
.Щата фiк, мiсяrь, число)
Пiдприемство Ком5rrrальне пiдпрпемство 'lДIIПРоВськIДtr за е[РПоУ

ЕJIЕКТРОТРАНСПОРТ'' Дшiпровсьrсоi Micblcoi ради
(наймеrryвання)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупншй дохiд)
за I ПЬрiччя 2022 р.

2022 l 0,7 l
з26l6520

Форма Nч 2 Код за [КУДl rsortlm 'l

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код

рядка
за звiтншй

перiод

Ja ап€UIогlчнпЕ
перiод

попереднього
роцу

1 ) 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (юварiв, робiц послryг) 2000 91 708 8з 256
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii' 2010

премit пidпuсанi, Bculoчa сума 201 I
пре Mi t, пере daH i у пере сmр ахув ання 2012
змiна резерву незаробленtм премiй| всlлова сума 2013
змlна часmкu пересmрсшовuкiв у резервi незаробленtlх
премitl

20l1

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(тов арiв,робiт, пос.гryг) 2050 ( 47з 908 ) ( 465 47з
Чuсmi понесенi збumкu за cmpcxoBllJyru вuплаmа]уlu 2070
Валовий:

прибlток 2090
збиток 2095 ( 382 200 ) ( з822L7 )

,Щохid (вumраmu) Bid змiнu у резервсх doBeocmpoKoBtlx
забов'жань

2]05

[oxid (вumраmu) Bid змiнu iHultlx сmрсжовхlх резервiв 2l l0
змiна iHulux сmрсжовllх резервiв, всlлова qума 2Il]
змlна часmкu пересrпраховuкiв в iHultх сmрсu,овllх резервсж 2] I2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 467 028 4l5 676
У muу|У ЧuСЛl:
dохid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнtм al<muBiB i
ci л ьс ько 2оспоdарс ько t профкцi i'

2l22

doxid Bid вuкорuсmання коuuпiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

4дмiнiстр aTlд Hi вкгр ати 2l30 ( 47967 ) ( 441-7| )
Вlтграти на збу.г 2150 ( l53 ) ( l55 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( l01 342 ) ( 2454з )

у пому чuслl:
вumрапu Bid ылiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218l

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
с й ь с ь ко ео споd арс ько l' пр офкцi t'

2]82

Фiнансовий результат вц операцiйнот дiяльностi:
прибуюк 2190
збрrюк 2\95 ( 64634 ) ( 35 410

.Щохiл вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 1

Iншi доходи 2240 3 890 2 I24
у mому чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноl' dопомоzu

224 I

Фiнансовi витрати 2250 66з2 ) 13 02l )
Втрати вiд rlастi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 2270 ( 4з )109
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275



додатка
Фiнансовий результдт до оподдткування:
гrрибуток 2290
збиток 2295 ( 67 4l9 ) ( 46 415

Вкграти (дохiд) з подап(у на прибуток 2з00
IIрибуюк (збкюк) вiд пригпшеноi дiяльностi пiсля 2305

Чистий фiнансовий результат:
приб)"юк 2з50
збиток 2з55 ( 67 4l9 46 415 )

п. сукупниЙ

IЧ. РOЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

(Ста,l,тя Код
рядка

3а звiтнllй
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 1 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400
Дооцiнка (уrц""а) фiнансовrоr iнструмекгiв 2405
Накоплtченi ýpcoBi рiзницi 24l0

24|5

IнIций суrсупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
подаmк на прибу,юц пов'язаний з iншим суц/пним доходом 2455
IHrпrlt"t су купl | 1.11-4 дохiд lti gп я о tIодаткув а}Iня 246о
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2165 (67 4|9) (46 4l5)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчнtrl,"l
псрiод

попереднього

року
1 7 3 4

MaTepia.TbHi затрати 2500 250 853 209 з54
Вrтграти на огшаry працi 2505 2lз 794 205 l02
Вiшахування на соцальнi заtходи 25 l0 46 482 44 5з7
Амортизацiя 25l5 48 4з2 4з 9з9
Iншi операчiйнi вrграти 2520 63 809 зl410
Разом 2550 62з з70 5з4 з42

л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.погiчний
перiод

попереднього
рокч

1 1 3 1
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована сере.щr!орiчна кiлькiсть гrросптх акцiй 2605
Чцqт"й прибуток (збlтюк) на олI{у просту акцiю 2610
Скорl.поваlпшi чиgгrдi прибlток (збшок)
одrу проgту акцiю 26L5
Дrвiдеrrд.л на одту просту 2650
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