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Щата (piK, мiсяць,. число

Пiдприсмство КНП <Нiжинська MicbKa стоматологiчна по
(найменування) 

ЛlКЛlНlКa') 
За еЩРПОУ

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за I квартал2022 р.

коди

01

054806з 1

I. Фiнансовi
Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод
За

аналогiчний
перiод'

ГIопередньог0

року
1 2 aJ 4

Чистий лохiд вiд реачiзачii продl,кчii (ToBapiB, робiт,
lос;туг)

2000 1 888,8 2580,5

Собiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)

2050 (2 127,0) (2з08,5)

Валовий:
rрибуток 2090
збиток 2095 () ()
[ншi операцiйнi доходи 2|20 318,б з9з,6
Адмiнiстративнi витрати 2130 (509,2\ (504,2)
Витрати на збут 2150 () ()

2180 (37,8) (з 0, 1)
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
rрибуток 2190
lбиток 2195 () ()
Цохiд вiд yracTi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220
ншl доходи 2240 57,8 54,1
ФiHaHcoBi витрати 2250 () ()
tsтрати вiд участi в капtталi 2255 () (
ншl витрати 22]0 () ()
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 () ()
Витрати (дохiд) з податцу на прибуток 2300
прибуток (збиток) вiд припиненоi дiя"цьностi пiсля
)податкування

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50

185,4

збиток 2з55 ( 408,8) ()

тати



кYпнии дохц
Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 2 J 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2,+05

Цакопиченi KypcoBi рiзницi 21]l0

Частка iншого с),к,yпного доход.y асоцiйованих та
эпiльних пiдприсr,tств

24l5

нший сукупний дохiд 2445
[нший сукyпниli дохiд до оподаткyвання 2450
Податок на прибу,ток, пов'язаний з iншrtьI с)Iк},пним

цоходом

2455

[нший сyкупний дохiд пiсля оподаткyвання 2460
Сукупниrl лохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 (408,8) 185,4

III. Ел lиементи операцrиних
Назва cTaTTi Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

матерiальнi затрати 2500 з99,5 505,7

Витрати на оплату працi 2505 1 791,7 1837.4

Вiдрахування на соцiа,цьнi заходи 2510 з87,2 з 87,5

\мортизацiя 25I5 57,8 82,1

ншi операцiйнi витрати 2520 з],8 з 0.1

Разом 2550 26]4,0 2842.8

Iч Роз нок показникlв п BocTl акцrи
Назва cTaTTi Код

рялка

за звiтний
перiод

за ана-цогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 a
J 4

ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2б05

Цистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610
Экоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
лкцiю

26|5

Цивiденди на одну просту акцiю 2650

Керiвник

Головний бух

Олександр IГНАТЮК

Олександра П'ЯТКОВСЬКА

п.


