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Керівник

Головний бухгалтер

Янковський П.В.

-

-

0

Суховерхова О.І.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на кінець року 0 1

Чистий рух грошових коштів за звітний період -1 -11

Залишок коштів на початок року 1 12

Інші платежі - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

  Погашення позик - -

  Сплату дивідендів - -

Витрачання на:

  Викуп власних акцій - -

Інші надходження - -

  Власного капіталу - -

  Отримання позик -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Інші платежі -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 0

  необоротних активів -

Виплати за деривативами - -

Витрачання на придбання:

  фінансових інвестицій -

Інші надходження - -

Надходження від деривативів - -

  відсотків - -

  дивідендів - -

  необоротних активів - -

Надходження від отриманих:

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

  фінансових інвестицій -

Інші витрачання -305 -278

Чистий рух коштів від операційної діяльності -1 -11

Витрачання на оплату повернення авансів - -

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів -138 -129

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - -

  Відрахувань на соціальні заходи -163 -147

  Зобов’язань із податків і зборів -138 -129

  Товарів (робіт, послуг) -540 -598

  Праці -542 -505

Інші надходження 207 202
Витрачання на оплату:

Надходження від отримання роялті, авторських винагород - -

Надходження від повернення авансів - -

  Цільового фінансування - -

  Повернення податків і зборів -

    у тому числі податку на додану вартість - -

Надходження від:

  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 480 1 444

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за   РІК  2020 р.
Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний період За 2019 рік

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ 33340559  

Підприємство
"Всеукраїнська Управляюча Компанія" ТОВ                                                             

(найменування)

Додаток 1

до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1

"Загальні вимоги до фінансової 

звітності"


