
!ата (р:к. м!сяшь, нисло)
|11дприемство пРивАтнв А|{ц!онвРнв товАРиство ''1в8кс кАп|тАл'' за €!Р|1Ф!

(найменування)

3в1т про рух гро!шових ко!|!т1в (за прямим методопл)
за Р!к 2015 р.

коди
16 101 101

2160о862

Форма\3 1(од за дкудг1в0б04 :
€татгя 1{од 3а зв|тний пор1од 3а аналог1чний пер|од

попореднього року
2 3 4

1. Рух ко|шт1в у ре3ультат1 операц[йно| д1яльност!
Ёадход;кення в|д:

Реал|зац1| продук]ц| (товар1в. роб|т. послт.г) 3000 42 818 47 146
|1овернення податк{в 1 збор|в 3005

у то\{у числ| податку на додаЁу варт!сть 3006
[_{1льового ф1нансування 301 0

Ёадодхсення в1д отримання субсид|й, дотацй 301 1

[адходх<енгля аванс|в в1д покупц|в 1 замовниюв 3015
Ёадходэкенгтя в|д поверненгтя аванс!в з020
Ёадходх<енгтя в1д в|дсотк:в за з€|'пи!цками котцт|в на
поточних рахунках з025 1 2

Ёадходх<ення в1д борхсниЁв неустойки (гптраф1в' пен|) 3035
Ёадход:кенгля в1д опеоашйнот орен]!и 3040
Ёадходхсення в|д отримання роялт!, автороьких
винагород

3045

Ёадходх<ення в1д страхових прем|й з050
Ё{адходя<ення ф|нансовхтх установ в1д поверненн'1 позик 3055
[нтп| надход;кення 3095 58 297 |0з 5з2
Бищанангтя на о11лату:

1овар|в (роб|т, поолуг) 3 100 ( 37180 ) ( 42з80 )
[1рац1 3 105 ( втв ) ( 4\4 )
Б1драх1ъань на соц'альн| заходи 31 0 ( 2з1 (1я6)
3обов'язань з податк1в 1 збор|в 31 5 ( 260 ) 2з7
Бит0ачагштя на огтлату зобов'язань з податку на прибуток з1 6 86 ) ( 86

Бищанання на огтпату зобов'язань з податку на додагу
варт|сть

з117 ( ) ( )

Бищанання на о|1пац зобов'язатть з |нпгих податк!в | збор|в з118 ( ( 151

Битрачання на от1лату аванс1в 3135 ( 15 ) 118 )
Битранання на 011пату поверненг1'1 аванс|в 3 140 ( )
Бищанангтя на от1пату ц!льовкх внеок1в 3 145 ) (

Бищанання на оттлату зобов'язань за сщаховими
конт0актами 3 150

( ) )

Битрачання ф|нансовттх установ на наданги! позик з 155 ( )
[нтш1 витрачання 3 190 ( 66 880 ) \2\ 295 )
({истий 

рух копшт!в в1д операц1йно| д1яльност! 3195 -4 з28 _1з 960
1|. Рух ко![т1в у ре3ультат[ !нвестиц1йно| д!яльност1

Ёадходх<ення в1д реал|заш1[:
ф|нансовкх |нвестиц|й з2о0
необоротн|,о( акгив1в з205
Ёадход:кення в1д ощиманих:
в|дсотйв з2\5 248
див1денд1в з220 з08 \ 367
Ёадход:кення в!д деривативпв з225
Ёадходэкенгля в1д погатценн'1 позик з2з0
Ёадход;кення в1д виб}.,гтя дон|рнього п|дприемства та
| нтцо| господарсько] одиниц| з2з5
1нгц| надходкенгтя з250



Бгггранання на приАбання :

ф|нансових 1нвесттдд|й 3255 ( )
нео6оротн:ос актив|в з260 ( ) 11 )
Бигшати за деривативами 3270 ( ) )
Битрачання на надання позик 3275 ( ) )
Бгттранання на придбання дон1рнього п1дприемотва та
!нпло| господарсько| одиниц| 3280

( ) )

[нлш| гьтате:к! з290 )

9истий оух копшт1в в1д !нвестиц!йно! д!яльност! 3295 308 1,604
|1!. Рух ко:шт1в у результат1 ф|нансово! д1яльност|

Ёадходх<ення в!д:
Бласного кап]таггу 3300
Фтоимагпля по3ик 3305

Ёад<од:кення в|д продахсу чаотки в дон!рньоплу
п|дприемотв1 33 10

1нтц| надходження з340 47 428 38 518
Битраиання на:
Бикуп вдаоних акц|й з345 ) ( )
|!огагцення позик 3350
€гь'тату див1денд1в зз55 ( ) ( )
Битрачангтя на стт]тату в!доотк!в 3з60 ( )
Б:тщаиання на о[тлыц заборгованост! з ф|нансово|
оренди

зз65 ( ) ( )

Бищанангтя на шридбання чаотки в доч!рньопду
п1дприемотв1 зз70

( ) ( )

8ищаиангтя на ви11пати неконтрольованим часткам у
доч|рн|х йдприемствах з375

( ) ( )

]нтп| плате:к1 3390 ( 47 500 25 581 )
!{истий рух копшт!в в!д ф|нансово! д|яльност| 3395 -72 12 9з7
9истий рух гро!|!ових кошлт|в за зв1тний пер!ол 3400 -4 092 581

3али:цок колшт!в на початок ро!1 з405 \\ 822 7 655
Бгшив зм1ни валтотнггх юФо1в на з€ши|пок котцфу з4|0 2 589 з 586
3алилшок колшт|в на Ёнець року - --2 .- ---' з4\5 10 319 \\ 822

(ер!вник

|оловний

яковвнко |оР|й БоРисович

ковАльовА нАтАл|я в!ктоР!внА
2\)
;\*


