
Щата фir<, мiсяць, rIисло)

Пiдприсмство ЩЕРЖАВнЕПIДIРИ€МСТВО "КРИВОРIЗЬК!trlНАУКОВО- заеfiРПОУ
ВИРОБНИЧИI1 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIi, МЕТРОЛОГIi ТА
сЕртиФIкАцIi,,

2021loul01

(найменуванпя)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlтсупний дохiд)
за I ПЬрiччя 2021 р.

Форма N2 Код за ДКvЩГ- tВОtООЗ -l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнr.rlyr
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкy

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 25 87з 25 072
Llttc пl i з clp о бле н i с m,р ctxo Bi п,|л елti i' 20 10

пр ел,i i' пi dпuс aHi, в ало в а с _y.lt t а 20]]
прел,ti i|, пере d aHi у пер е сmр ахув ання 20]2
злчtiна резерву незаlэобленuх пре.п,dй, BaJloBa сул,|а 20]3
зJуliна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
прелiй

20]4

Собiв apTicTb реалiзованоi проryщii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( 16678 ) ( |5462 )
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoы,lаrru вuплаmа]iu 2070
Валовий:

прибутоtt 2090 9 195 9 610

збиток 2095 ( ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid злtiнu iHtLtux сmраховuх резервiв 2110
злчtiна iHulttx сmраховuх резервiв, валова сума 2] 11

зл,titlа чqсmкu пересmраховuкiв в iHtttux сmраховuх рвервах 2] ]2
Iншi операцiйнi доходи 2\20 88 61з

у moJrty чuслl:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнuх qкmuвiв i
с i ль с ько ео споd арс ько i' про dукui|

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстлативнi витрати 21з0 ( 7577 ) ( 8754 )
витрати на збчт 2150 )
Iншi операцiйнi витрати 21 80 ( 687 ) ( 588

У mО]уlУ ЧuСЛl:
вumраmu Bid з*tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

вumраmu вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iл ь с ь к о zо спо d ар с ько i' пр о dукцi i'

2 ]в2

Фiнаlлсовий результат вiд операцiIiноi дiяльностi:
прибуток 2|90 1019 881

збиток 2l95 (

,Щоход вiд rracTi в капiталi 220а
Iншi (liHaHcoBi доходи 2220 2

Iншi доходи 2240 49з 46з

у moJrty чuслl:
dохid Bid блаеоdiйноi' dополлоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд y^IacTi в капiталi 2255 ( )

Iншi витрати 2210 ( ) ( )
Прuбупок (збumок) Bic) вплuву iнdlля,цii'на л,tонеtпqрнi сmаmmi 2275

)

) (

)

) ( )

)



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 I 5|2 | з46
збиток 2295 ( ) )

Витрати (лохiл) з податку на прибуток 2з00 (295) (288)

Прибуток (збитоф вiд припиненоi дiяпьностi пiсля
оподатIryваннrI

2305

Чистиi,r фiнансов1,1i,l резу.пьтат:
прибуток 2з50 1,2I7 l 058

збитоrс 2з55 (

ии

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л й

и

Продовження дод"r*" Z

КостянтиновичKepiвHllK

головнlлй

II. сукупн ох

Стаття Код
l)ядка

За звiтниIl
перiол

за аналогiчнлrIi
перiод

попереднього

року
1 1 3 4

,Щооцiнrса (уцiнка) необоротних активiв 2400

.Щооцiнка (vuiHKa) фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB 2405
накопи.lенi kиrcoBi рiзницi 24|0
Часпtа iншого сукупного доход(у асоцiйованих та сгпльних
пiдприемств

24I5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iншиii сукупниI1 дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 | 2\7 l 058

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР них витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтниi,I
пе|liод

за аrrалогiчний
перiод

попереднього
DoKY

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 1 285 1 604

Витрати на огrrrату цlацi 25 05 l5 968 16 370

Вiдэахування на соцiальнi заходи 25 10 з 497 з 514

Ал,rортизачiя 25 15 1 110 I 126

Iншi операuiйнi витрати 2520 2 792 | 97з
Разом 2550 24 652 24 587

чна кiлькiсть простих акцiй

Сrtоригований чистий прибуток (збитоф

W Бахмат Наталя Михайлiвна



,Щата (piK, мiояць, чиоло)
Пiдприемство ДЕРяиВIIЕ, ПIДПРи€МстВо ilкРиворIзькиЙ нАуково_вироБничий цЕнтр за ещрпоу

стлнд4ртизлцIi, мЕтрологIi тА сЕртиФIкАцI1"
Територiя ДНI 3аКОАТУУ

Додаток l
до Нацiоншьною положенш (mrцарry)
бlцштерською облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтностi''

за IсопФг
за кВЕд

Органiзацiйно-правова гооподарIовання

TexHi.tHiВид eKoHoMi.rHoi дiяльноотi
СереДня кiлькiоъ працiвникiв

Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положепнями (отандартами) бу<галтероького облiку
за мirкrtародними стандартами фiнаноовоi звiтноотi

код4
202l l07 l01

0256809з

l 21 1 036з00

140
,7|.20

Бппаllс (Звiт про фiпансовltr"t стан)
30 чсрвпя 202l

Ф)орлIа л'91

,dктив

34 881

Первiсна BapTicTb

Знос iIIвестицiйlrоi нерlс<олшi

cI{a вартlоть довгоотрокових бrологt.tних аrtтивiв

амортизацiя довгоотрокових бiологi.rтrих активiв

якi облiков},rотьоя за меmдом yraoTi
iltших пiдприемотв

iпшi (liHattcoBi iнвеотицi

кошпIJ у ценlрдлiзованих страхових резервних фондах

а заборгова}Iiсть за розрахунками:

у тому числi з податку на прибуюк
нlоть за розрахтнками з нарахованих доходiв

та lx еквlвалетlти

Чаотltа переотраховйкЪ у шрахових розервах
у тому IIиоJII в:

резервах довгоотрокових зобов'язань

резервах збиткiв або резервах нале)шtих виплат

Нематерiальнi активи



резервах незароблених премiй б-)
lнших страхових резервах 84
Iншi оборотнi активи 90 з20 251

роздlлоlll 95 15 123 12 857
200

1300 33 498 зо 722

у тому чиолi:

резерв довгоотрокових зобов'язань

в ilбо резерв належих виплат

на кредитороька заборгованiоть за:

ми зобов'язаннями

тахтнI(ами з оплати працi

ть за отраховою дiяльнiотто

KepiвHIlK

Головнrliл бухгалтер

Т-Б;*Iаетьоя в порядку,

''] ,Б,ýi,
l,';;lý{

..,.! , ъ_'
\lч ё+-'i

\]а.

Аllдрюшко АнлрiIi ItocTяHTtlHoBIt.t

Бахпrат Наталя VIlлхаli.гriвна

виконавчоi влади, що реалiзуе державпу полiшку у оферi отатистики,


