
Пiдприемство
.Щата (piK. мiсяць, число)

.Щерiкавве пiдшрrrепrство "Хл.rе.rьншцькшI-! Еа}ково-дослiдний та проеrtтнпfi iнcTlrryT за С,ЩРПОУ

(найменуъання)

18 |01 lot
00726866

Форма N3 Код за ДКУДГТбi0ОГl
Стаття Код За звiтrпай перiод За аналогiчrддi перlод

попеDелнього noкv
1 1- 3 4

t. Рух коштiв у резуJьтатi операцiйноТдiяльностi
На.цодкеrпrя вiд:
Реалiзацij продrкцii (товарЬ, робiъ посщт) з000 609 1 565
Поверненrrя подаIкiв i зборiв з005
у юпгу числi податlg, на додану BapTicTb з006
ЦЬового фiнанс5ъаr*rя з010 5
нажоджеrrrrя вiд о-гриманнrI субс"дiило-аrци 301 1

На.цоджеrшя ав aHciB вiд пощ,тщi; i залrо-r"*i" з 015 478 \28Налlодцешл Bia повернешr" ава"сБ 3020 1

гtад(одкешul вrд вrдсоткь за запишками кошть на
поючнLD( рацд{ках з025

30з5
Надiоджеrшя вiд операцifuiот оренда 3040
Надцодкеr*rя вiд отрипrаl*rя 

'Й, 
аrrорс"-r*

виЕilгород
з045

на.цоджеrтrя вiд страховrлr премй 3050
з055

Irшri на.щоджеr*rя 3095 316 64з
б}rграчаF*Iя на оппату:
ToBapiB Фобiт, пос.ц.т) 3 100 1з8 ) ( 752
Прац з 105 68з ) ( Бэ5 )Вi:рацъаlъ на соцiальнi зiходи 3110 ( I25 ) ( 177 )Зобов'язаrъ з "Йаr"iЛiЬрЬ 31 15 221 448

з 116 { )зli7 ( 89 ) ( )

з118 131 ( )_Dи,IрачанrUI на оILцату авансlв 3 135 29 ) ( )Вlтграч аrшя на оЕrац, по"ер"еrоя аББнБ 3140 ( в ) ( )Витрачаrпrя на оцIIату цiльовй BHecn iв з 145 ()

з 150
( ) ( )

Вrграчаrтrrя фiцансБrд< }/станов на "адаrоЙiБЙ з 155 (
IHцri вrтграчашrя з 190 75 ( |44 )Чистий рух коштiв ,ц о.rерацiЙ"оТiБлirrББГ 3195 |25 -35

II. Рух коштiв у результаiiffi
НадЕодкеrцrя вiд реалiзшдii:
фiнансовl.ос iлвестдriЕ з200
необоротrштх аю!шiв 3205
Надwоюкеrп,я вiд оФrапаrпп.:
вiдфжiв з2L5
дзйендiв з220
Налtоджешrя вiд дерr* alr*r" з225
нажоджеr*rя вiд погашеr*rя позик 32з0
ттпад(оджеНня вtД ВИЬl.ггя дочiрrього пiдгrриемства та
1ншо1 господарськоi одиrлшдi з2з5

надiодженюI з250



ВIтграчашrя на цридбання :

фiнаноовlл< irвеспдriй з255 ( ) )необоротrпо< aKTrBiB з260 (
)Вигш ати за дерив атLlз ами з270 (
)Вlrграчашrя на надання позик з275 ) )

з28а
( ) ( )

Irшli шrатежi з290 ) (
Чlrстиr"л рух коштiв вiд iHB естrлцiЕно:i дilплrнББ 3295

trI. Рух коштiв у результатi бiнансовоiЦiяьпостi
Надсоддсетлrя вiд:
Власногq капiталу з300
Отришлання позик 3305

з310
Irmri надiоджеrшя зз40
.tsrдрачаrшя на:
вшq.п власrпос акцiй зз45 ) )погашеrrrrя позик 3350
Сгт,таry дшiдендiв з355 (
-Вrтгр ачат.шrяl на cIT,TaTy вiдсоткiв 3360 (

зз65 ( ) ( )

зз70
) ( )

зз75
( ) ( )

зз90 ) ( )Чистl,JIl рух коштiв вiд фiнансЪБы дБлiЙБ 3395
ЧистиI:i рух грошовлrх коштiв йlББ.rиЕiБЙ 3400 125 _з5

з405 16 51
з410

Залщrок кошriв на кirпець polry , _ з415 141 16

КерЬник

Головrплй бухгалтер

2


