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Звiт про власний капiтаJI
за Pilс 2019 р.

Форrиа М4 Код за ЩУД 1 801 005

Стаття

Код

ряд-
ка

Зарее-
строва-

ниЙ
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у дооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вниЙ

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

l 2 3 4 5 6
,| в 9 l0

залишок на початок
року 4000 10 ]28 2 28з (з9 з15) (26 7():l)

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005

Виправлення помилок 40 l0
Iншi змiни 4090

СкоригованлtГt заллt-

шок на початок року 4095 l0 ]28 (з9 ]15) (?,6 1()4)

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний *

перiол 4100 (з .}9] )
(з .+9] )

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 41 10

Дооцiнка (r,цiнка)

необоротних активiв 4ltl
Дооцiнка (учiнка)

фiнаноових iHcTpyMeHTiB 4l l2
Накопиченi KvpcoBi

рiзницi 4l 1з

частка 1ншого сучцног0
дохолу асоцlиованI,D( l

спiльнлтх пiдприсмств 4l]l4
Iнший сукупний дохiд 4llб
Розподiл прибутку:
Виплати власника\,I

4200

Спрямування гцэибутку

до зареестрованого
42(),5

Вiдрахування до
кап1, 42 l0

Cr"lla ч истого прибутц,,
IlАложна до бюдлtсц,
вiJповiдно до
законодавства 42l5
(-r лrа чистого прttбr"гt<r,

на створення
спсцitt.,tьнtrх
(ui,rьових) r|lондiв 4220



108 9764 531
1

4225

Cvbra ч истого шрибl,тlп,

на п,tатерiа-lьне

заохочснrut

4240
Внески учасникiв:
Внесttи до ttапiталу

4245
Погашення заборго-
BltHocTi з капiталу

4260
Вилучення капiталу:

аrtцiй

426_5

ВИIý/п-

лсних акцlи (

4270них акцlи LI

Ану,товання викупле-

427 5
Вилучення частки в

капiталi

42в0
зпtеншенrrя номiналь-
Hor акцlи 2 706

4290 2 7обIншi змlни в капlталr

429 l

Прилбання (продаж)

неконтрольованоi
частки в дочiрньому
пiдщrиемствi (7lt7)(з 19з )4295 2,706Разом змiн у капiталj

(27 491)(42 808)2 28з4300 1з 03.+
залишок на кiнець
року я*.,,.;-F-l,Ъ

к

г

{ушенко Олексанлр Сергiйович
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