
,Щата фiк, мiсяць, число)

за
€дрпоу

коди

2022 01 01

38975807
Пiдприемство ШL(ЗQоконтроль>

(найменування)

I. Фiнансовi

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за piK 202l р.

Форма Nч 2 кодзадryдtrФ-l
льтати

Стаття Код
рядка

Ja звlтнии
перiод

За
анапогiчний

перiод
попероднього

року

1 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт,
rос.тгуг)

2000 lз466 11866

Эобiвартiсть реалiзовшrоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (6459) (5697)

Валовий:
прибуток

2090
7007 6169

збиток 2095 (0) (0)

ншi операцiйнi доходи 2I20 304 78з

А.дмiнiстративнi витрати 2lз0 (7205) (6425)

Витрати на збут 2|50 (0) (0)

ншi операцiйнi витрати 2180 (4з2) (500)

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток

2|90
(0) 27

lбиток 2|95 (з26) (0)

Щохiд вiд yracTi в капiталi 2200 (0) (0)

ншi фiнансовi доходи 2220
(0) (0)

ншi доходи 2240
(0) (0)

ФiHaHcoBi витрати 2250 (0) (0)

Втрати вiд ylacTi в капiталi 2255 (0) (0)

[ншi витрати 2270 (0) (0)



2290
(0) z7

2295 (з26) (0)

2з00 (0) (0)

2з05 (0) (0)

2350
(0) 2,I

2з55 (з26) (0)

п п дох

Стаття

1

Щооцiнка (уцiнка) фiншrсових iHcTpyMeHTiB

Код
рядка

за звiтний
перiод

за шrалогiчний
перiод

попереднього

року

2
a
J 4

2400 (0) (0)

2405
(0) (0)

Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
(0) (0)

241-5
(0) (0)

2445
(0) (0)

2450 (0) (0)
[нший суrсупний дохЦ до оподаткувапня

I

Податок на прибугок, пов'язаний з iнIпим сукупним

цоходом

2455
(0) (0)

2460 (0) (0)

2465 (з26) 2,7

нии дохц

III. Елементи оп них в

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за шrшlогiчний
перiод

попереднього

року

1 2 J 4

Иатерiальнi затрати 2500 20]'7 1 56б

2505 928з 8202
Витрати на оплату прац1



Вiдрахування на соцiальнi заходи 25]'0 20lб I7,7з

\мортизацiя 25]'5 348 581

.ншi операчiйнi витрати 2520 4з2 500

Разом 2550 14096 |2622

Iч р ок показникiв акцiй

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за шrшrогiчний
перiод

поIIереднього

року

1 2 a
J 4

Эередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 0 0

Окоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 0 0

Чистий прибугок (збиток) на одну просту акцiю 2610 0 0

Экоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
жцiю

26|5 0 0

2650 0 0

Щиректор

Головний

€гор СЕРГееВ

Вадш,л ДАНIЛЕВИtI


