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Одиниця виміру: тис. грн.

22860631
8039100000
         0
233

35.43.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за перший квартал 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній
період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        454       2593
Податок на додану вартість 015 (        64) (       407)
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (         4) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        386       2186
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (       162) (      2107)

Валовий:
Прибуток 050        224         79
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060         17          8

Адміністративні витрати 070 (       669) (       498)
Витрати на збут 080 (       109) (        92)
Інші операційні витрати 090 (        76) (        37)

Прибуток 100     --     --
Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (       613) (       540)
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120        275        195
Інші доходи 130     --     --
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 (    --    ) (         1)

Прибуток 170     --     --
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (       338) (       346)

2012 04 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Загальновиробничі витрати 045 (    --    ) (    --    )


