,грачання на сплаry siдсоткlв зз60
Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоТ
)Dенли

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприсмствt з з70 (

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
цочiрнiх пiдпри€мствах

3 ]75 ( ) ( )

ншi платежi 3390
tl исr,п й Dух KotIlTiB вiд фirrаttсовоi дiя.rr ьпостi 3395
Чистшй рух гроruових коrштiв за звiтний перiод 3400 _ l88 -346
Jмишtок коштiв на початок року 3405 z23 569
Вплив змiни валютllих KypciB на залишок коштiв 34l0
]алишок коштiв на KiHeub року ^й!П 

А i'ryЪ" 34l5 35 223
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