
!11д1ри(1|1с1во привагнс ак[1;о]]ерне товариство''1векс ка!п'1'а,!
/]ата (р]к. п|!сяць. чис1]о)

за сдРпоу
(наймсну0ання)

зв!т про рух гро1шових ко1|]т!в (за прями0! методоп1)

]а 20 |3 р.

Формаш] (ол за,11(!.4 г 1п0,и:

|(од за зв'тнп;! пео!ол за апапог,чн|'!.:[ пео;од
| 2_ з

|. Рух |{оп!т!в у рсзу'1ьтат1 операц!йнотд!яльнос'г!
]!адходже1'ня в!д
Ре[п!зац', продукц!' |говар!в. роб'г. послуг] з000 91в.10 4з1477
]]овеонсння !к)!агк]в , збоп1в з005

у ]о[1у ч}|с-1| гФдатку |!а лола}|! ваот1сть :]00о

ц' !ь! 'вогп 1[,'н!!!(} ван!|я з010
нацхол}{е!п'я в,д отоимання с\'бслд;й. до1'ац!.' з0] ]

г|адходження аванс1в в,,1 пок\,]!ц,в , замов'|ик1в }015 з1
!{&1\о[ження в]л !]овсонсння аванс'в 1020

н'! '\. !)не!'|'" п.л в!дсо!ь!в ,1 !:]..,!шк!ч.! к.ш !в !]!! по.оч!!и\ пс\\нк !^ з025
нцдходя(е|п!я в]д боожник1в не!стойк!' (штпаф!в пен1) :0з5
н]/.\{ л)кення в|л опсрац!йно! орсн11!{ '1040

{1адход'кення в1д о1'р}|мання роя]1т!. авторсь|(|.1х винагород з045
! !ад\одж(ння в!д (1 па\11ви\ пр(м1и з0-50

]!а]]хо!ження ална!|сових 1станов в1л повепнення позик з05_5

|]п]|! ]|адход'(е!п!я з095 1 |5765 259196
1]итрачання на опла]\
т0вар1в (ооб!т. пос]1'-г) з100 101,1'10 ,!з ] {]09

пг.!!!! з]05 522
в!д!ах\'ва]'ь ]]а со|]!а']ь|]! 3ахо,1и з] 10 2о1 )49
з!'6,1Р я1]!!ь 1 п( ,1ать!в | збор)в з] 15 -562
витрача]]!{я !{а оплат! зобовязань з пода1'ку на п'иб!ток
н!!!ра,!анн9 на оп 1а,!\ 'о^ов'!{!!нь'||о(0|к\ на _1о_1аг^ ва0!!с!ь ]]|7
в'!]р_.!.!ьь.| на о!. ;]!\ ..'!овч{]!!!. 

' !!.!!!и\ п.д'!ь!в ! 'бор.в з1]8 24]
витрача!!пя !|а оплату ава!|с]в :] 1з5 19 111
в1!1 р.]ча!1!!я ::;,;ппатт попепнення авонс:в з 140

виграча}|}ш! }!а оплат! :!;льових вт:еск:в '] 115

з150
ви1'!ачання Ф1нансових \:ста|'ов па !'алання по3]1к з]55
]нш], в|п о]ч!]]]!я з 190 7:1315 )ь1з'2
чисгпй оух ко.ш1!в в,! 0пеоап!''!!о1л!яльност! -|195 ?з1]'],1 1,100

|!. Рух ко1пт!в у Ре}у.пьтат! !нвесг!!ц;йнотдйльнос!!
г{а{ходження в,д реал|за|1]]

ф]нансов!!х !нвестиц,'] з200
з205 24

] !адхолкеп!]я в|д о'гриманих
:215 1з86 26о'7

з2]0 131 9 2267
надхо;1'кснг!,! в|,! дспиватив|в з225

з2з0 171 |6
[]алхо.]же]л]я в!, виб\тгя лоч1ог!ього п]лпои€мства та 1вшот госпо||аосько1 з2з5
]нш! надх|дденю{ з250 41 89

влтрача'!ня'|а ]|р,1дба|]|!я:

{}!|{а|{сових п|вестиц!|]!
-125 

5

1260 25

виплати за лсриватива[1и з21о
ви1оача]л!я ]]а |]аланпя позик з275 з9513
вит0ачання на пр!1дбагп{я доч,0||ього п|дп0||€}'ства та п!|!о] гос!'ода0сько] з2в0

1290 5262
чис]!|й| п1'х коп1т;в в'п !нве.тпп;йно[ п!я.''ьност' 201!16 з176

||!. Рух коп;т!в у рсзультат! ф!нансово[ дь1!!ьнос]'|
!|а-цхолжен||я в!д:

в;1асного кап,тап\, зз00
зз05

]!адхо']х(еп]|я в,д продажу частки в доч]рньом! п]!1при.\1с1'в| зз] 0

1н!!!! напхо!ження 11,10

в'{тача!]!]я на

в]'|к!п власпих акц,й з]]45

зз50
|]'а1\' дйв]дснд1в зз_55

в!|тро']а|]]!я !!!! | !!а1\ в!дсотг'в з:}()0



витрачая!]я на с']'а|.{' заборгованост] з ф1||апсовот оренд[' з]65

витоачанн' на при/1бан!{' частки в доч]рньо!!! п!дпри€пп1ств1 зз70

вит0ача!п]я на виплат!! |{еконтрольовани!1 частка!| у ,'(оч]рн1х п1дприс[|ствах 3з75
зз90

чнстий п!х ко1шт|в в!л ф;н:]нсово[ д!яльност! 3395

1 2 -} 4

чис!!1й отх !о{)1шович ко!!!!!в !а !в!г!!ий пср!'|! 3400 з698 з76

за']ишок ко!шт'в }|а г|очаток рок!' ./ з405 з957 з581

ййи* з'!ни вапют,,* курс1в на за.,!иш()к ко1пт1в ^ .'' з4]0

зали|пок ко|!т!в на к1не|(ь 'оку -,..-.:\ :'}2-э-'- ,''1 - з415 '7655 з957

кср'вник

]'оловпий бух!аптер

яковенко ю'Б

ковапьова н в


