
Пiдприешtство ДЕРЖАВнЕ коМУнАЛЬнЕ ПIДпРиеМсТВо''ЛУцЬкТtjПЛо''
(найменування)

!ата (piK, мiсяць, число)

за е.ЩРПОУ

ко
2022 l0I

30з9 l

Звiт пltо рYх грOшOвих кOшIтiв (за прямим метOдOм)
за PiK 2021 р.

Форма Jф3 Код за {ItУ[ПВОЮИ 
|

Стаття Код за звiтний перlод За аналогiчний порiол
попепелнього nalkv

2 з 4
I. Рух кOштiв у ;lезультатi операчil,iноi дiяльностi

Надходкення вiд:
Реалiзацii продуIщii (ToBapiB, робi1 поспуг) 3000 850 636 544 84з
Повернення податкiв i зборiв 3005
у Torvry числl подап(у на додаЕIу BapTicTb 3006
Цiльового фiнансуванruI 3010 95 759 75 972
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацй з0l l
Надходя<ення aBaHciB вiдt покупцiв i заппов"rд.Ь 30l 5
надходх<ення вiд повернення авансБ з020
I-Iадходltсенrtя вiд вiдсотttiв за залиц](аiии коIцтlв на
tIоточних рахунках 3025

3035 466 з16
tlадiодiкення вiд операчiйноi оренли 3040 252 365
Надходп<ення вiд отримання роялтi, авторських
винагород

з04_5

надходкення вiд страхових щэемiй з050
Н адходкенrrя фiнансов I,fx установ u iд .rо 

"ep"eHrUI 
поз ик з 055

Iнrцi надход2кення 3095 2 l09 l 224
Витрачання на оIтлаry:
ToBapiB (робiт, послryг) 3 100 794 llб ) ( 489 398 )Прачi з l05 88 зl7 L 748зl )вi,црахувань tla соцiальнi заходй зll0 ( 22 573 ) ( 19 бб5
зобов'язань з гtодаткiв i зборiв 31l5 L 39 15I ) 30 597
Витрачангtя на оплату зобов'язаlrь з податIry на прибуток зllб ) )

з117 ( 15958 ) 10 36в )

Витрачанrur на оrtлатУ зобов'язань з iнших податrtiв i зборiв зli8 2з 19з 20229 )Витрачанц4 на оплаry aBaHciB з 135 )Витра.lанrrя на огшату поверненrul а"а"сЪ 3 l40 ( ( )
Витрачання на опдаry цiльових BHecKiB 3 l45 ( )
витра.rанrtя на оплату зобов'язань за сrраховим"
контрактами з 1_50

( ) ( )

витра.lаItrrя фiнансових установ на наданFuI позик з 1_55 (
Iншi витра.rання 3 l90 ( 504l ) ( зз28 )Чlлстий рух коштiв вiд операцiriно'i дiяльнllстi 3195 24 4 90l

II. Рух кошrтiв у резу.пьтатi iнвест,лцiйнБГдБльЙБi
Надходlсення вiд реалiзацii:
с[ iHaHcoB rTx iнвестицiй 3200
необоротних аttтивiв 3205
Надходження вiд отриманих :

Bi;rcoTKiB з2\5
дивIдендlв з22(l
Надходпtення вiд дерив ативiв 3225
}{адiодження вiд погашеннJт позик з2з0
Над>iодхсенrrя вiд вибуття до.tiрнього пiдприсмства та
Ьшоi господарсьltоi одиницi з2з5
HIцl надход)кеннrI з250



Витрачання на придбання:

(liнансових iнвестицiй з255 ( ) ( )

необоротнлтх аrtтивiв з260 ( 52439 ) 51 893 )

I]игtла,t,и за деривативами з210 ( ) ( )

Витра.lання bla I{аданFUI позиI( з275 ) )

ви,гра.rання на ггридбання дочiрнього пiдприемства та

iншоi господарсьIсоi одиницi з280
( ) ( )

Iншi rrлатежi 3290 ( )

Ч1,1стиr,l рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -52 4з9 -5 1 89з

-ш 

lух кошть у резУЛЬТлтi фiнансовоi дiяльносr'i
I]адходкенrrя вiд:
впасного Iсапiтаrry зз 00 44 252 26 50l

Отрипtання позиIс 3305 9U 54l

IIадход)Itентrя вiд rтролажу частки в доtIlрньоIчry

rтiлппиемс,гвi зз 10

Iншi надходItеншr 3340

I3итрачагtrтt rtа:

Rиrпrtт о пясrrих lllcTri й з345 ( ) )

погашення позик зз 50 2з 24| ll 783

l"- п1 3355 )

_,,_jб(, ( 4445 ) ( 4509 )Витра.tанr-rr l la сппату вlдсо,гroв

Витра.tання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

3365 ( ) ( )

В"rргrа-"- 
"а 

придбання tIacTIси в дочiрньому
гliдприемствi 3370

( ) ( )

lJитра.lаIлнlt на виплати }lеконтрольованим часткам у
зз,l5

( ) ( )

з390 ( ( )

3395 16 566 100 55l
Ч1,1с,тлrii ll},x кош,гiв вiд фiнаrlсовоi дiяльностl
Чпс,гиl",l |)ух грошовI,1х коштiв за зt}lтнl4и псрlод 3400 -35 849 5з 559

Залишоtt коштiв на початок року 3405 65 810 9 805

вгшrив змiни ва на залишок коштlв 3410 (6 098) 2 446

залиrtrоIс ко 341 5 2з 86з 65 8l0
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