
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Квартальна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Статутне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденна залiзниця"

1.2. Організаційно-правова форма

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01072609

61052  м.Харків вул. Червоноарміська, 7

Державне пiдприємство

Начальник СТГО "Південна зализниця" Остапчук Віктор Миколайович

16.02.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5.Міжміський код,  телефон та факс

1.6. Електронна поштова адреса pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua

0577244709 7243983

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.2. Повідомлення
розміщено на сторінці
(за наявності)

д/н   .  .

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

16.02.2012

Дата

за 4 квартал 2011 року



1. Інформація про емітента X
2. Інформація про посадових осіб емітента

4. Відомості про цінні папери емітента:
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

X

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента; X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного
покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам
Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X

16. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів  бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

18. Примітки: 11. Примiтки 
    СТГО "Пiвденна залiзниця" не випускало iнших цiнних паперiв, крiм процентних облiгацiй, тому iнформацiя про випуски акцiй, про iншi цiннi
папери, випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери емiтента та звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться.
    СТГО "Пiвденна залiзниця" не приймало участi у створеннi юридичних осiб, тому така iнформацiя не наводиться.
       СТГО "Пiвденна залiзниця"  не складало промiжну фiнансову звiтнiсть за МСБО.
Фiнансова звiтнiсть надана  за   12 мiсяцiв 2011 року.

в) інформація про похідні цінні папери емітента

а) інформація про зобов'язання емітента
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції



3.1. Повне найменування Статутне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденна залiзниця"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

3.5. Місцезнаходження

3.3. Дата проведення  державної реєстрації 04.03.1992

А01 № 079884

3. Інформація про емітента

3.6. Статутний капітал (грн.)

3.9. Чисельність працівників (чол.)      46981

  1886462000.00

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування
виду діяльності та коду за КВЕД

пасажирський залiзничний транспорт

'3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать   0.000

вантажний залiзничний транспорт

транспортне оброблення вантажiв

61052  м.Харків вул. Червоноарміська, 7

60.10.1

60.10.2

63.11.0

3.4. Територія (область) Харкiвська область

'3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

3.11. Органи управління підприємства СТГО "Пiвденна залiзниця"- державне пiдприємство , яке входить до сфери
управлiння  Мiнiстерства транспорту та зв'язку  України (орган управлiння
майном) i пiдпорядковане  Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту
України

3.12. Засновники емітента СТГО "Пiвденна залiзниця"- знаходиться 100% у державнiй власностi.



4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Начальник СТГО "Пiвденна залiзниця"

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові або
найменування юридичної особи

Остапчук Вiктор Миколайович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт, або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

4.4. Рік народження

4.5. Освіта освiта вища закiнчив Харкiвський  iнститут iнженерiв транспорту, 1977р., кандидат технiчних
наук

4.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Пiвденна залiзниця

4.8. Опис. Змiн у персональному складi емiтента не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

МК 716618 11.02.1998

Ленiнсьським РВ  ХМУ УМВСУ  в Харкiвськiй областi

1955

15

4.1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові або
найменування юридичної особи

Журавель Валентина Кирилiвна

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт, або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

4.4. Рік народження

4.5. Освіта Вища,Харкiвський iнститут iнженерiв транспорту,1993 рiк

4.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Пiвденна залiзниця

4.8. Опис. Змiн у персональному складi емiтента не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

ММ 672418 27.12.2000

Дзержинським  РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

1955

10



5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування ПрАТ "ВДЦП"

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

5.4. Місцезнаходження 04107 м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон (044) 585-42-40

5.8. Факс 585-42-40

5.9. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис д/н

5.1. Найменування ТзОВ "Аудиторська фiрма Транс-аудит"

5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31895956

5.4. Місцезнаходження 79023 м.Львiв, вул. Чернiвецька, 17б

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво № 2866

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002

5.7. Міжміський код та телефон (032) 2980213

5.8. Факс 0322980213

5.9. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

5.10. Опис д/н

5.1. Найменування ТОВ "Спарта капiтал"

5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303

5.4. Місцезнаходження 01133, м.Київ, бульвар Лесi Українки, 7-б, примiщення 104

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483561

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.08.2009

5.7. Міжміський код та телефон (044) 220-00-14

5.8. Факс 220-00-13

5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi ЦП / андерайтинг

5.10. Опис д/н



5.1. Найменування ПАТ "Укрсоцбанк"

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019

5.4. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534210

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010

5.7. Міжміський код та телефон (044) 230-32-31

5.8. Факс 230-32-57

5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi ЦП / андерайтинг

5.10. Опис

5.1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227

5.4. Місцезнаходження 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483591

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009

5.7. Міжміський код та телефон (056) 373-95-94

5.8. Факс 373-97-84

5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

5.10. Опис

5.1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС"

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206

5.4. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 72, офiс 6/96

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581354

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2011

5.7. Міжміський код та телефон (044) 277-50-00

5.8. Факс 277-50-01

5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

5.10. Опис

5.1. Найменування АТ "УкрСиббанк"

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750

5.4. Місцезнаходження 61050, м.Харкiв, пр.Московський, 60

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №507197

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2010

5.7. Міжміський код та телефон (044) 537-49-25

5.8. Факс 537-49-25

5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi ЦП / брокерська дiяльнiсть

5.10. Опис



Облігації
(відсоткові,

цільові, дисконтні)

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску (штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін виплати
процентів

Дата погашення
облігацій

12 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Сума виплаченого
процентного

доходу за звітний
період (грн.)

11

6.2. Інформація про облігації емітента

Відсоткові20.10.201
1

161/2/11-Т ДКЦПФР 1000.00000 300000.000 Бездокументарн
а
Іменні

 300000000 14.50000 31.01.201
2-29.10.2
014

       0.00 29.10.2014

Опис: Iнших видiв цiнних паперiв емiтент не випускав. Випущеннi цiннi папери  процедури лiстингу не проходили та не знаходяться в обiгу без
включення  до реєстру органiзатора торгiвлi. Випущенi емiтентом iменнi вiдсотковi забезпеченi порукою облiгацiї серiї В станом на 01.01.2012
року розмiщенi 28.12.2011 року. Фактично розмiщенi   28.12.2011 року  в кiлькостi 300 000 шт. загальною номiнальною вартiстю 300000000,00
грн..Загальна сума , на яку розмiщено облiгацiї 300 000 000грн..    Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється  за рахунок  коштiв емiтента,
отриманих в результатi господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з   бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв.
Розпорядженням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 вересня 2011 №224-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй
СТГО "Пiвденна залiзниця" серiї А, свiдоцтво  про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї А вiд 31 липня 2009 року №234/2/09 видане 04.10.2010
анульовано.



7.1. Інформація про зобов'язання емітента
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X     2559170.00X X
АБ "Експрес-Банк"  13.500       56000.0014.04.2011 13.04.2012
АБ "Експрес-Банк"  15.200       26000.0022.07.2011 01.07.2014
ПАТ Дочiрнiй банк Сбербанк Росiї  16.500      137666.0026.08.2010 26.07.2013
ПАТ Дочiрнiй банк Сбербанк Росiї  15.200       80000.0026.07.2011 30.06.2014
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"  14.370       42000.0027.12.2010 21.12.2013
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"  13.370       84000.0002.06.2011 06.04.2012
АТ "УКРСИББАНК"  13.650      175000.0007.04.2011 06.04.2012
ПАТ "Марфiн Банк"  13.250       50000.0026.07.2011 30.06.2014
ПАТ "ВТБ Банк"  16.420      400000.0005.08.2011 14.06.2014
ПАТ "ВТБ Банк"  14.870      400000.0030.12.2010 28.12.2013
Ексiм Банк Кореї   0.000      858504.0011.10.2011 29.12.2020
ПАТ "Укрсоцбанк"  14.500      250000.0021.11.2011 27.10.2014
Зобов'язання за цінними паперами X      300000.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X      300000.00X X
Облiгацiї вiдсотковi  14.500      300000.0028.12.2011 29.10.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X      164293.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X     3262325.00X X
Усього зобов'язань X     6285788.00X X
Опис: Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних)

за кредитом Ексiм Банк Кореї вiд 11.10.2011р.
становить лiбор+2,6%



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Статутне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденна залiзниця"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________пасажирський залiзничний транспорт

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса________________________________________________________________61052 М.ХАРКIВ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIСЬКА, 7

01072609

6310137200

140

      7214

60.10.1

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Баланс
на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020     365267     703463
Основні засоби:

залишкова вартість 030   11885477   13405155
первісна вартість 031  355672762 1219474803
знос 032 ( 343787285) (1206069648)

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040     --     --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056     --     --

Усього за розділом І 080   12331364   14188832
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100     293505     489608

готова продукція 130      38124      75096

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160      52587      73599
первісна вартість 161      52587      73599
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

з бюджетом 170        930        352

Інша поточна дебіторська заборгованість 210      16260      11806
Поточні фінансові інвестиції 220     --     --

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010      17645      17798
первісна вартість 011      36300      41130
накопичена амортізація 012 (     18655) (     23332)

Інші фінансові інвестиції 045      52382      53382
Довгострокова дебіторська заборгованість 050      10567       9034
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055     --     --

Запаси:

поточні біологічні активи 110          2          3
незавершене виробництво 120      29049      14906

Товари 140      11715      13721
Векселі одержані 150     --     --

за виданими авансами 180      84743    1460929
З нарахованих дохідів 190     --     --
Із внутрішніх розрахунків 200       2080       2943

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035         26     --
первісна вартість 036         26     --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070     --     --

Відстрочені податкові активи 060     --     --

Гудвіл при консолідації 075     --     --

Гудвіл 065     --     --

Довгострокові фінансові інвестиції:



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500     385454     315000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510     233792     356662
Векселі видані 520     --     --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540     109734      95960
з бюджетом 550     141658     164293

із внутрішніх розрахунків 600     353877     941756

Інші поточні зобов'язання 610      49183       7842
Усього за розділом IV 620    1579916    3110138

V. Доходи майбутніх періодів 630       2487       2764
Баланс 640   13000545   16813801

Керiвник

Головний бухгалтер

________

________

Остапчук Вiктор Миколайович

Журавель Валентина Кирилiвна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300    1886462    1886462
Пайовий капітал 310     --     --
Додатковий вкладений капітал 320     --     --
Інший додатковий капітал 330    4667272    5559924
Резервний капітал 340     --     --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350    2370406    2939761
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

  10386147   8924140380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400      84479     139102
Інші забезпечення 410     --     --

415     --     --
416     --     --

Цільове фінансування 420     --     --
    139102     84479430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440     626071    2244170
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450     103274     300000
Відстроченні податкові зобов'язання 460    1347746      96736
Інші довгострокові зобов"язання 470     332432     534744

   3175650   2409523480Усього за розділом III

зі страхування 570       3210      41077
з оплати праці 580       3049      77911
з учасниками 590     --     --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530     299959    1109637

з позабюджетних платежів 560     --     --

Частка меншості 385     --     --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230      37832      50819

в іноземній валюті 240     --     --
Інші оборотні активи 250      97285     427556
Усього за розділом II 260     664112    2621338

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270       4363       3557

Баланс 280   13000545   16813801

у т.ч. в касі 231        184        122

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275        706         74

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605     --     --



Дата (рік, місяць, число)
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Підприємство___________________________________________________________
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за КОПФГ
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Контрольна сума

Статутне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденна залiзниця"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО
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Одиниця виміру: тис. грн.
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      7214
140

60.10.1

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній
період

1 2 3 4

025 (       139) (       154)

Мiнiстерство транспорту та зв'язку

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010    7917298    6842554
Податок на додану вартість 015 (    753708) (    819795)
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035    7163451    6022605
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (   6005284) (   5181045)

Валовий:
Прибуток 050    1158167     841560
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060     299038     169273

Адміністративні витрати 070 (    202597) (    192231)
Витрати на збут 080 (      5554) (      6342)
Інші операційні витрати 090 (    511663) (    219925)

Прибуток 100     737391     592335
Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120       3274       4420
Інші доходи 130     217433      80635
Фінансові витрати 140 (    374485) (    256439)
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 (     54387) (     47395)

Прибуток 170     529226     373556
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 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 (    --    ) (    --    )



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній
період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230    2311797    1806009
Витрати на оплату праці 240    1813286    1565699
Відрахування на соціальні заходи 250     690854     603146
Амортизація 260     955227     918910
Інші операційні витрати 270     771782     563057
Разом 280    6542946    5456821

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній
період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керiвник __________ Остапчук Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер __________ Журавель Валентина Кирилiвна

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

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:
    106367    157309220Прибуток

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

Надзвичайні:
    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:
    106367    157309190Прибуток

(    267189)(    371917)180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості


