
!ата (piK, мiсяць, число)

за
сдрпоу

коди

202l 06 30

38975807
Пiдприемство КП <<Зооконтроль>

(найменуван ня)

за 1 пiврiччя 202l р.

Форма }Гч 2

I. Фi

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Код за /lКУЛ
Il{aHcOltl Dезуjlь l а I и

Стаття Код
рядка

.]а lвirrlий
пер|од

За
ана_гlогiчний

перlод
попереднього

року

1 2 J 4

Чистий дохiд вiд реа,riзачiI пролукчiТ (ToBapiB. робiт.
послуг)

2000 6024 5198

Собiвартiсть реа,riзованоТ продукчiI (ToBapiB. робiт. послуг) 2050 (3080) (2847)

Валовий:
прибуток

]()9()

29.14 ]l5l

(())

98

lбиток 209_5 (())

ншi операцiйнi доходи 2l20 4зб

{дмiнiстративнi витрати 2130 (3346) (28з2)

Витрати на збlт 2l 50 (0) (0)

ншl операцlинl витрати 2l 80 (2з6) (173)

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибlток

2190
(0) (0)

збиток 2l9,5 (202 ) 1_5 _ý6 )

цохiд вiд участi в капiталi 2200
(0) (0)

ншi фiнансовi доходи 2220
(0) (())

ншl доходи 2240
(0) (0)

Фiнансовi витрати 2250 (0) (0)

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

ншi витрати 2270 (0) (0)

l80l00l



tDiltaHcoBuri резл,llь l a,l iltl 0lrOilа,|,куванllя:
lрибу,r,ок

]0иток

2290
(0) (0)

2295 (202) (556)

Витрати (лохiл) з податку на прибугок 2300 (0) (0)

прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

сподаткування

2з05 (0) (0)

Цистий,фiнансовий результат:
,rрибуток 2з50

(0) (0)

збиток 2з55 (202) (556)

II нии до

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2
аJ 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 (0) (0)

Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMreHTiB 2405
(0) (0)

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24]'0
(0) (0)

241.5
(0) (0)

2445
(0) (0)

2450 (0) (0)

Пода,гок на прибу,ток. IIоts'язаний з iншlим суt(упним

цоходом

2455
(0) (0)

[нший сукупний дохrл пiсля оподаткування 2460 (0) (0)

Сукупний дохц (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 (202) (556)

хц

Елементи операцiйи них в

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500 924 817

Витрати на оплату працi 2505 4244 з712



3iдрахування на соцiальнi заходи 25l0 927 809

\мортизацiя 25l5 _]_] l

ншi операцiйнi витрати 2520 2зб

Разом 2550 6662 5852

V. Роз к показникlв п акцrи

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2
1J 4

Эерелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 0 ()

коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2(l0_5 0 ()

{истий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0 ()

Экоригований чистий
lкцiю

прибуток (збиток) на одну просту 2615 0 0

Цивiденди uiю 7 ,/;, 2650 0 0

.Щиректор

Головний

ri
J"/

С.Б. Сергссв

В.Г. !анiлевич


