
,{ата (р!к' м!сяць, висло
[1]дприсмство приватне акц!онерне товариство "1векс кап!тал,, за сдРпоу

(най}'е!|ування)

3в|т про ф1нансов! результати (3в!т про сукупний дох!д)
20 1з р.

коди
2о14 01 01

21600862

Форма ы 2 (од за А(!А г]€{10ш 1

[. Ф|нАнсов! РвзультАти

€таття код
рядка

3а зв!тний
пер1ол

3а аналог]чний

пер|ол
попереднього

року

] 2 з 1
9истий дох!д в!л реап!заш|| прод;кц|[ (товар!в, роб!т, лослуг) 20оо 65з 461
(об!варт!сть реал!зованот продукц!т (товар1в, роб!т, послуг) 2050 \ 417 ( 547
валовий:

прибуток 2090
2з6

збиток 2095 [!6

1нгл! операш!йн1 лохоли 212о 6!{[::1 57 |

Адм|н|стративн! витрати 27з0 1715 1з56
Битрати ва збут 2150 11 19
!нш] операц!йн! витра]и 2.|80 5001 86139

Ф!нансовий ре3ультат
прибуток

в|л операш!йно| л!яльност!:
2 |90

з4з

збиток 2195 9519 )

дох!д в!д участ| в кап|тал! 2200
!нш!ф!нансов!доходи 2220 2168 4812
[нш!доходи 224о 1,216о4 50в0]4
Ф!гта;.:сов! витрати 225о (

Бщати в|д унаст! в кап!тац! 2255 (

|нтп! витрати 2210 1з2469 5з1 ]з8
Ф1нансовий результат до оподаткування;

прибуток 2290
збиток 2295 8з54 278з |

Битрати (дох!д) з поАатку на прибуток 2з00 57 ) 16з
[1рибуток (збиток) в!д припинено] д]яльност' п|сля оподаткування 2з05
чистий ф!нансови;! результат:

прибуток 2з50
збиток 2з55 ( 841] ( 27994



€таття
код

рядка

за зв!тний
пер!од

3а аналог1чний
пер|од

попереднього

року
| 2 4

'4ооц1нка (уц|нка) :теоборотних актив1в 2400

дооц!нка (уц|нка) ф!нансових |нструмент|в 2405

Ёакопикен| курсов! р|зниш! 241о

9астка !ншого суку!!ного дохощ асоц|йовацих та сп|льних п!Апрлсмств 2415

1нглий сукупний дох!д 2445

[цц|ий сукупний дох!д до оподаткування 2450

податок на пр1{буток, пов'язаний 3 |нгшим сукупним лохолом 2455

|н1ший сукупний дох!д п1сля оподаткувдння 2160

сукупний дох!д (стма рялк!в 2350,2355 та 2460) 2465 8411 27 994

!!. сукупний дох|д

||!. влвмвнти опвРАц|йних витРАт

|у. РозРАхунок покАзник!в пРиБутковост| Акц|й

Ёазва статт]
код

рядка

3а зв]тний
пер!ол

3а аналог1чний
пер!од

попереднього

року
1 2 з 1

йатер|альн| затрати 2500 з2

Битрати на оплату прац1 25о5 492 б15

Б!драхування на соц|альн! заходи 2510 179 224

Аморт::зац!я 2515 19 }.{4

1нш! олерац|йн| витрат[ 252о 6з64 9619

Разом 2550 7146 10609

Ё1азва статт|
код

рядка

за зв;тний
пер1од

за аналог|чний

пер|ол
попереднього

роц
1 2 з 1

€ередньор|.тна к!льк!сть простих акц!й 2600

скор!.1гована середньор!вна к1льк1сть простих акц|й 2605

9истий прибуток (збиток) на олну просц акц|ю 261,0

(корипований':ис:ии приб1 !ок (}би!ок) на о'н) прос!) аьш19../ 2675

[ив|денди на олну [росту ак|ф . 2650

(ер!вник

|-оловний

/,'.1.']{ра1ца

//"" 9ковенко }Ф.Б.

1(овальова Ё'Б.
/:/
{{.|вБкс кА

\ %\ |дентиф!*а,
\\-(_\ код 2!60(
\,*'=

штА^,]:
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