
Пiдприемство Кредитна спiлка "Бойкiвщина"

l|trra (piK, ьriсяць. чис.цо

за СlIРПОУ

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

Форма ]ф 3 Код за ЩКУЩ 1801004

кgд!
019 0l ()l

2з9.5_56з 5

Статгя Код

рядка

за звiтний
перiод

за аtltt погiчнrtii
перiол

гlоlтеDел}lього Dокч

1 2 J 4

I. Рух коштiв у резyльтатi операцiйноi дiяльностi
Надходженrrя вiд:
реалiзацiя продчкцii(товарiв.робiт.послуг) 3000
Повернення податкiв i зборiв з005
у тому числi податку на додаЕу BapTicTb 3006
L[iльового фiнансчвання з010 1] 12

Надходяtення вiд отримання субсидiй, дотацiй з01 1 218 182

Надходження aBaHciB вiд пок},тlцiв i замовникiв 3015
Надоджеrrrrя вiд поверненrrя aBaHciB з020 11 1

Надходження вiд вiдсоткiв за заJIишками коштlв на
ПОТОЧНIlD( РаХ\ЪКаХ

з025 29 8

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035

надходження вiд операцiйноi оlэенди 3040
Надходження вiд отршr,rання роялтi,авторськrоr
винагопоп

3045

Надходження вiд страховrп< премiй 3050
Надходженrrя фiнансовlж установ вiд поверненнrI tIозик 3055 21 596 21 015

Iншi надходженIuI 3095 35 409 36 з28
Витрачання на оплату:
Товаtэiв (побiт. послчг) 3 100 1 533) 1 468)
Працi з 105 (2 184) 1 831)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 31 10 (56з) (460)

Зобов"язань податкiв i зборiв 31 15 1 224) 1 107)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибlток 31 16 (8

Витрачання на оплату зобов"язаtъ з податку на додаЕу
ваптiсть

з||7

Витрачання на оплату зобов'язань з iншrц податкЬ i
зборЬ

31 18 (1 216) (1 l07)

Витрачання на оплату aBaHciB 3 135 (11) (7)

Витрачанtrя на оrrлату поверненru{ aBaHciB 3 140

Витрачання на оIIJIату цiльових BHecKiB 3 145 (212\ t Е6)

Витрачання на оплату зобов"язань за страховими
контрктами

3 150

Витрачання фiнансових установ на наданнrI позик з l55 (з4 з9,7\ (21 812)
Iншi витрачантrя 3 190 (24 405) (з0 126)

чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 1 278) 555
II. Рух коштiв y резyльтатi iнвестпцiйноi дiяльностi

Надходження вiд реалiзачii:
фiнансових irтвестицiй 3200 5 650 9 930
необоротних активiв з205
Надходженrrя в iд отрrпланих :



вlдсоткlв з2l5 228 355

дIвiдендiв з220
надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашеннrI позик з2з0 950
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi

32з5

Iншi надходженIuI з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 (5 456) (9 930)
необоротншс aKTrBiB з260 (509) (21 4)

в игшrати за деривативами з210
Витрачання на наданнlI позик з2"/ 5 (950)

Витрачання на придбанrrя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоТ одиницi

з280

Iншi платежi з290
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi з295 863 (8б9)

III. Рух коштiв y резyльтатi фiнансовот дiяльностi
Надходження вiд:
власного капiтапч зз00 20з 295
Отршrлання позик 3305 1 350 500
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пiдппиемствi

зз 10

Iншi надходження 3340 2 2

Витрачанrrя на:

Викуп власншс акцiй зз45
погашення позик зз50 (8з 8) (625)

плату дивiдендiв зз55
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (66) (9)

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнаНсовоТ
оDешIи

зз65

Витрачанлш на придбання частки в дочiрньому
пiдприемствi

JJ /U

зз,75

Iншi платежi зз90 (1) 14)

чистий рух коштiв вiд фiнансовотдiяльностi 3395 650 l49
чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 235 (1б5)

залишок коштiв на початок рокy з405 \ 2,70 | 4з5
ВплIв змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 3410
Залишок коштiв на KiHeltb року з4|5 1 505 I 210
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