
Пiдпрллепrство,ЩЕРЖАВНЕ КОivtУНАЛЬНЕ ПIДРИ€МСТВО
,,луIФктЕпло,,

[ата фirt, мiсяць, число)
за С[РПОУ

кодI
2022 l 01 0l

3039 1 925

(найменування)

Звiт шро фiнансовi результатх (Звiт про сртtуппиrt дохiд)
за PiK 2021 р,

Форма ЛЪ 2 Код за ЩКУ{Г- tВОtООЗ 
'l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтrrий
перiод

За аналогi.lIrlrй
пеlriод

попереднього
lrol{Y

1 , 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 7з2 784 479 збл
Чuсmi з аtэ о бле Hi с mD ахо Bi пре Jйi i' 20 10

п,lлем.i i' tl.i dпuсанi, валова сум,а 201 1

пр е Jчli i.:, пе р е d aHi у пер е сmр ахув анн я 20]2
злtiна резерву незаробленuх прелtiй, валова с_уд4а 2013
зл4tна часlпкu пересmрqховuкiв у резервi незаробленuх
пDемiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продц,lщii
(товарiв,робiц посrryг) 2050 802 626 555 257
Llu с lп i п о н е с е н i з б um кu, з cl с lп р а х о в uJvlu вu пJ l спп atr4l,t, 2070
Валовий:

ггпибчтоrс 2090
збиток 2095 ( 69 842 ( 75896 )

loxid (вumраmu) Bid злуtiнu у резервах dовzосmроковtlж
зобов'язань

2l05

Похid kumоаm.il Bid з]йiнu iHulux сmDаховuх DезеDвiв 21 10

змlна lHlllu,x сm.раховu.х резервlв, валова сума 21]]
зhliна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21]2

Iншi операцiйнi доходи 2I20 l01 305 92 652

у mо"4,1у чLlс.пl ,

doxid Bid злtiнu варmосmi aKmttBtB, якl оцlнлолоmься за
сп,раве dлuвоtо Bapmicmlo

212l

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ьк о zo сп о d ао с ьк о i' по о dукui i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання Koulm,iB, въtвiльrlенuх Bid
опоdаmкування

2l23

Адмiнi с,гратив Hi в итlэати 21з0 ( 20 789 ) ( 17 309 )

Витрати на зб\,т 2l -50

Irrшi опепацiйнi витrати 2l80 ( 67 074 ( з7 з92
у lп,о,л4ч ч1,1с.пl;

вumрqmu Bid змiнu варmосml aKmLlBlB, я.кt оцlнююmься за
справе dлtлвою варmi сmю

2]в1

вuпхрслпхu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ькоzо спо dарс ько i' пtэоdукцi l|

2l82

Фiпш lсовиli резу.пьтат вiд опер ацiIlноi дiяльн ocTi :

гюибr,тоtt 2l90
збиток 2|95 56 400 з7 945

ДОХiд вiд }лIастi в капlталl 2200
Iншi cbiHaHcoBi д619дц 2220
Iншi доходи 2240 25 0l9 60?I

у пlо"му ч,uслl;

doxi d Bid блаzоdiйноi' dоп,о.п,tоztl

224 ]

Фiнансовi витDати 2250 ( 5532 ) ( 655l )

Втрати вiд,,^1дgri в капlталr z255
[ншi витDати 2270 )( 7lзз ( зl?40 )

Прuбуtпок (збuпlок) Bid вплu,ву iнсРляtlii-'на монепlсtрнi сmаlпmi 2275



ження додатка
Фiнансовий результат л0 0пOдаткувлння:
прибутоrt 2290
збиrrстt 2295 ( 44 046 ) ( 70165 )

Витрати (дохiд) з податку на прибутоrс 2з00
Прибу,гок (збитоrt) вiд припинеrrоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2з 05

чlлсr,иlyl фilrансови й резуJlьтлт:
прибуток 2350
збиток 2з55 44 046 ( 70 165

сукуIIни х

Стаття Код
рлдка

за звiтний
перiод

за irналогiчнul)i
перiод

пOпереднього
DOltv

1 , 3 4

,Щооцiнка (1,цiнка) необоротних аIстивiв 2400
Дооцi Hrta (уцiнка) фiнансових iHcTrvMerrTiB 2405
Накопl.тченi KypcoBi рiзницi 24I0
Частrtа iншого сукупнOго доход/ асоцiйованюt та спiльних
пiдприемств

24l5

lнший сукупний дохiд 2445
Illm1,1l,"l суlсупниt]i дохiд до оподаткyвання 2450
податок на прибуюк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
IH rl l t,l l)i сукчпниli дохiд пiсля опоДа.r.I(vВаtlllя 2460
Сукупlrий дtlхiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 (44 046) (70 t65)

и

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДПIЙНИХ ВИТРАТ

Н:rзва cTaTTi Код
рядка

За звiтнпl",l
пеlliод

за пlппогiчllпй
перiол

попередньOг0
DOKv

1 2 3 4
Матерiальнi зацэати 2500 655 905 4l8 786
Витрати на огlлгlату цrацi 2505 l05 307 96 79з
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 22 707 20 704
Амортизацiя 25l _5 22 |2з l8 087
[ншi операцiйнi виmати 2520 83 526 5_5 069
Разоп,l 2550 889 568 609 439

KcpiBHlrlt

l'ол<rвrlиt'л бухга

IY. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А Iи

Скорупський IBaH Аrlа,t,олi йови,t

за аналогiчнltр-l
перiол

поперед}IьOго

на клькlсть простих аIщlи
Сttоригована середньорiчна кiлькiсть простих аtщiй
Чистий прибутоlс (збиmк) на одну просту акцiю
Скоригований .tисl-ий

Скробака Русла l-ta Вiталiiвна


