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180Податок на прибуток від звичайної діяльності  - (9)

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

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

прибуток  - 33
збиток  -  -

Інші витрати  -  -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Фінансові витрати (82)  -
Втрати від участі в капіталі  -  -

Інші фінансові доходи  -  -
Інші доходи  -  -

збиток  -  -
Доход від участі в капіталі  -  -

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподар. 
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності  -  -

прибуток 82 33

Адміністративні витрати (171) (109)

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподар. продукції, 
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності  -  -

збиток  -
Інші операційні доходи 1  -

Валовий:
прибуток 252 145

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 127 576  -
Загальновиробничі витрати  -  -

Інші вирахування з доходу  -  -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 127 828 145

Акцизний збір  -  -
 -  -

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 127 828 145
Податок на додану вартість  -  -

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття За звітний період За попередній 
період

1 3 4

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати
12 місяців

Форма N 2 1801003

Організаційно-правова форма господарювання приватне підприємство 240

Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями 67.12.0.

Територія м. Київ, Деснянський р-н. 8036400000

Орган державного управління

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

КОДИ
2011 31

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю                         
"Фондова компанія "Авангард" 35379169

 -  -

Витрати на збут  -  -
Інші операційні витрати  - (3)

Фінансові результати від операційної діяльності:
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Головний бухгалтер посада відсутня

Керівник Зінченко В.О.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -  -
Дивіденди на одну просту акцію  -  -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -  -

1 3 4
Середньорічна кількість простих акцій  -  -

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті За звітний період За попередній 
період

Інші операційні витрати 108 87
Разом 171 112

Відрахування на соціальні заходи 15 5
Амортизація 8 6

Матеріальні затрати  -  -
Витрати на оплату праці 40 14

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника За звітний період За попередній 
період

1 3 4

Забезпечення матеріального заохочення  -  -

прибуток  - 24
збиток  -  -

Податки з надзвичайного прибутку  -  -
Чистий:  

доходи  -  -
витрати  -  -

збиток  -  -
Надзвичайні:  -

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток  - 24




