
до Нацiонального полоl€ння
(стандарry) бухгмтерського облiку 1

'Загальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

Дата (piк м]сяць число)
за 0дрпоу

Коди
2о221 04 01

з8з60501

- rом,нальне пijгр/Uм.-во Ооъ-,а-,"0.а-ё j,на сгр6а'
l дприемство днrйовськоr Mrikor ради

ФайменуфЁня)

3BiT про фiнансовi результатl,л (Звiт про сукупний дохiд)
за 1 квартал 2022 р.

Форма N92 Кол эаЛКvЛ@
l. ФlнАнсовl рЕзультАти

стапя код 3а звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

лопереднього
рокч

1 2
.]истий дохh вИ реалiзацil продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
aобiвартiсть реал iзованоi продукцlI (ToBapiB, робiт, посJrуO 2050 (19 706) ,]9 412)

валовий:
приб!ток 2090
збиток 2095 ]9 706) (19 412)

ншi о перац]й Hi доходи 212а 10 зз2 15 060

MMiHicTDaTиBHi витрати 2130 (839) (739)

зитрати на зб\т 2150
H!Ji операцiйнi витрати 2180 (з2)

Оiнансовий результат
приб!.ток

вц операцlиноl дlяльностl j

2190
2195 (10 245) (5 091

1оход вiд !част] в капiталi 22ао
Nш] фiнансов] доходи 222о

2240
2250

]трати вП }частiв капiталi 2255
221а

Ф;яансовий результат до оподаткування:
лрибчток 2290
збиток 22s5 {10 245) (4 368)

зитрати (дохи) з податкч на прибугок 2з00
Прибуrок (збиток) вИ припиненоiдiяльяостi пiсля оподаткування 2з05
Чис"ий фiнансовий результат:

приб\ток 2з50
збито{ (10 245) (4 з68)

ll. сукупний дохlд

Найменування локазника
код за звiтний

перiод

за аналогiчний
лерiод

попереднього

1 2 3
]ооц]нка (vuiHKa) необоDотних акти в iB 24оо
]ооц]нка (vuiHKa) ф]нансових iHcTDvMeHTiB 2405
lакопичен] kvocoBi оiзницi 241о
]астка iнlJ]ого сч{чпного доходч асоцiйованих та спiльних пiдприомств 2415
нtlJии счкчлlrии дохц 2445
нший сукупний дохiд до оподаткчвання 2450
']одаток на лрибугок, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
н[Uий счкчпний дохiд пiсля оподат{чвання 2460
укупний дохiд (сума рядкiв 2350,2З55 та 2460) 2465 ",l0 245 4 368



Найменування показника
код за звiтний

лерiод

3а аналогlчний
перiод

попереднього
рокч

1 2 з
\lатеоiал ьн] затрати 2500 172 47

Витрати на оплатч працi 2505 з 850 з 519

ВИра)ryвання на соцiальнi заходи 841 767
78

]HL!j операц]йн] витрати 252о 15 636 ,16 008
2550 20 571 20 408

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

lйlv. розрАхунок покАзникlв приБутковост

Назва cтaпi код
рядка

за звiтний
перiод

за аналоriчний
перiод

полереднього

1 2
]еDэдньоD]чна (]лькiсть простих акцiй 2600

коригована середньорiчна кiлькiсть простихакцiй 2605
-lистий лриб\лок (збиток) на однупросryакцiю Z<бlлн .вlо

,2615,
:%5а...*

]коOигований чистий лDи6\ггок rзбиток) на однч просrvакцiю /l(..ý' .,лi I
]ивiденди на однV пDос1./ акчiю //л\' -d9;-

Керiвник

Головний бухгалтер исак в.о,

коваленко А,о.

*,ZУsз6ýФо.)


