
Додаток'1
до Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

flaTa (piK, мiсяць, число)
за едрпоу
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з2459822

ПiдприемСтВО Комунальне пiдприемство "МиколаТвкомунтранс"
(вайменування)

3BiT про фiнансовi результати (Звiт про сукупниЙ дохiд)
за 20'l9 р.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Статгя
Код

рядка
за звiтний

перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

rЙiиИ дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 38 304 28 414

)об i BaýTicTb реал iзова Hoi п родукцiТ (то"арл, рqqЦ, n 9чуQ. 2050 (29 468) (24 665)

Валовий :

прибуток 2090 8 836 3 749

збиток 2095

ншi операцiйнi доходи 212о 1 893 5 090

\дмiнiстративнi витрати 21 30 (5 299) (4 899)

Зитрати на збут 21 50 (2 490) (174)

ншl операцlинl витрати 21 80 (3 267) (2 583)

Фi нансовий результат вiд опера цi йноТ дiяльностi :

прибуток 21 90 1,183

збиток 21 95 (327)

]оход вiд участi в капiталi 2200

ншi фiнансовi доходи 2220 з55 36

ншi доходи 2240

OiHaHcoBi витрати 225о

tsтрати вiд участi в капiталi 2255

ншi витрати 2270 (273)

Diнансовий результат до оподаткування:
прибчток 2290 28 946

збиток 2295

3итрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (5) (1 70)

lрибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподатху99!х! 2305

{истий фiнансовий результат:
прибчток 2350 23 776

збиток 2355

II. сукупниЙ дохlд

Найменування показника
Код

рядка

3а звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
-lакопиченi KypcoBi рiзницi 2410
-{астка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 2415

нший сукупний дохiд 2445

нший сукупний дохiд до оподаткування 2450

lодаток на прибугок, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 23 776



lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

Найменування показника
Код

рядка
3а звiтний

перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

йатерiальнi затрати 2500 9 501 8 758

3итрати на оплату працi 2505 14 445 9 809

Зiдрахування на соцiальнi заходи 251 0 3 207 2 215
\мортизацiя 2515 3 880 3 184

ншi операцiйнi витрати 2520 9 491 8 з55

Разом 2550 40 524 32 321

Назва cTaTTi
Код

рядка
3а звiтний

перiод

3а аналогlчний
перiод

попереднього
рокV

1 2 J 4

Эередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Экоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
-lистий приброк (збиток) на одну просry акцiю 261 0

Экоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 5

]ивiденди на одну просry акцiю .Zллrне}х\ 2650
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