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Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за PiK 2021 р,

ФормаNg2Код.одкVлГl:ll-1воtбJ-l
РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
noKv

l 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг) 2000 l 869 881 l 538 7l0
чuсmi заробленi сmрqховi премii 201 0

премii пidпuсанi, вqлова суrйq 20l l
прем ii|, пеоеdан i ч пеDесmOахvвання 20] 2
змiна резерву незаробленuх пtэемiй, BculoBa сvмсl 20] 3
змi,на часtпкч пересmрqховttкiв у резервi незаробленuх
пtэем iй

20l4

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ
|товаоiв.ообiт. послчг) 2050 ( ) ( )
чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoтllJvtуl вuплqmаJуtu 2070
Валовий:

прибYток 2090 1 869 88l l 538 7l0
збиток 2095 ( ,) (

2l05

Цохid (вumраmu) Bid зtиiнu iнuluх cmpaxogllx резеDвiв 2l l0
змiна iHtultx сmраховuх резервiв, валова сума 2I lI
зtиiна часmкu пересmраховuкiв в iнuluх сmраховuх DезеDвах 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2\20 7 950 1 40з 280

у пlол,tу чuслi:
doxid Bid злliнu варmоспli qкmuвiв, якi оцiнlоюmься за
с пр ав еdлuв oto в ар m ic пt ю

212l

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоzi,tнлtх акlпuвiв i
с iл ь ськое о сп оd ар ськ oi' пр оdyKt lii'

2l22

doxid вid вuкорu,сmqння коuttпiв, вuвiльнеttuх Bid
опоdапtкування

2l2з

ддмiнiстративнi витрати 21з0 зз 551 21 74з )
витрати на збут 21 50 ( з95 412 ) 2"75 0l l

Iншi операцiйнi витрати 2l 80 ( l 304 995 2 572189 )

у пому чuслl:
вuпlрапtu вid змiнu варtпоспli акtпuвiв, якi оtlitltоюпlься зq
справ еdлuвоtо варпliспttо

2IBl

вumрап,lu Bid первiсноzо вllзнqння бiолоеiчнuх акпtuвiв i
с iл ь cbkoz о с п оd ар cbkoi' п р odykt ti i'

2l в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноI дiяльностi:
прибуток 2|90 l43 81з 72 441
збиток 2l95 ( (

дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
IHmi доходи 2240

у пlому чuслl:
dохid в id б.ц аzоdiйн oi' dопом оеu

224 l

Фiнансовi витрати 2250 4,7 з7 5 26 866 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 22,70 )
арuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляuit" на монеmаонi сmаmmi 227 5

)

)

) )

') (

( ( )



Фiнансовий результат до оподаткування :

45 581

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

пниЙ

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБ

и

ltepiBlrlIK

Го.повrtлl r-t бухгалтер

вIнlчЕнко оJlЕI(сIЙ вIтАлlЙович

. сук х

Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) dliнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприсмств

2415

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сyкупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток. пов'язаний з irlшим сукупним доходом 2455
Iнший сyкупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сyкyпний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 ,79 

0,78 з,7 016

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРАТ

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

t 1 3 4

матерiалы:i затрати 2500 685 330
витрати на оплату працi 2505 54 680 lз |,7l
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 11 608 2 896
Амоtlтизацiя 25l5 6 9з5 6 4з1
Iншi операцiйнi витоати 2520 1 660 110 2 846 115
Разом 2550 l 7з4 0l8 2 869 54з

iчна кiлькiсть rrростих акцiй
iчна кiлькiсть простих акцiй

чистий прибуток (збиток) на

4$4sr601
CTOPO)I(EI lKo оi(слI-IА BIK],OPIBt]A


