
,(одаток 1

до 1{ац|оншьною положонш (ш+царц)
б1хштероькою о6л|ку 1 ''зашьн| вимои до ф|нансово': зв1тнош!,'

!ата (р1к, м!ояць, тиоло)
|{1дприемошо пРивАтнв Акц!онвРнв товАРиство "|ввкс кАпттА-п" за €[|{Ф}
1еритор|я |1{евиенк|воький район
6рган!зац|йно-правова форма гооподарювання &ц!онерне ювариотво
Бидеконом|нно[д1яъноот! Ё{аданш !нтших ф1наноових поощ/г (кр1м ощахування та пено!йного

за 1(ФА1}}
за 1{Ф|{Ф[
за }ввд

за6езпенення), н. в. !. г
€ередня к|льк;оть прац1вник;в | 2з
\реощ телефон вулиця Б:кена|{отье, 6уд. 12, м. }(:11Б, 03057 5905454
0диниця вим!ру: по. щн. 6ез деоякового знака (окр!м розд!щ 1! 3в1ц про ф!наноов1 результати (3в!ц про оукупний дох1д) (форма
)тгя2), щоп:ов| показники якого наводятьоя в щивнях з коп!йками)
€кладено (зро6ити позначц "т" у в1дпов|дн1й кл;тинц;):

за поло)кеннями (отандартами) бцгалтероького о6л1ку

за м1>кнародними отандартами ф|наноово| зв1тноот|

Бшанс (3в!т про ф|нансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма.]\!1 1{од за.40 1801001

Актив
|{од

рядкд
на початок

зв!тного поп!олу
Ёа к!нець

зв!тного пео!оду
! 2 3 1

!. необоротн! активи
Ёематер1альн{ акшви 1000 2\ 18

перв1она варпоъ 001 27 21

накопичена амортизац1я |)02 6 9

Ёезавертпен! кап!ъльн! 1нвестиц1| 005

0оновн1 заооби 0 299 2з9
перв1она варт1оть 1 7\5 699

знос ,2 116 460

[нвеотиц1йна нерром1оть 5

[{ерв!сна варт!оть |нвестиц1йно] нер1хомоот| 10 6

3ноо 1нвеошц1йно| нер1жомооп 10 7

,{овгоощоков1 б1олойчн| активи 1020

1 1ерв1она варт1оть довгоорокових о1олопчних акшв!в \о'21

накопич9на амортизац1я довгоотрокових о1олопчних актив1в \о22

,(овгоороков! ф|наноов[ [нвоотиц1|:

як! обл!ков}+отьоя за методом Рас# в кап!тал!

|п:ших п1дприемотв 10з0

|нтп1 ф1наноов! |нвеотиц|| 10з 5 10 1б5 14 98б

,{овгоорокова де6|тороька за6оргован!оть 1040 9 583

Ё|дотронен1 податков| активи 1045

1'удв1л 1050

Б1дощочен1 акв1зиц1ин1 витати | 060

3алппшок котпт!в у централ!зованих орахових резервнпх фондах 1065

1нтп| необоротн| активи 1090

9сього за оозд!лом | 1095 20 0б8 !5 250
||. Фбооотн! актнви

3апаои 00 9 16

виробнич1 запаси 01

Ёезавершене виро6ництво А1

[отова прощкц|я 0з

1овари 0.1

|{оточн1 б1олог1чн1 акпви 10

,(епозити переотрац/вання 15

8екоел1 одерясан1 20

део1юроька заооргован1оть за продукц1ю' товари' робош' поощ|ги 25 | 9з2 1 986

део1тороька з&ооргован1оъ за розрахункамн:
за видан|{ми &ваноами 1 1з0 19 130

з б1одкетом з5 6 6

у шму ниол1 з податку на прибуюк з6

[еб1шроька за6оргован!оть за розрахунками з нарахованих доход[в 40 5з2 з |12

[еб1тороька заборгован1оть з& розрач/нками 1з внур1лпн1х розрахунк|в .15

[нлпа потонна деб1тороька за6оргован!сть 55 2з з24 27 996
|[отонн{ ф|наноов! !нвеотиц1| 60 з8 131 26 8з7

[ротп! та |х екв1вшенш 65 1 655 \\ 822

[ойвка 66 6 7
Ршнки в банкж 6"7 7 649 11 815

Би\раш маиоутн1х пер1од1в 1\)

чаотка переотаховика у ощ€|-хових Резервах во

у ющ| чио',п в:

резервах довгоощокових зобов'язань
1 181

резерв€!х з6итк|в а6о резервах 1|але)кних виплат 1 182



резеРв:}х незароблених прем1й 83

!н!пих ощахових Резервах 84
[нш-г! оборотл*1 активи 90 460
!сього за розд|лом [ 95 7\ 613 72 425

-[!. 11еоборотн| активи' ]примуван! для продФ.$/' та групи вибуття 200
Бьпанс 300 91 681 87 б75

ки до незарееотованого отаттного кап1тащ/

]н:ц! довгоотооков| зо6ов'язання

р9зерв довгоотокових зобов'язань

резерв збитк1в або резерв належж виплат

на виплац/ дя{ек_поц/

[|оточн! зобов'язання ! забезпэчення

у то}']. чиол1 з податщ/ на

|{оточна кредитороька заборгован1оть за розрахунками з Раониками

|1оточна кредит0роька заборгован1оть за отраховото д1яльн1отто

[9. 3обов'язання, пов'язан! з необоротними аюивами'
утршмуванимп для продая$|' та групами вибуття

:Ё##$# $д$?$-$д
1 А;},а'т и с};, 

' ;',, ; 6', 
" 

рр

ч/;.в9тдщРд,Р.}р9Р7

!.:;?*'ы&*

(ерБник

|оловний

яковвнко 1оР1й БоРисович

ковА.г|ьовА нАтАл!я в!ктоР|внА

1 Бизттачастьоя в органом виконавно{ влади, що реал!зуе дер)кавну пол!тику у офер! отатиотики.


