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Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупниЙ лоr:iд)за PiK 2021 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

3а ана.погiчний
перiсrд

попе:реднього
nol{v

1 7 зi 4
2000 26,,|з7 i8 885vuvlбdPrIUl.ь IJ9aJrrзOBaHol прОдryкЩl

(товарiв,робiц послуг) 2050 255 |176 ) ( 21-з 4lr4 )DаJrOвии:
приб}ток 2090
збrтюк 2095 ( 2291lз9 ) 2(l4 5",79Iншi операцiйнi доходи 2l20 243 |g87 2lз з|z0

дurlu бlu злlll7u варmосml акmuвlв, якl оцlнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2I

дuLlu crtu пербlсноzо вuзнання Olолоеlчнuх акmuвiв i
ci л ьс ь ко zоспоdарс ько i' проdукцi i'

2 j 22

lохid Bid вuкорuсmання KoutmiB, вiвiii7iБЙ
опоdаmкування

2123

Адмiнiстативнi витрати 2130 145l9 ) L ll080 )Веrграти на збуг 2l50 ( 67з4 ) 3905 )Iншi операцiйнi витрати 2l80 3 142 ) ( зl87 )
2]в1

Бumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх aKmuBiB i
ci л ь с ь ко zo с по d арс ько i' пр ody кцi i'

2 ]82

Фiнансовий результат вц операцiйноi дiяльнос;гi:
прибуюк 2l90
збрrюк 2l95 ( 9647 ) 943l )

д9цqд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 99
IHmi доходи 2240 l0 406 9 43l
[oxid вiD блаеоdiйноi' dополrоеu 224 1 l |94 84
Фiнансовi витрати 2250 ( )
BTpaTpr вiд }^lacTr в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi вlтграти 2270 ( ) ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmар,нi сmаmmi 2275
Фiнансовий результат до опOдаткування:
прибуток 2290 858
збиток 2295

Вlтграти (дохiд) з податтсу на прибlток 2300
Прибуток (збшок) вiд припиненоi дiЙьностi пiсля
оподаткуваннrI

2305

Чист,ий фiнансовий результат:
прибуюк 2з50 858
збrюк 2з55 ) )

Чистий дохiд вiд ремiзацii продукчii (юварiв, роil;с"yг'

( )

( ) )

( (



сукупн

III. ЕЛЕМЕНТИ О йн

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ П]РИБУТКОВОСТI й

и

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апtа.логiчний

перiод
попереднього

DoKv
1 ,,

3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротrrих акптвБ 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструмеlrгЪ 2405
Накопиченi пry?совi рiзницi 241.0

24l5

Iнший сулупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2150

2455
Iнший сукупний дохiд пiс.гlя оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 858

пЕрА их виITPAT

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анlплогiчний
пrерiод

попереднього
lDoKv

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 6 042 :i 082
Витрати на огrrrаry прачi 2505 l98 663 |67 554
вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25l0 43 476 36 4l0
Амортизачiя 25l5 lз 28l 12 704
Iншi операцiйнi витрати 2520 l8 809 9 886
Разом 2550 280 27т 2:ll бзб

л

Назва cTaTTi Код
рrцка

за звiтниii
перiод

за ан:ullогiчний
перiод

попе|)еднього
року

1
,,

3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсr" .rросrr" аЙй 2605
Чистий прибl"юк (збиток) на одrry просту акцiю 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
9ДIry просту акцiю _/,.,,:,11:i1:,],:::-;1т,:".,.,, 26|5
Дивiдýlнли на одф,ффйФ.т\ 2650

КерЬпик

Головний

Надiя БАБIЧ

Олександра CTATIPOBA


