
1еритор|я |[1евпснк!вський райо|!
Фрган!зац!йно-правова фор[1а господар|ова::::я акц!от;ертте товариство

ссрсд!!я к]льк!сть прац!вник!в1 ё
Ашреса телефон 0з057. м.китв. в\,лиця в)кена |!отьс. б}динок 12

додёгок 1

до г]ац;о!]ф|ь,к)го положсння
(ст&]:1арг\') б\'хг&1тсрського обл!к1.

| '3агапьн| виьтоги до 4;|птаг:сово: зв|

дата (р'к. !'!сяць_ число)

коди
:п )4! 01 ! о1

21600862
,.]0з9100000

2з0

64.99

!!|дпри([!с1'во [1риватнс а!{ц!онсрне товарис1.во''[векс кап!та.'1''

Баланс (3в!т про ф!нансови!'' стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма г-вш0ш :

Фдинишя вип:!рт,: тис' грн' бсз дсся'гкового знака (окр!м розд|лу 1! 3в1т1' ::ро ф|нансов|
результати (зв;ту г]ро суку]]г|ий дох!д) (фор:!1а }',] 2). гроп!ов! !1ока']|]ики якого г!аводяться в

гривнях з ког1!йка1!1и)
( . :.ше.:от ;роби:и 

'',",'1ст'\'' } Р!д! оь1_1!!]й к.!]!,1.!_1!'

за 11о]!оже|]|]ями (стандартапти) бухгагггерського обл!!9
{] \]!ж!!аро !ни\1и (:ан :ар:':,ти ф!,:ап:сово1 ;в!. нпс.'

ко!
ря]1ка

на почтгок
]в;т}|ого

пер!оду

[1о:<!нець

пер!олу

! 2 з 4

!. [|еоборотл! ак: ::вг:

неуатср|апьн; ак'гиви 1000 16 ?.1

]!срв|с]|а варт!сть 1001 20 27
||а|(опичена амор']'иза|0я 1002 -1 6

Ёсзавсртлсн| кап;т&_]ь;!| ,!!вес1'иц,'[ 1005
()сновн;засоби 1010 з88 299

]|ерв|с]!а варт!сть 1011 []з6 715

1о12 4/18

|:;вестиц!йгта гтер}:опт!сть 1015

довгос'троков! б]о'!ог!ч!!! активи 1020

!ов:'ос':'роков! <}!нансов; !нвести|1!|:

як| обл!ковуються за методом учас| в ка11|тал! !т:ших п!д:присптс'гв
10з0 1756 1756

1нш| ф|вансов! !нвсститт!'[ 1015 155',1,1 8'109

довгострокова дсб;торська заборговаг|]сть 1 0,10 20'7з 95{3з

3|дстропсгт1 податков| ак':'иви 1045

!н!!|| |!еоборот!], акгиви 1090

усього за розд|ло[' ! 1095 19'767 20068
[|. 0боро'гн! ак-:'п;ви

!10|) 2 9

Рипоц]нич!зяпзси 101

поточн' б!олог!ч]|; активи !0
деб!торська заборгован!сть за про:(укц{ю.'говари. робо1'и. !!ос'!уги 1 125 99! 19з2

дсб!торська заборгован;сть за розра{у!]ка0|и: ] 1з0 |9

з б]одже1'ом 1 1'15 3:1; 6

\'то1]\'числ1 з податку на при0}ток | ]з(! з5

/{еб!торська заборгован;сть ]а розрах1|нка]\1и з !!арахо]]а[|их доход!в 1140 17125 5з2
!!'!!! . по'о'!н.1 !сб! ! оРськ'! ]а6ог!''в.]н;(' ь 155 ]58{.]з 2зз21

| ]отпчн!,!!нансов! !нвестиш|1' 1 160 45994 :{{1 з 1

гро(|]| та тх скв;ва'1снти ! 165 з957 7655

го'г|вка 1!66 8 6

|'., \ \ !!ки 8 ба!!к|1{ 1161 з|)49 1649

3итрати птайбмгн!х ;:ер!о,:1в 1 170 6 5

!нш!!оборотн] активи 1 190

усього за по!л!.пом [! 195 8129,1 7]6!з
||[. необоротн! акт|'ви' }'тр|']!|уван| д.|я | ! р 0да,{{}'' -]'а групи вибтття 1200

Б''п'нс ! -100 104061 9!681



!1асив
код

рядка

[1а по.{аток
зв]тного
пер!оду

на к!г!ець

зв!тного
пер!оду

1 2 4 5

!. }ласнпй кап!тал

зарс€стрований (пайовий) кап!т&п 1.100
10000

10000

(а:]тдт т :оош!нкгх 1405 1 4

додатковий кап!тал 1410 ]]з !зз

Резерв!]ий кап !т.! |
14!5 6'761'7 67617

Ёерозт]од|лет:ий приб}ток (непокри1'ий з6иток) 1420 (268з4) (-15 2,+5)

неоплачений кап;т&1 1125

ви;]\/.!сний ка!]]та] 1410

} сь{'го !а ро]д|.!0}! ! 1.195 50920 42509

|[. довгостроков' 3обов'яз:!!||{я ! забс.}печеняя

в;дстрочен; под|гков: зобов'язання 1500

довгоотроков| кредити банк!в 1 510

1нш! дов: остроков! ;обов'я;ання 1515

,?]ов: остро:сов! забсзпезе: :ня 1 520

ц;лъове ф]нансування 15 25

} сього 1а ро'д!лом |! 1595

|[[. по1'очн1 зобов'язання ! забе]печення

1{ороткостроков! крсдити банк;в ] 6(х)

поточ]'а кредиторська заборгован;оть за:

до вгос1'рокови]{и зобов'яз ан нями 1610

]вари' ро!]о'|'й. послуги 1615 106 11

розра{унками з бюджетом 162о ) \02

! 'гому 1]исл| з |1одатку на прио)ток \62\ 2з

розр&\ун|(а[!и з] страхува|]ня 1625 4

розрахунка[1и .] оплати |]рац1 16з0 10

! |оточ!!а кредиторська заборгован!сть за одержанип{и аванса\1и ]6з5

поточна кредиторська заборгован!сть за розрахунка;'1и з учасника[]и 1640

!1оточ!.!] забезпече|1!|я 1660

!оходи п:айбутн!х пер]од!в 1665

|н|''! !] о'го.!н ! зобов'яз ання 1690 5з016 49059

усього зд ро']д!лом |!| 1695 5з 14] 191',72

{\'. зобов'язання, пов'язан! з необоротви}!и акт1!ва}|и'

утрип!уван]!м|' д.пя продая(у,'га |'а,йами вибуття
1700

Балавс - =..-?.,=/-, 1900 10,1061 91б81
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