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за СflРПОУ

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за I квартал 2022р,

ФормаN2 Колза,ЩКУ{ W

I. ФlIlAHcOBI рЕ:]ультАти

Стаття Код

рядкп
За звir,ний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 4

Чисr,ий дохiд вiд реа,riзацii продrццii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 зl850 2l lзl
Собiвартiсть реа,riзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (2|,l49\ 15172
Валовий:

ппибчтсlк 2090 l0l01 5959

збиток 2095 (0] (]

lншi операЦiйнi лоходи 2l20 l12 8(

Щохiл вiл первiсного'визнання бiологiчногих акгивiв та
сiльськогосподарськоi поодчкцiт 2|22

Адмiнiстративнi витрати 2 з0 (34l8 (2024

Витрати назбут 2 50 (з2\7 (2478

ншI оIIеDацiинl витDати 2 80 l 206, (666]

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчногих активiв та
Jlл ьськогосподарськоl продукцll 2182

Фiйансовий результат вiл операчiйноТ дiяльностi:
прибуток 2 l90 2372 87,|

зби,гtrк 2l95 (0) 0
дохiд вiд участi в kaniTa,ri 2200

[ншi фiнансовi доходи 2220

lншi доходи 2240

Фiнансовi витпати 2250 10 1l

Втрати вiд участi в капiталi 2255 0 ()

Iншi вит,рати 2270 () ()

Фiнансовий результат до оподаткування:
ппибчток 2290 2з62 86б

зби,гок 2295 (0) (]

Виr,раI,и (дохiд) з IIодатку на ltttибуток 2300 450 19с

г]рибуток (збиток) вiд припилtенот дiяльностi tliсля оподаткування 2305

Чистий фiнансовий результат:
приб}ток 2з50 1912 67(

збиток 2з55 (0 0



II. сукупниt]'l дохIд

Ill. ЕлЕNlЕнти опЕрАцlйних l}итрАт

lч. розрАхунок покА:tникl в прI,1 Буl,ковостI дкцl l:i

Найменування показника
Код

Dядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод

попереднього року

l , 3 4

Щооч iHKa (уцj нка) необоротних акгивiв 2400
Цооц нка (уч нка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0

24l5
нший сукуцrlий дохiд 2445
lнший сукупllиii лохiл до оIlодаткуваllня 2450 0
I-Iодтгок на прибуr,ок, lIqв'язаний з iнutим сукупним доходом 2455
l н ruцii сукчп lllt ii лtlх iл пiсля оподаr.l{уван 1lя 2460 0
('},K},rrHIrr"r Дохiл (супIа рrlлкiв 2J50,2355 та 2460) 2465 l9|2 6,7с

Hal"rMeHyBaH Hrl пOка]нIlка
Код

Dядка
За звiт,ний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1 2 3 4

Маг9рiаlьнi затрати 2500 б l69 6|2|
Витрати на оплаr,у праui 2505 l6409 1l14з
Вiдра.*уванп" на соцiальнi заходи 25 10 3500 2405
Аморr,изацiя 25 15 69е 4,72
Iншi операцi йrti витрати 2520 248с 4092
Разом 2550 29254 242зз

tчна кtlIькiс,гь просr,их акцiй
чна кlлькlсгь простих акцlй

гованцй чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю
iденди на одну просту акцiю


