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Звiт про фiнансовi рез),льтати (Звiт про сукупний дохiд)
за PiK 2022 р.

Форма N2 Код за ДКУ
I. ФIНАНС-ОВI РЕЗУЛЬТДТИ

1801003

Стаття Код
рядка

За звiтниl,"l
перitlл

за анлпогiчний
пе,рiод

попереднього
Doкv

1
,,

3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii про,ryкrцi (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 13 44i8 26,737

Собiвартiсть peil,IiзoBaнoi пролукuii
(товарiв.робiт. послуг) 2050 ( 2З7 9132 ( 25:,876 )
Валовий:
приб}ток 2090
збрrюк 2095 ( z24 5I4 ) ( 22sl lз9 )

Iншi операцiйнi доходи 2120 2з5 9|4 243 887

loxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l2I

loxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci л ьс ько zo споd арс ько i' пр офкцi i'

2122

loxid вid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 15 669 14 5l9 )
Вr.r:грати на зб}т 2l 50 ( 6 10l ( 67з4 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 282в ) ( з|42 )
Вumраmu Bid MtiHu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

Вumраmч Bid первiсно2о вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci ль с ь ко zо споd арс ько i' пр офкцi i'

21в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибл"юк 2l90
збrюк 2l95 ( lз198 ) 9647 )

Доход вiд rlacTi в KamTaJIl 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 99

Iншi доходи 2240 I0 2i|7 10t 406

loxid Bid блаzоdiПноi' dопомоzu 224 I l 100 l 194

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )

втрати вiд r^lacTi в капiталi 2255 ( ) )

Iншi витрати 2270 ( ) ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на лtонеmарнi сmаmmi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:
rюибrrюк 2290 в58

збрrюк 2295 ( 29zL ) ( )

Витрати (лохiд) з податrу на прибуток 2300

ПриQуюк (збlтюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатIryваннrI

2з05

Чистий фiнансовиl"л результат :

прибr"юк 2з50 tl5 8

збрrюк 2з55 )( 292l ( )



п. сукупний дох

Стаття Код
рядка

за звiтlний
перiсlд

за анапогiчний
перiол

попереднього

рOку

1
,, 3 4

2400тr*Ь- t'-rтiякя\ необооотних аюиВlВ
2405

Ha-o"".reri r{ypcoBi рiзничi 241.0

24I5

Iншиt сукупний дохiд 2445

rнlrlиИ ryкупний дохiд до оподаткування 2,150

Подаr0" 
"а "рибуток, 

пов'язаний з iншим суrсупним доходом _
2455

t,,,_,,* п.,rrrпций ппtiп rriспя ополаТкVВання 246о
2465 -29,.L| 858

Сукупнии дохiд (сума рядкiв zlý9rцss ,a z+09l

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР ихв

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попе|)еднього
l)oKl,

1 3 1
1

2500 l 419 (;04r|-

El 2505 189 :,96 l98 663

Eli mачrrряццо ця сallllяпьн1 захоДи 25 l0 41 315 43 4,1б

25|5 14 049 lз 281

L,.,,; пIrц1 z520 16 18l l8 809

2550 262:560 2|\0 2,7|
Разом

iлн итрдт

йrv_ розрАхунок поклзникIв приБутковос-тц

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за андлогiчний
пrерiол

ПОПеРеДlгIЬOГО

рOк:у
,, 3 4

1
: : : iJ -

Середньорiчна кльшсть прострпс акцtи _
---л_, -_л_ л,,- л-л^ --.л-i --о *i rrкi cгь rгпостrтх акпiй

2600
2605

тl,,л-; *rr6.mr /абчттпк) на одЕfч ITDoc.гv акцlю 261.0

26l5
2650

КерЬнпк l# БАljlЧ Надiя

[,Ll CTATIPOBA Олександра

!zzzab


