
,(ата (р!ц м1сяць, нисло)

|1|дприемство пРивАтнв Акц|оншРнв товАРиство ''[ввкс кАп!тАл'' за €!Р|{@9
(найметтування)

" 3в!т про рух гро|пових ко!!!т!в (за прямим мет0дом)
3а Р1к 2014 р.

коди
2015 101 101

2|60о862

Форма \3 (од за Акуд|1вшои 1
€таття (од 3а зв|тн:й пер|од 3а аналог1чний пер|ол

попе0еднього ооку
2 '-) 4

[. Рух копшт!в у результат1 операц!йно|д!яльност!
[{адходясегштя в1д:

Реал|зац1| продукц|[ (товар1в, роб|т, пос.тцг) 3000 47 \46 91 840

|1овернення податк|в 1 збор1в з005

у то|!т числ| податку на додагу варт1сть з006
|[йьового ф1нансув анття з010
[1адходя<енгтя в1д ощиллаггля су6сид|й, дотшцй 301 ]

Ёадход:кення аванс1в в1д покут1((1в 1 замовник1в 3015
Ёа.цод:кення в|д повернення аванс1в 3020
Ёа;цод:кення в|д в|дсотюв за 3'ши|пками ко|цт1в на
поточних оах\'нках з025 2 1

Ёадходясення в|д бор:книйв неустойки (тшщаф1в, пен1) з0з5
Ёадод:кення в|д операц1йно] оренди 3040

Ёадходкення в|д ощимання роятй, авторських
винагород

з045

Ёадходкентля в1д отрахов;ос прем|й 3050

Ёа.цод:кення ф1наноовто< установ в1д повернен|{'{ позик 3055

1нтц| надходтсення з095 \0з 5з2 11,5 765

Бътщанання на от1пат: 1

1овар1в (роб1ъ поощт) з 100 42з80 ) ( \07 440 )
|1ращ 3 105 4\4 ) (428)
Б|щах1ъань на оофальй заходи 31 0 ( \96 ( 204 )

3обов'язагть з податк!в ! збор|в 31 5 2з7 ) ( 816 )

Бптграчання на о!1пату зобов'я3ань з подат|у на приб1"ток 31 6 86 )
Бищаиання на от1пат зобов'язань з податцу на додагу
варт1сть

3\\7 ( ) ( )

Бищанатштя на оплат зобов'язань з |нтцих податЁв 1 збор|в з118 ( 151 )
Битранання на о11пату аванс1в з 135 ( 118 19

Битрачання на о!1лату поверненгшл аванс1в 3 140 ( ) )

8гттрачання на оппату цйьових внеок1в 3\45 )
Бищанання на от1пату 3обов'язань за ощахови1\{и
контрактами 3 150

( ) ( )

Б:тграчання ф|нансових установ на надання по3ик з 155

[нгп| вхтщанання 3 190 \2\ 295 ) 74 8\5
11истий рух копшт!в в1д операц1йно| д!яльност! 3195 13 960 2з 884

11. Рух копшт1в у результдт1 1нвестиц1йно| д1яльност1
Ёадод:кення в1д реал|зац||:
ф|наноових |нвестиц|й з200
необоротних акгив|в 3205 24

БФцод:кення в|д ощиманто<:
в|дсотйв з215 248 1 з86
див1ден](1в з220 т з67 819

Ёадходхсеглття в|д дериватив1в з225
Ёадходхсенгля в|д погатцегптя позик з2з0 \7 |з6
Ёадходт<енгтя в1д виб1ття дон1рнього п|дприсмства та
|нтцо| господарсько| одтдпиц1 з2з5
1нцл| надходження з250



Битранання на прилбаг*ля:

ф|нансов:тх |нвестиц|й з255 ( )
необоротнлтх акпав1в з26о ( 11 ( з3 )
3иплати за деру{иативами з270 ( ) ( )
Бттщанагптя на наданн'1 позик 3275 ( ) з9 518 )
8ттщаиання на придбання д6н1рнього п|дприемства та
1нтцо] господарсько| одиниц1 3280

( ) ( )

|нтц1 гшате:к! з290 ) (

{истий рух когшт!в в1д !нвестиц1йно!д!яльност! 3295 | 604 -20 186

1|1. Рух коппт!в у ре3ультат! ф!нансово| д!яльност|
Ёадходтсення в|д:
Бласного кап1тапу 3300
Фщимання позик 3305
Ёадход:кенгтя в|д прода:ку частки в дон|ртъошгу
п1дприемотв1 3310
1нтп1 надходхсення 3340 з8 518
3ищанангля на:

Бикуп власнто< акц1й зз45 ( ) (

|1огатцогптя по3ик 3350
€гьтату див|денйв зз55 ( ) ( )
Битрачангтя на о!1пату в:доотк!в зз6о ( ) (

Бищаиангтя на от1пату заборгованост! з ф|нансово1
оренди

зз65 ( ) ( )

Бищанання на гщидбанг{'1 частки в доч|рттьопту
п|дприемотв| зз7о

( ) ( )

Бищаиангтя на вип]|ати неконтрольованим часткам у
доч|рн1х йдприемствах з375

( ) ( )

1нтп г1пате)к1 3390 ( 25 581 ) ( )
!{истий рух ко:шт!в в!д ф!нансово1 д!яльност| 3395 \2 937
1{истий рух гро|пових копшт1в за зв!тний пе$}ол 3400 581 3 698

3алитпок колцт1в на початок рок! з405 7 655 з 957
Бгшлив зм|ни валтотгтих тсуос!в на з;шти!шок ко|цт1в 3410 з 586

з41-5 \1 822 7 655

7;{2
-/.-/:-

яковшнко }оР1й БоРисовичг ! |1р;] ]}'ах],-лъ*- *

ковАльовА нАтАл|я в!ктоР!внА


