
ПИприсвісіво .І(ЕРЖАВНЕ ПІ.ЩІРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО'тОЗЕРНА" ІнlСТИТУТУ
БІОЕНЕРГЕТІдЧНИХ КУ;ІІЛУРІІІУКРОВИХ БУРЯКГВ
НАЦЮНАЗІЬНОЇ АКА,ЦЕМІї АГРАРНИХ НАУК УКРДїІМ"

(найменуваіііія)

Звіт ііро фіііанеові рез).-іьта гіі(Зіііт ііро вікі'іініій доЗЙд)
за Рік 20211 Р.

;!ата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Форма М2 Код за ДКУД
І. ФІНАНСОВІРЕЗУЗІЬТАТИ

1801003

С'і'атта Код
рідка

За зізітниіі
період

За аналогічний
перюд

попереднього
року

Чис«-й дойд від р9а«Ізаціі проду"ої(юварів, роб;і ЙЕ;l;;;;;Й'
Чисті заробііені страхові премії

премії підписані, вагова сума
горе.иіК передані у перестртсування

#ф, вшїова сума
зміна частки перестраховіlків урезерві незароблению;
}гремій

Собіваіуйсть рєалізованої продукції
(товарів,робіт, послуг)
Чисті понесені збіірпки за страховшии виплатами
Валовіій:

призі'ток
збиток

Дохід(віітрати) від зміій)і;l;l;l;І;"к д08гостроко«и"
зобов 'язань

Д9х; д(витратід) від змій;Йншіюс стро«оВііх резервів
зміна інигіиДтрсповііх резервів, вдова су.иа

их стржовиіх резерв(к
Інші операййні доходи

у тому чІіслі:
дохід від змініі вартосіпі акті18іе, які оігінюються за
спрабе(дліівою вартістю

51ільсь когосподарсько ї пред)к ціі
до)сід від еикоріістання коиітів, вивільненііх від
оііодшпкування

Адміністрагивні витрати
Витратті на збут
Іюиі оперllційМ виц)ати

витрати від зміни вартості активів, які оцінюється зсі
спрабедлгівою вартістю
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Фіііаіісовіііі результат ві.гі опеі)гіііійної діяльності:
прибуток
:збиток

Доход від учасй в капітали
Інші фінансові доходи
Інші доходи

у тому чг&слі:
дохід від бдагодійноїдопо.могіі
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Фінансові витраги
Втрат від учасй в капітали
Інші витрати
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227o

(

(

(

) І(

.І

.І

358

ко,ци
202] оі о]

00497673



П ьКАЗНИКІВ ПРИ БУТКОВОСТІАКЦІИ

ҐФїнансовий результат до оіюдагкуваніія :
прибуток 2290 2018 410
збиюк 2295 ( - )  

IЙифати (дойд) з пода".у н 2300    
ІПРи$''юк (збиток) від припиненої діяльностіпісля
lоподатібввання

2305    
ІЧистіїй фінансоввій результат:

прибуюк 2350 2018 182

збиток 2355  

Стаття Код
рядка

За звітніій
ііерюд

=Sа аіїалогічнихі
ііерюд

ііоііереднього
рок)'

  2 З  
Доойнка (уцінка) необо 2400    
Доойнка (уцінка) фіу 2405    
Накопичені кlУрсовірізнищ 2410    
Частка іншою Ф,купного доходу асоційованих та спільних
підприєьіс'ІБ

2415    
інший луіс)'пний дожд 2445    
ІншГій сукупіііій дохід до оподаткуваніія 2450    
Податок на прибуток, пов'язаний з іншиьісукуп!!дьі доходоь{ 2455    
[ншіііі СУК)'пііий доки ііісля оііодагкуванііsі 246o    
С)'к) пнїїй дохід (сухїа рядісів 2350, 2355 та 2460) 2465  

Назва статті Код
рядка

За звітний
ііерюд

За аналоіічніііі
перюд

попереднього
року

І 2 З 4

Матеріальй затрати 2500    
Витрати на оплату праці 2505    
Відрахування на сощальні заходи 2510    
Аліортизащя 2515    
інші операщйнівитра'ги 2520    
Разом 2550 63 48o 1 )у /з)

Назва статті Код
рядка

За звітніій
ііерюд

За аналогічіііііі
пеі)іод

поііереднього
року

І 2 З  
Середньорічна кількі9]} простих акцій 2600    
Скоригована середнь9 2605    
Чис,мй прибуток (збиток) на одну просту акцио 2610    
Скоригований чис!!ф!!рибуток(збиток) на
одіц' просту а)8Иї9 Украл' 2615    
Дивіденди       абsо l і 410,00000 l /ув,иииии


