
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230          216          169
Витрати на оплату праці 240         1507         1076
Відрахування на соціальні заходи 250          485          379
Амортизація 260           76          102
Інші операційні витрати 270         1425         1360
Разом 280         3709         3086

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300        77872        77872
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310        77872        77872
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320     171.43518000      12.52055000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330     171.43518000      12.52055000
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________ Авраменко Сергій Володимирович

Головний бухгалтер __________ Д'яченко Тетяна Анатоліївна

Протягом 2012 року був отриманий дохід у сумі 4416 тис. грн.( від реалізації послуг ), що на 323 тис. грн. більше, ніж за попередній 2011 рік; ініш
операційні доходи - 20 тис. грн., інші доходи - 16018 тис.грн. 
Загальна сума витрат за 2012 рік  склала 7104 тис. грн., у тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1813 тис.грн.;
адміністративні витрати - 1866 тис. грн.; витрати на збут - 14 тис. грн., інші операційні витрати - 16 тис. грн., фінансові втрати - 11 тис. грн.; інші
витрати - 3378 тис.грн., податок на прибуток - 6 тис. грн. Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік  товариство
отримало чистий прибуток у сумі 13350 тис. грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

         975       13350220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

         975       13350190Прибуток

( 6 )( 6 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --


