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I. Pyx кoштiв y peзyльтaтi oпepaцiйнoTдiяльнoстi
1pибщoк (збитoк) вiд звинaйнoT дiяльнoстi дo oпoдаткvвaHHЯ з500 65
iopиryвaHHЯ нa:
aмopтизaцiю нeoбopoтниx aKгивiв JcUэ I Х Х
30lлЬuJeння (змeншeHня } 3aoe3пeЧeнЬ 351 0

\llpиoyТoк, вlд Hepeaл|3oвaниx кypсoвиx p|зницЬ
збитoк (npибyгoк) вiд нeoпepaцiйнoi дiяльнoстi
тa iHЦJих негpoшoвиx oпepaцiй З520

Пpибyтoк (збитoк) вiд yvaстi в капiтaлi 3521
3мiнa вapтoстi aKгивiв, якi oцiнюються за спpaвeдливoю
ваpтiстю, тa дoxiд (витpaти) вiд пepвiснoгo ви3нaнHя 3522

Збитoк (пpибрoк) вiд peaл iзацiТ нeoбopoтн/иiЪкгйББl-
yгpиMyвaниx для tlpoдaжy тa гpyп вибyгтя 5CZ5

3битoк (пpибyгoк) вiд peaлiзaцiТ 6iнaнсoвих iнвeстш1iй 3524
3мeншeнЦя (вiднoвлeння) кopиснoстi нeoбopoтниx акгивiв 3526 I

P|нaHсoв| вИтDaти 3540 Х X
,MeHше|"lHЯ (3olлЬuJeнHЯ) ooopoтHиx aктивlв 76

(JMeHЦJeHHЯ,3aпaс|в ?Бq 1

(3MeFiЦJeHHЯ, пoтoчHиx o|oлoг|чHих aктив|в JээZ
3бiльшeння (змeншeння) дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстl зa
пpoдyкцiю, тoвapи, poбoти, пoслyги I
3мeнLдeння (збiльшeння) iншoТ noтoчнoT дeбiтopськoT
зaбopгoвaнoстi 1ЁЕa

67
3мeншeння (збiльшeння) витpaт мaйбщнirпepioдЬ 3556
Зменшeння (збiльшeння) iнших oбopoтниx arгивЪ

(3MeHuJeHHЯ, пoтoчHиХ зoooв'язaHЬ 3560
3бiлЬЦJeння (змeншeння) пoтoЧнoT кpeдитopсЬкoТ зaбopгoванoстi
}a тoвapи' poбoти, пoслyги 3561 7

]бiльшeння (змeншeння) пoтoчнoТ кpeдитopсЬкol зaбopгoвaнoстi
}a poзpaxyнкаlilи з бюджeтoм З562

]бiлЬшeння (змeншeння) пoтoчнoT кpeдитopсЬкoт забoргoвaнoстi
}а poзpaxyнкaMи з| стpaxyвaHHя 3563 4
jбiлЬuJeння (змeншJeHня) пoтoчнoТ кpeдитopсЬкoT зaбopгoванoстi
}a poзpaхyнкaMИ 3 oплaти пpaц| 3564 10

Jбiльшeння (змeншeння) дoxoдiв маЙбyгнix пepioдiв 3566
Jбiльшeння (змeншeння) iншиx пoтoчниx зoбoв.язань 3567 8
poшoв| кoшти вlд oпepaц|инo| дlялЬнoстi 3570

IUдa Пpиoyгoк 3580 Х 1? x
Ell1сU Х x

pyx кollJт|в в|д oпepaцIинo| д|ялЬнoстi 31 95 't6
l.. гy^ п9ш I IE )r РeJy,

iaдхoджeння вiд peaлiзaцiТ:

фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ з200
x Х

нeoбopoтHих aкгивiв 3205 X X
1aдХoджeння в|д oтpип,laниx:
пiл сотиiп з215 Х x
див|дeнд|в 3220 Х x

1адxoджeHHЯ в|д дepивaтив|в 3225 Х x
1адxoд)кeHHЯ в|д пoгaшeHHя пo3ик 3230 X x
JaдХoджeннЯ вiд вибyггя дoнipньoгo пiдпpиeмствa тa iHLUoT
'oспoдapcькoТ oдиницi 3235 x Х
нLUi Haдxoджeння 3250 Х X
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