
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         1491         1188
Витрати на оплату праці 240         4077         3653
Відрахування на соціальні заходи 250         1394         1247
Амортизація 260         1648          957
Інші операційні витрати 270         2448         2361
Разом 280        11058         9406

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     16900000     16900000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     16900000     16900000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0,00521000       0,00030000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0,00521000       0,00030000
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Валовий доход від реалізації робіт, послуг, товарів відповідає П(с)БО 15 "Доходи".
Признання доходів від звичайної діяльності здійснюється відповідно до п. 7

П(с)БО 15 та П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
За 2011 р. доход від реалізації продукції (готової продукції, товарів, робіт та

послуг) склав 12948 тис. грн., податок на додану вартість - 2158 тис. грн., інший
операційний доход - 918 тис. грн. (дохід від операційної оренди активів -
788тис.грн., реалізація інших оборотних  активів -  131 тис.грн.); інші доходи -0
тис. грн. 

 Аналітичний облік складу витрат здійснюється за видами витрат.
За 2011рік адміністративні витрати склали  1953 тис.грн. (витрати на утримання

адміністративного персоналу  з нарахуваннями - 1644 тис.грн.; амортизація основних
засобів, інших матеріальних необоротних активів адміністративного призначення - 92
тис.грн.; 
Матеріальні витрати на  топливо, електроенергію   та ін. - 160 тис.грн., ); інші
операційні витрати - 443 тис.грн. (собівартість реалізованих інших оборотних
активів - 189 тис.грн., витрати по признаним штрафам, пеням - 2 тис.грн., інші
витрати операційної діяльності - 252 тис.грн. та ін.); інші витрати - 0 тис.грн.
фінансові витрати -  240  тис.грн. (проценти за кредит).

Таким чином, прибуток до оподаткування за  2011 рік склав  201 тис. грн. 
За звітній період підприємство не одержало надзвичайних доходів
Облік інформації про витрати, доходи, активи та зобов'язання по податку на

прибуток на підприємстві здійснюється згідно П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Загальна сума витрат з  податку на прибуток, що признані згідно П(С)БО 17

склала 113 тис.грн.
Таким чином, фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства за

2011рік - прибуток в сумі 88  тис.грн. 
В 2011 році підприємство не мало надзвичайних доходів та витрат. Тому чистий

прибуток ПАТ "Промтелеком" за 2011 рік складає 88  тис.грн.
Облік  інформації про чистий збуток на одну просту акцію та її розкриття в

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

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

           5          88220Прибуток

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

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

           5          88190Прибуток

( 74 )( 113 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

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



Генеральний директор __________ Сажин Володимир Георгійович

Головний бухгалтер __________ Кузьменко Олена Миколаївна

фінансовій звітності визначається П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".
Сума чистого збитку на одну просту акцію, що визначена в результаті

перерахунку, становить 0,00521 грн.


