
,Щата (piK, мiсяць, число)
дЕржАвI{Е пIдприсмсТво "криворIзькиЙ нАуково-вИроБниtIиЙ цЕIIтI' за е,ЩПОУ

органiзацiйно-правова tроlлиа l,ооlIодарювання

Пiдприемство

Вид економiчноi дiялыrоотi
Серелня кiлькiсть працiвникiв 2

Технiчнi вифБбування та
116

,Щолаток l
до Нацiоншьною положенш (стандарry)
бдlштерською облiку l "Заmльнi вимоm до фiнансовоi звiтностi''

за КоПФГ
за KI}E!

4620056

д*Б@Б;u

коди
2021 ll0 I01

0256809з

UAl 2060 1 700 l 0з78670

l40
,7|.z0

Форма "Фl Код ra Д(УДГ--lвоtOоt

Актив
Код

рядкп
fla початок

звiтllого пепiодч
на tсillсць

звiтного пепiодч
l 2 3 4

I. Heoбopoтlri пlс,гиви
Нематерiальнi активи 1000 610 595

первlсIIа варпо,гь l001 169 l69
накопнчеIlа алtортизаIliя l 002 559 5,7 4

Незавершенi капirаъiiйвБТiijТ
1 005

OoHoBtti засоби
1 010 |1 ,765

|92
IIepl}lcHa варпсl.ь 10 з4 279 з5 з22
знос 0 2 16 514 18 l30

Iнвеотицiйна нерч:rойiсть 0 5

первiсна BapTic I ь iltшестицiйноi rIер5о<Йостi 0 6
зноо iнвеотицiйноi Hep1o<oMocтi 0

,7

TpoKoBl оlологlчнl активи 020
первiона BapTicTb довгоСф-ковиIЗiБiБiББiiЪiЙБ 02I
накопичеIiа амор,гизацiя /lовгостроковнх бiолъifu них аmивь 022ДовгооrроковW

якi облiковl,tо,гься за меlOлом учаотi в капiталi
iнших пiдприемотв 103 0

lIIшl q)lIIaцooBi iIrвест.нцii 0з5
Щовгооцlоlсова д"бiторiыБ .йФiБЙiiББ 040
Вiдстро,lсlti лолЙiоБ rrктиви 045
Гулвiл 050
Вi,цстроченi аквiзиlliйнi витрати 060
ЗаJIишок кошriв у цеlrтралiзованих стахоl}их резервних фндах 065
Iншi необоротнi активи 090

роздl.по}t 1095 18 375 11 187
lo,]lIi illc,]llBll

За п аси t00 8зз 848
виробничi заtlаои 0 бJ_) 84ti
IIезаверIпене виробttицтво 02
I,oтoBa продукцilt 03
10вари 04

поточнi бiолоr iчlri акткви 10
,Щепозити перестраýвання 15
Векселi одержанi 20
лgUl luIJubKtl заоорговалIlоть за продукцlIо, товари, роботи, послуги 25 з 18з 2 160
i]_leбrlDpabKa заборгованiоть за розрахунками:
за виланими аванOами

1 l30 88 64з
з бlолжеmм l l35 2

Y -гоN,lу чиолl з по,l(аткY на прибуюк l 136
!iluol)l овilнlс гь за ро]ракуIIками з нарахованих 71оходiв 1 140

l45
lHIUл поmчна дебlторська заборI <lBaHicTb 155 227 259
Поточtti 4liHaHcoЫ irЙБотиiТ lб0
l'ропri та ix еквiваrtепти l65 l0 44,7 122з4

го пака l 166 5 9
раryпки в банIсах ||6,7 10 442 17225

lJиФати майбутIriх перiодiв 1 170 25 26
Час,гlса ttelreoTpaxotlиKa 1, страхових резервах 180

у тому tlяолl в:

реlсрвах доl}го0 гроl(оllих,tобов'язilнl, l l81
резервах збиткiв або резерliах нал"жних виttлur] l l82



резервах IiезароблеtIих премiй 1 183

lнluих страхових резервах l l84
lIItll| ()()opoTнl активи l90 з20 42I.
}'ct,otrl за роздi.пом П 1195 1ý l23 lб б03

IП. Нсоборотнi ,IKTIIBII, утрпмуванi для прода}ку, та групlr вшбуття 1200
Ба.паltс 1300 33 498 34 390

Внеоки до IIезареесIрованого

f{олатltовий капiтал

lIаI(опиilсlIl ltypooBl

непокритий збиток)

Itl IIOлil гкоtsl зо()()R'я]ання

У Toмr,l чr.;,
резерв довгооlрокових зобов'язаllь

TKIB або резерв налеrсlих виплат

Irrвеотицiйнi

на виплаry джек_поlу

у ToNry числ1 з податку Ila

Ila кредиторська заборговлнiоть за одержаннми авансами
}la кредитороька заборгованiоть за розрахryнками з учасниками

l комlсlинl доходи вlл перестахоDикtв

HUl1 IIоточнl зобов'язаtlня

ItepiвHllK

го.повlllлli

Фё:
Аrrдрrопrко Андрil"л Костяrr,гIлllовIt.I

& Р.'
ё+l

Бахпtа,г Нtrталл Мпхаriлiвrrа

Т- КйФПо-БГпд,i и 1Ериторlалыtих lромал.
2 Визначаетьоя в порядку, встановленому цеI1 викопавчоi влади, що реаJIiзус державпу полiтикч у o(lepi статиоrики.



{ата фiк, мiсяць, ЕIисло)
Пiдприсмство !ЕРЖАВНЕПIДIrРИ€МСТВо "кРИворIзькийндуково- засflрпоу

ВИРОБНИЧIД;I ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIi, МЕТРОЛОГIi ТА

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сJrtупнпй дохiд)за 9 МiсяцЬ 2021 р.

код1
202| I t0 l ot

0256809з

Форма Ns 2 Код за ДКvДГ-lвоtООз 
_l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаr,тя Код
рядка

за звiгrrIrri
перillд

за аrlапогi.rнлrli
перiод

попе|)едtIього
рокY

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзqцii продуlщii (тоЙрiв, робiт, послгуг) 2000 42 665 40 464
Чuсmi заро бле Hi cmpaxoBi пpell,ti i' 2010

прелti| пidпuсaHi, валова cyJvla 201 ]
ПРеМii:, переdанi у пересmрахування 20]2
зtуtiна резерву незаробленuх премiй, валова суд4а 20]3
злliltа часmкu пepecmpaxoBtlKiB у резервi незаробленuх
ПРеlчtiЙ

20]4

Собiвартrсть реалiзованоi пролуIщii
(тов арiв,робiт, пос"туг) 2050 ( 27750 ) ( 25 з49
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховuлlu вuЙЙiЙ 2070
Валовий:

прибутоlt 2090 14 915 15 115
збиток 2095 )

loxid
зобов

(вumраmu) вid зм,iнu у резервах dовzосmроковuх
'язань

2105

Дохid (вumраmu) Bid з.мjtttt iHlultx сmрсхоЙх резерuЙ 2]]0
з.ltl,iнсl iHtuux cttlpaxoBux резервiв, валова су"л,tа 21] ]
з.мlна часпlкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2]12

Iншi операцiйнi доходи 2|20 l01 917
у mому чuслi:
doxid Bid змiнtl варmосmi акmuвiв, якi оцiнюtоmься за
справеdлuвою варmiспло

2]2]

ooxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх akmuBiB i
ci льс ь к ozo споdарс ько i' проdукцi i'

2]22

doxid Bid ыRорuсmання KoutmiB, BiBпtHeHtlx вй
опоdаmкvванt-tя.

2123

Адrчriнiстративtli витрати 2 130 |2 ||4 lз 5l2 )

Р_"цgf"дq.бу. 2 150 ( (
IHцri операцiйrri витрати 2l80 999 ) ( 74l )

у mол,tу чuслi:
illmрапtu Bid зtуtiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdпrcою варmiсmю

21в 1

BllmpamLl Bid первiсноzо вuзнанllя бiолоеiчнltх акmuвiв i
,с i л ьс ь к оzо сп.q dapc ь ко i' проdукцi 1'

2]82

Ф i н лн с о в 1,1 l",l l) ез \/.II bl,o т tl iд о пер ацi t-l н of дi яlrп, l l о cTi :

прибутоrt 2l90 l 903 l 779
збlлтоlt 2|95 (

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
IHrlri фiнансовi доходи 2220 2
Irrrrri доходи 2240 7з9 695

у m,олtу,tttслi:
dохi d Bid блаzоditlноi' dополtоеu

224 1

Фiнансgвi вLIтрати 2250 ( ) ( )
2255 ( )

lнUll виlрати 2270 ( ( )
l I}пlу|п!л1:91lцоЦBid вплt,tв1l iнфляt|i1 на монеmарнi сmаmmi 2275



(riнансовий результirт до оподаткування:
прибутоlс 2290 2 642 2 476
збитоrt 2295 ) ( )

Витрати (ло"iд; з гIодатку на прибутоtt 2з00 (499) (454)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
ОподатIý/вання

2з05

Ч1,1cт1,1lYI фiнаl tсовIлй резульl.ат:
прибуток 2350 2 l43 2 022
зби,гок 2355 ( ) )

Продовження додатке 2

Дивiденди на

KcpiBIrllK

ш. сукупн и

ry. розрАхунок покАзникIв приБуткоRостI Ак й

Андрюшl!о Андрiй Кос.гянтинович

и х

Стаття Код
рrrдка

за звiтн1,1li
псрiOд

За aнtuloI,i.Itr1,1й

псрiод
tIOпе|)е/lltьOг0

l)0KY
1 J 3 1

f{ооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
Дооцrнка (vчirrка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Н аlrопи.tенi rg,pcoBi рiзницi 2410
r].астtса iншого сукупного доходу асоцiйованих та сйп"них
пlдпрлIеi\4ств

24]'5

Iнший сукупний дохiд 2445
lп,]ццй .J,.упlлиl"л дохiд д0 оподаткування 2450
Податоlt на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходоNI 2455
Illtut,Ili сукупниl)iд9цiд пiсля оподаткуваIlня 2460
сщудщД д.дд]q,ца;rялкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 2 14з 2 022

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaтr,i Код

рrIдкil

за звiтrlий
пе;riод

За ана.лlогiчнl,tI-,l

пеlliол
попередrlього

рOку
1 1 3 4

Матерiальнi затрап.т 2500 2 з|з 2 506
Витрати на оплаry гцrацi 2505 26 зl0 26 03lt
Вiлрахуванrrrl на соцiал bHi заходи 2510 5 720 5 536
Амортизацiя 25L5 I 629 | 7з5
Iншi операцiйнi витрати 2520 4 455 з 550
Разоп,l 2550 40 427 39 365

назвir стат,гi
За аlrалOгiчlлl.rl",l

пе;riол
Il0П€|)€ЛIiIrОГО

Скор"|9э9ц9 rgрgдньорitна кiлькiсть простих акцiЙ
Чист,ий rrрибl,тсrrt (збиток) на одlry просту акцiю
С tcop иго в ан цй чист ийs, Ф!lýуlоц(з б итоф на)rlл\

, j."Ц.
"\\1l' сlА,;ц/.

-?.Aýg/ }=
'Ur\= -,'ýлt'

Wm*,У
Го.повlrltI"l бухг Бахмат I-Iаr,аля Михайлiвrrа

(

(


