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пiдпппФсво дЕржАвнЕ ItrдIриемство 'сумськИЙ рЕгlонАльtIrй за сдрпоу
IrАуково_вироБниrпФi цЕнтр стАндАртизАцIi,
мtтролоl ll тА сtртиФп(Ацli,

Звir про фifi:urсовi ре}уБтатп (Звiт про с\к]хпxй дохiд)
зs 9 МiсяцЬ 2015 р.

кодл
)01j ]0 01

02568064

Форrrа N2 Коа за Щ{У.ЩГ lВГtООЗ l
I. ФIЕЦ.НСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

код

1 2 1

Чисmй дохiд вiд осrrлiзацii пDод\riцii (ToBaDiB. робiт. пос:rт) 2000 ]з l66 12 ?14
quспi заро6!]енi с]праюеi премi/ 2а l0

п релii пiОп|!санi, всл()ва су-ц.t 2а ll
премп, пе|lе oal п у пе рес 1прмування 2al2
змiнt1 резерву не заробленlLt l1peMja, в ajloBa суllа 2аlз
зr,!iна часmкч пересlпраховчкiв у perepBi незаробlLенul пpдlili 2а11

Собiвартiстъ реаiзо9аноi проду(цiii
(mваDiв_Dобiт. послчг) 2050 r 1] 405 ) ( l0 081
Чlспi понесенi збu]пкч за с]пр.новullч вuп.|апамч )о7а
BапoBиr-r:

пDи6\ток 2090 1 76l 2 ]зз
2095 ( )

Дохid (ыl]прапч) вid змiнll у резерв{lх аов,аспроковllх 2105

Дохiа (в прапч) вid змiнч iнuluх спрtlховuх разервiв 2]l0
зuillа iн цlх cllpcxoBlpc резервiq BLлoBa cyMcl 2lll
змчtа часlпк1l пеDеспlрааавчкiв в iншuх апоаiо6llх |1езеllвса 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2120 202

lохid вil 3 iн варпосlпi акlпчвiв, якi оцiнююпься за
с праве drч в() ю в ар|пi спю

2]21

dохid вiё пербiсно2о вчзнаннл бiопо2iчlлLr акпuв|в i
cir ъ с ь к о2ос по аа Dс ь ко | }1 Dоl ч кц i L

2l22

аохiё Bia вuкорlлс\l1аlч!я коч!mjв, вuвiльненuх бiа 2]2з

Ал{iнiстратlшнi вrrграти 21з0 ( lJяб ) ( I 5,19 )
вrтmати на збrт 215() i. ) )
Itmli операцiйнi витрати 2180 (267) ( 16l )

вuпlра]пч вid змiн варпоспi аkm вlв. ,к1 оцi
справе а7uво lo в арпiс 1п ю

2lзl

вulпрапч Bia первiсlю?ю вчзнання бidLо?iчнllх aKпllBiB i
cij| ь с ь ко?ос по аа рс ько i про o|K|li i

2l82

ФiндrсоRпit рез},.]Iьi,аr, вiл операцiliноi дiя,lьпостi:
пDиб\ток 2I90 1,74 625
збиrок 2]9-s ( )

Доход вiд !частi в r(апiтапi 2200
lrшi фiнансовi

224l)

dохld в,d б п2оа,чьо; d|,]оло2ll
221]

Фiнансовi вкФати 2250 (

Втрати вiд rчастi в капiтапi 2255
Iншi виlрати 2170 ( )
Прчбуmок (з6 пок) вid вrulчву iнфляl|ii на .uонеlпарнi спаlпll|i 2275



Продовженнс додатrа 2

Фiнпнсовllй рсз}ль ln г до опо la l Ё},впння:
приб}"ток 2290 4,74 625

збпок 1195 )

виmати (доriд) з подаrтсч на прибуmк 2з00
Прибr"mк (збlrюк) вiд прt,ппfiеноi дiяпьносп пlспя 2з05

Чпстпй фiнансовий резухьтат:
прибrток 2з50 174 625

зб!пюк 2з55 (

II (

Стаття код
рядкд

Зl звi,l,нlrii
псрiоl

За апtlпOгiчнхri
перiол

поперелпьOг0

2 3 1

Дооцiнка (лцiшrа) нсобороттллr аr.тивiв 2400

Лоошшiа (чцiнка) бiнансових ]тtcTp'цiteн:riв 2405

НакоIп{чеЕi црсовi рiзн]щi 2410

Часта iншого сl]ý,тшого дохо,ry асоцiйованих та сmльних 24l5

Iнший суцпшд; дохiд 2445

Iнmur'i сrкчпний /1о\:ц ло оподатIiувirннrl 2150

Подаmк на грибутоц поъ'язаrмй з ilтrпим с},lутппrм доходолr 2455

Iнший сукYпний лохiд хiс.ilя оподаткувlння 2,160

Счкупниii дохh (cyrra рядкiв 2350, 2355 тл 24б0) 2165 474 625

с}туflниЙ

Ivл розрАхуItок пок{зникIв приБутковостI

Хяф Biюop Миколайович

III. ЕЛЕМЕItТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

на]ва cTrrTTi код
ряд(а

зt звiтпuil
перiод

за апа,lогiчппii
перiод

ItопередньоIо

DoKy
1 2 з 4

МатеDiаrънi затDати 2500 ] зl8 947

Виграти на оIъrату праui 2505 6 5з8 62|4
вiдоахчванкя на сошальнi заходи 25l0 2 з4,7 2 2з,7

25l5 765 701

lIflIi опеDацiйй витФати )5)о 2 090 l686
2550 lз 058 11 ,791

За апа_,rогiчпrrr"r

перiод

DоNу

Ковдлен!о Вlло!]я В пор внз


