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,Щата (piK, мiсяць, число)

Установа: .ЩП "Хотинське лiсове господарство" заеДРПОу

(найменування)

звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2018р.

Форма ЛЬ 3 Кол за.ЩКУ

2019 l 0l 0l

l80l004

Статгя
Код

пяпка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
пппепепнього DoKv

2 J 4

Т. Гуr *-ri" у р.зупоr"тi операчiйноТдiяльностi
надходкення вiд:

Реа.'liзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуф -- 3000 60557 50з08

По"ерненн, полаткiв i зборiв 3005
3006
30l0

-tалходясення вiд отримання субсилi й. дотацiй з0l l
надходження aBaHciB вtд покупцlв l замовникlв 3015 931

Надхолження вiд повернення aBaHctB з020

3025

iп бпптrgиriп нечстойки (пrmафiв- пенi') 3035 47 2

Надходlсення вiд операчiйноТ оренли 3040

надходкення вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045

Iншi над,чошкення 3095 619 l17

]итрачання на оплату:

Говаоiв (ообiт. послчг)
з l00 (ll875) l0641

lрацi 3 105 (2|з02) ( l 8236)

Вiдрахувань на соцiальнi за,ходи 3 l0 (5679) (4916\

]обов'язань з податкiв i зборtв J 5 l8521 L5297\

]иrрача"п" на оплаry зобов'язq!!: гI9дцIу нl_прибу]9ý 3 6 (262\ (235)

зобпв'язань з податкч на доданv ваDтlстЬ J 1 (9268) (736л

з,чmч*" на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв J 8 (899 l (770|

Jиmачання на оплату aBaнclB 3 5

ВитDачання на оплату повернення aBaнclB 3 l40 (9+1 l 28)

Виmачання на оплату цiльових BHecKtB 3 l45 (619) (28l )

]иmяцяннq ня оппяп зобов'язань за сmаховими контраКrаМи з 150 ()

ншl витрачання 3 l90 (24| (84)

Цистий рух коштiв вiд операчiйноi лiяльностi 3 95 289з l7l5

II. Рух коштiв у результатi iнвестшцiйноТдiяльностi
Надходяtення вiд реа,riзацii:

Фiнансових iнвестицiй 3200

неоOоротних акгивlв 3205

lадходкення вiд отриманих:
вiдсоткiв з2l 5

дивlдендlв з220

lадхолження вiд деривативiв 3225

[ншi надходження з250

Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 )

необоротних активtв 3260 (3032) (2з2з\

]иплати за деDивативами 3270

Jи mачання на надання позик 32,75 (

[ншi платежi 3290 )

Чистшй рух коштiв вiд iнвестицiйноi лiяльностi 3295 -зOз2 -2323



2 J 4

IпJух коштiв у результатi фiнансовот дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу 3300
3305

3340

3итрачання на: 3345 0
3350
3355 0
3360 0 )

.bi l 3365
3390 () ()

3395
3400 l39 _608

3405 184 |392

34l0

iгшок коштiв накiнець року з4l5 645 184

одажiй о.П.
(iнiчiа.пи i прiзвипrе)

Ткач Л.В.
(iнiчiали i прiзвище)


