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Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
залишок на початок
року 4000 171 547 ta54 8 ( l 25 464) (5 860) 4i 085

Коригування:
змiна облiковоi
по:riтики 400_5

Виправлення по\,{ихок 40t0
Iншi змiни 4090
Скоригований за.rи-
шок на початок року 4095 171 517 tl54 li ( l 25 464) (5 860) .+1 0 ti_5

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 (31 613) (316lз)
Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 41 l0
loouiHKa (1,чiнка)
нсоборотни,i активiв 4lli
Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових iHcTpr пreHTiB 4l12
Накопl.тченi rypcoBi
рiзницi 4l lз
Ч астка i ншою с\.к}--пного

дохол асоцiйованж i

спiльних пiдприемств 4l l4
Iнший с\,кt,пний дохiд -lllб
Розподiл прибутку:
Виплати в.пасника}r
(ливiдеl*r; 4200 (l54) ( 1 ,ý4)

Спряппвання прибуткr,
до зареестрованого
капiта-тr, ;l20_5
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резервного капiталr, 42l0
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Cr,Ma ч"сББ пр@тr<_r,

Внески учасникiв:
Внески до капiта (13 173)

Погашенrrя заборго-
BaHocTi з капiталr,
Вилучення капiталу:
Викl,п акцiй (часток
Перопродаж викyп-
лених акцiй (часток)
Аrтч"шовання вик\.пле-
них акцiй (часток

зменшення номiналь-
но1 BapTocTl акцlи
Iншi змiни в капiта;ri (l 618)

Придбання (продаж)
HOKOHTPOJIbOBaHOi

частки в дочiрньол,t1,

(156 897)
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