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Пiдприемство Щержавне пйпри€мство "Карпатське пцприемство за сщрпоу
геодезiiО картографii та кадастру" 

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
" за 2017 р.
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коди

18 01 01

2055 3 899

Форлlа J\гч З Itод за ДКУ/I 1 801004

Стаття Код
ря.Llка

за звiтний
псрiсl;l

за аналогi,rний
перiсl.,t

llL)ItередI I boI,o

рок}

2 з 4
1

Налходжеrtня вiд:

Реалiзацiт rlроду кuiТ (,гсlварi в. роб iT. псlс,ll,ч г ) з000
242- 12б 1

j005

з 006

Щiльового фiнансування
301 0

3 095 441 29

]1j"],^.'-lя
Ви,iрачаннrl Lla оппагу:
1'oBapiB (робiт, пос.ltуt,) 310t) (-) (107 )

з 105 ( l22) ( б16)tIрацi 
---

Вiлраху,вань на соцlа-]lьнl :]tlх()l-tи
jl10 (-) ( з69)

]обов'язань з подагitiв i зборiв

[ншi витрачанilя

з115 (94 ) (92 )

3 190 (495) ( 70)

31 95 -28 6Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностt

320[)

II. Рух кош,гiв у pe]\,jIъ,T,aT,i ittвес,гllulПноi
дiя",Iьllос,гi

Iltrдходлtснl t я tзiд pcar i зацiТ:

(iiHaHcclBlrx ilt BecTltttiй



tIеоборо,гних акти I]iR 3205

Надходlкення вiд оl,риманих:
вiдсоткiв з215

rивi:tенitiв 3220

I lадхоrtдlеtтня Bi:i лс:рtrtlаr-и Bi lз з225

IHltli наtдхоj{}Iiення
j 250

Ви грачання на прилбання:

фirrансових iнвестицili 3255 () (-)

,iеоборо,i,них актиI]lв 3260 (-) (-)

Вип,rати,]а леривативами 3270 (-) (-)

нlп1 Il,:Ial,e)Itl 3290 () (-)

3295

tll. Р},- ,-tптiв у резу.пьтатi фillallctllloT дiя;tьнос,гi

{ir.f хсlд;кеtt ttя tзi_l :

].пасttогсl Kat t iTa.l t\,

]j00

)трипtання позик
jj05

Httli надходжеr{ня з 340

3итрачанrIя tla:

Викуrr власFIих акцiй ] j45 (-) (-)

Ilогашенttя Ilоз}lк ]з50

СrT,пaT,v дивiдендtiв зз55 (- ) (-)

]j90 (-) (-)
Htпl п.ца,те)il

3395

Ц*r"t рух грошових коштiв за звiтний перiол з400
6

3алишок коштiв на початок року 3405 28 18

3410Вп-цив зплiни вILrrIотI{их itypciB lIa за-rlиU{ок KortlTiB

зrli5 () 24
]аtиLпок коlttтitз гtа кiнсць pokr"

Г'о,пова KoMicii з лiitвiлацii

Ч:tен KilMt iciT з,r iкrliлацiТ

Коrrча P.I.

Персбойчl,rt T.13.
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