
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 рік

Стаття Код рядка
За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реализації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       1068.7        888.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 178.1 ) ( 148.1 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030        890.6        740.6
Інші операційні доходи 040        295.5        262.1
Інші доходи 050     --     --
Разом чисті доходи (030+040+050) 070       1186.1       1002.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 793.5 ) ( 738.6 )
Інші операційні витрати 090 ( 300.0 ) ( 294.6 )

Інші витрати 100 ( 10.4 ) ( 3.5 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1103.9 ) ( 1036.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130         82.2        -34.0
Податок на прибуток 140 ( 14.2 ) ( 10.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150         68.0        -44.1
Забезпечення матеріального заохочення 160     --     --

Директор

Головний бухгалтер

_______________

_______________

Папко Сергій Михайлович

Передрій Н.А.

 Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 890,6 тис. грн. Iнші операційні доходи отримані в сумі 295,5 тис. грн. .  
 Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг склала 793,5 тис. грн. , інші операційні витрати - 300,0 тис. грн.,інші витрати 10,4 тис.грн. 
 Загальна сума   витрат від операційної діяльності  становить  1103,9 тис. грн. , чистий прибуток  склав 68,0 тис. грн.
 Надзвичайних доходів та витрат у звітному періоді не було. Витрати, які безпосередньо відображені в складі власного капіталу відсутні.

          у тому числі: 091     --     --
092 (    --    ) (    --    )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201     --     --

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202     --     --


