
,(одаток
до ||оложення (стандарц) бщгалтерського обл|ку 5

!ата (р|к' м!сяць, нисло)

||1дприемство |1риватне акц|онерне товариство ''|векс 1{ап!тал'' за €[Р||Ф!

1еритор|я 11]евченк|вськийрайон за (ФА1!!

за €|1ФА9Фрган державного управл1ння

Фрган1заш|йно-правова форма госполарювання акц1онерне товариство за (Ф|1Ф[

Бид економ!чно! д!яльност| надання 1нших ф!нансових послуг (ко!м

стр.!хування та пенс!йного забезпечення) за кввд

€кладено (зробити по3начку "т'' у в!дпов|дн1й кл1тинц|):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обл!ку

за м!жнародними стандащами ф|нансово| зв1тност|

Фдиниця вим|ру: тис. грн.

зв1т
про власний кап!тал

Форма\ 4 (од за А(9А { 1ю1ш5 |

20 |2р.

коди
20131 01 ! 01

21600862

80з9100000

2зо

64.99

€таггя |(од
€тацт-

нуй
кап!тал

|{йо-
вуй

кап!тал

Аодат-
ковий

вк]1аде_

нуцй

кап!тал

|'{ш,гй

додат-
ковий

кап!та.гл

Резерв_

ний
кап1тал

Ёерозпо_

д!лений
приброк

Ёеопла_
четтий

кап!тал

8илу-
чений

кап!тал
Разом

2 3 4 5 6 1 8 9 !0 1!

}алипшок па початок
року

010 10 000 80 57 67 6\7 2 805 80 559

[оригування:
}м!на обл1ково!
тол!тики

020

Б:тщавленгля помилок 0з0

|н:п1 зм|ни 040 42 42

€коригований
3али[шок на початок 050 10 000 80 57 67 677 2 847 !90 601

11ереоц!нка акгив|в:

[ооц!нка основнло<

засоб1в
060

9фгп<а ооновглих

засоб1в
070

\ооц!нка незавертпе_

того буд!втплшгва
080

{'п!нка нез4верпше-

того бул!вн:ллтва
090

{ооц1нка нсматср|
шьних актив|в

100

['ц!тп<а нематер|
шьних акгив!в

110

1).о



2 3 4 5 6 1 8 9 [0 11

{истий прибуток
'збиток) за зв|тпдий
топ|пп

1з0 27 994 27 994

Розпод!л поибутку:
3иплати власникам

'д:вйенди)
14о

)прямратпля прибрку
1о отат}тного кап1та,у

150

}!драхратпля до
)езервного кап{тащ

160

\70
8нески учасник!в:
3нески ло кап{талу 180

1огатпехпля заборгова_
{ост! з кап!талу

190

2оо

8илуяенпя кап!талу:

]икуп акц!й (чаоток) 21о
1ерещолаж викупле_
{их акфй (пасток)

22о

\нулповадптя викупле-
*тх акц!й (васток)

2зо

3илрення вастки в

@п|тал]
24о

]метппення ном!наль_
]о! вартоот! акц|й

25о

[нпш! зм!ни в кап!тал!:

]гпдсатптя невйтпкодо-
]аних збитк1в

260

Безкотгговно от|{\{:ш|
активи

270

280

Разом зм!н в кап!тал! 290 ( 27 994 27 994

}алипшок на к!пець
року

з00 10 000 80 57 67 617 ( 25 \47 52 607

[{ер!вник

|оловний бухгалтер

9ковенко }Ф.Б

[(овальова Ё.Б.


