
Пiдприемство Itредитна спi,тса "БойкЬщина"
,Щата (рiц мiсяць, число)

за е.ЩРПОУ

коди

(наймеrryвання)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД Г]Sj]O Юй --.l

Стаття Код За звiтrrий перiол За аналогiчний перiод
попеDеднього Dоку

1 2 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

На.цодкення вiд:
Реалiзацii продý/кцii (ToBapiB, робiт, посщт) 3000
Поверненrrя податкiв i зборiв з005
у тому числi податку на додаrry BapтicTb з006

Щiльового фiнансування 3010 |22 42
Нажодкення вiд отримаrшя субоидiй, дотацiй 301 1 229 218
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 3015
Надходження вiд повернеr*rя aBaHciB 3020 19 |7
Надходження вiд вiдсоткiв за заJ.Iишками коrцтiв на
поточних DaxyнKax з025 з0 29
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiд операцiйноi оренди 3040
Надодження вiд отрrдланrrя poffIтi, aBTopcbкpD(
винагород

3045

Надходження вiд cTpaxoBrTx премiй 3050
Надходження фiнансовlтх установ вiд поверненюI позик 3055 з4 874 27 596
Irmri на.цодженrш 3095 29 |40 35 409
Вrтграчанrrя на оцпату:
ToBapiB (робiъ послуг) 3100 1 9|2 1 5зз
Праrп 3 105 2 984 2184 )
Вiдраrlуваrъ на соцiальнi заходи 3110 77з ) 563
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 1 539 I 224
витра.rанrrя на оплату зобов'язань з цодатку на приб}ток 3116 8

Вкграчанrrя на оплату зобов'язань з податпу на додаrry
BapTicTb

з||7 ) ( )

Витрачалня на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 1 539 1 21,6 )
Витрачанrrя на оппату aBarrclв 3 1з5 20 ) ( 11

Витрачанrrя на оIIлату повернення aBaHciB 3140
Вrтграчанrш на оплату цiльових BHecKiB 3 145 339 ) 272 )
Вrтграчаrrrrя на оплату зобов'язаrrь за стр€жовими
коrrгракт€Iми з l50

) )

Витрачанrш фiнансовrд< установ на надання позик 3 155 з9 667 ) 34397 )
Iншi витрачання 3 190 17 04l- ) ( 24405 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 139 _1 278

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяllьностi
Надrоджеrпrя вiд реалiзацii:
фiнансовlос irвестлдriй 3200 3 100 5 650
необоротrгих активiв з205
НадЕ,оджешrя вiд отрrпrаrпоl:
вiдсоткiв 3215 97 228
дивlдендlв з220
НФжодженrrя вiд деривативiв 3225
Надходження вiд погатrтенIUI позик 32з0 950
Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з235
Iшrri надходження з250



Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255 ( 3730 5 456

необоротних активiв з260 275 ) (509)
Вигшати за деривативами з270 ) ( )

Витрачання на наданFuI позик 3275 )

Витрачання на придбаrпrя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиrrицi 3280

( ) ( )

Iншi гшатежi з290 )

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйrrоi дiяльностi 3295 -808 86з

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiяльностi
НФЕодкення вiд:
Власного капiтаlry 3300 196 20з

отриманrrя позик 3305 2250 1 з50

надrодження вiд продалсу частки в дочiрньому
йдгrоиемствi 33 10

Iншi надходження 3340 2 2

Витрачання на:
Викуп власштх акцiй з345 )
погашенrrя позик 3350 | 6|2 838

Сгьтаry дивiдендiв зз55 ( )

Витрачання на сцдату вiдсоткiв зз60 |64 66 )

Вrтграчання на сIIпату заборгованостi з фiнансовоi
opeIrд,I

з365 ) ( )

Вrграчаrшrя на прилбання частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

) ( )

Витрачання на виIIпати некоrrц)ольованим часткаl\{ у
дочiрнiх пiдприемств ах 3375

( ) ( )

Iнш IUIатеж1 3390 2 ( 1 )

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 670 650

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 1 2з5

залишок коштiв на початок року 3405 1 505 | 270

Вплив змiни валютrrих rypciB на заJIиIцок коштlв з410

у15 1 506 1 505
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