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Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код За звітний За попередній

рядка період період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1037334 983219
Податок на додану вартість 015 172866 ( ) ( 163846
)

Акцизний збір 020 0 ( ) ( 0 )
 025 0 ( ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 249 ( ) ( 21
)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 035 864219 819352
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 692319 ( ) ( 731872
)

Валовий: 050 171900 87480
     прибуток
     збиток 055 0 ( ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 3579 2973
     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 061 0 0
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати 070 49120 ( )47262 (
)

Витрати на збут 080 59 ( )62 (
)

Інші операційні витрати 090 6739 ( )4214 (
)

     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 091 0 ( ) 0( )
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності: 100 119561 38915
     прибуток
     збиток 105 0 ( ) 0( )
Доход від участі в капіталі 110 2 0
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи(1) 130 4235 32234
Фінансові витрати 140 2394 ( )2661 (
)

Втрати від участі в капіталі 150 0 ( ) 10 (
)

Інші витрати 160 12458 ( )7553 (
)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 170 108947 60926
     прибуток
     збиток 175 0 ( ) 0( )
     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 176 200 76



переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
 діяльності

     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177 0 ( ) 0( )
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 30532 11995
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 78415 48931
     прибуток
     збиток 195 0 ( ) 0( )
Надзвичайні: 200 0 0
     доходи
     витрати 205 55 ( )76 (
)

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 ( ) 0( )
Частка меншості 215 0 ( ) 0( )
Чистий: 220 78360 48855
     прибуток
     збиток 225 0 ( ) 0( )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код За звітний За попередній

рядка період період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 63467 57014
Витрати на оплату праці 240 123275 110413
Відрахування на соціальні заходи 250 42754 37815
Амортизація 260 58306 24963
Інші операційні витрати 270 59786 59455
Разом 280 347588 289660

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 103635500 103635500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 103635500 103635500
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 0,76 0,47
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0,02

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0
Примітки: У складі фінансових витрат відображено суму сплачених відсотків за користування  кредитами банків у 
національній валюті, а також відсотки по інших позиках.
Інші операційні витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно від 
дати надходження коштів. Основними складовими інших операційних  витрат є: собівартість реалізованих виробничих 
та
 невиробничих запасів; втрати від операційних  курсових різниць; сумнівні та безнадійні борги; витрати на утримання 
соціальної сфери; втрати від  безоплатної передачі активів, запасів, коштів.
Інші  операційні доходи  відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно від 
дати надходження коштів. До їх складу віднесено доходи від реалізації оборотних та необоротних активів, операційної 
оренди, операційної курсової різниці,  списання кредиторської заборгованості; одержані пені, штрафи, неустойки; 
відшкодування раніше списаних активів, тощо.
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