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Органiзацiйно-правоваформагооподарювання Комунальне пiдприемово
Вид еконойчноi дiяльноотi
Середня кiлькiоъ працiвникiв

Комплеконе обоrrуговування об'ектiв
11

Одиниця вимiру: тио. грн. без деоятltового знака (oKpiM роздi;ry tV Звiry про фiпаноовi резуJIьтати
Nэ2), грошовi показники якою наводятьоя в гривкФ< з копiйкалш)
Складепо (зробитti позначку l|v'| 

у вiдповiднiй клiтпнцi):
за положенttями (отандартами) бухгалтероького облiку
за мЬюlародними отандартами фiнаноовоi звiтноотi

бту про 
"уку"""й д"х;дХформа

Бшанс (Звiт про фiнансовий стан)
31 березня 2021

Форма Л!1 Код за

АItтив

I. Необоротнi активи
Немаreрiальнi активи

варпоъ 1нвеотицlиноl нер}хомооп

а}Iортизацlя довгоотрокових бlологlчних активlв

якi облiковуютьоя за методом ),чаотi в капiталi
lншю( пlдпрпемотв

шок кошпв у центролlзованих отрахових резервних

Iншi необоротнi активи

,Щебimрська заборгованiоъ за розраryнками:
за виданими аваноами

у юму чиолi з податку на прибуток
заборгованiоъ за розрахунками з наржованих доходiв

за розрахунками rз внутрlшнrх

Поточнi фiнаноовi iнвестицi

Витрати майбутнiх перiодiв
Чаоткв переотраховика у отрахових резервах

у Tolty числi в:

резервФ( довгоотрокових зобов'язань

резервж зОиткrв аОо резервах належних виплат

на



резерв:лх незароблених премiй
_,

1нших отрахових резервах 84
Iншi оборотнi активи 90 169 39l 168 987

роздrлом 95 {88 {08 482 098
200
300 7о4 273 б87 824

пеноiйнi зобов'язання

Iншi довгоотроковi зобов Ъ.uнн,

у тому чиолi:

резерв довюотроlювих зобов'язань

гкiв або резерв налеяоrих влшат

нвеотицlинl контракти

ш. Поточнi зобов'язання i

Поточ на пр.ди, орiйiiйфБuuйБiii

ками з оплати працi

заьоргованlсть за одержаними аваноами
юрська заборгованiсть за розраryнками з учасникъйi

'{ 

0r,т?ялIsJ.i}/{,s

"Jl- , -Ili ll]{pfffl*a
ОБlу-
Грtlе*р|вна

Бурчак Олександр Костяптинович

Чiненова Олеся ГригорЬна

центр:цьним оргапом викопавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики.

ъпродаяý, та грJ.паu}r вибуття



Пiдприсмство КОМУIIАЛЬНЕ ПIДIРИеМСТВО''ЖИЛСЕРВIС-2"
дIIпровськоi MICbKoi рАд,I

flaTa фiк, мiсяць, число)
aза

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сJ,,кJrпний дохiл)за I Квартал 2021 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за [КУ[| l80tООЗ 

|

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апалогi.rний
перiод

попереднього
рокr

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, рйц;йБD 2000 4з |\з 64з
Чuсmi заробленi сmраховi премii' 20]0

пре лli i' пi dпuс clHi, в ал о в а сум а 20] I
премi i', пе ре d aHi у пер е с mр ахув ання 2012
зл,tiна резерву незаробленuх пре.мiй, валова сума 20]3
злliна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
прелtiй

20I4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(юварiв,робiт, послцrг) 2050 4з ) Iбз 454 )
Чuсmi понесенi збttm.кц, за сmраховu,мu вцплаmаL,lu 2070
Влповий:

прибуюк 2090
збиток 2095 ( ) ( 49 811

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервах йвzосmроковllх
зобов'язань

2105

Дохid (вumраmч) Bid змiнu iHulux сmржовuх резервiв 2] 10
з.л,tiна iHutux сmраховuх резервiв, BаJloBa сума 2]]1
злtiна часmкu пересmраховuкiв в iншuх сmрсховuх резервсх 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 48
у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iл ьс ь ко ео сryо d ар с ько i' пр оdукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiй, BiBiiiiiiБ Bil
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративцi витрати 2 130 ( l854 ( 12296 )
Витрати на зб}т 2l50 ( ) ( )
IнIцi операцiйнi витрати 2180 ( з4з ( 1573 )

у mo.1lty чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
с i л ь с ь ко zo с п о d ар с ь ко i: п р о dу кц i i'

2 ]82

(Diнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
приб}"юк 2|90
збиток 2|95 ( 2|97 ) ( бз бз2 )

,Щоход вiд участi в капiталi 2200lшliliц#ffi,чди 2220
lнЦJr'дохоДи ,,", ч+.- - _,ts ъ 2240 575 зl 502
ýУ уоfuУ ча***:ъ" \ъ
{;l фiid Bid ..бJаzоЩfuоiЩоJ\lоеч

224 ]

Фiнансовi ?итраiи ., ._ ъ
ъ 2250 ( ) ( )

Рфа,ти рiд}-fаёli в каfiфэ 2255 (
гфЪ*WаwпУ ,J i' .f у 2270 ( 247з ) ( 27684 )

чilрu оуm.р к ( з 0 um о к) в i d"'вп ilUву iнфляцii'на монеmаонi сmаmmi 2275ffi
\.,*'n*."Tl,.tф\i$ /

ъ-/



Фiнансовий результат до оподаткування:
при6}ток 2290
збиток 2295 ( 4095 ) ( 59814 )

Дgтрqr" (ло*iд; з податку на прибуюк 2300 (381)
Прибуюк (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2з50
збрrток 2з55 4095 ) ( 60 l95 )

ца
Продовження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБ и

купнии дох

Стаття Код
рrцка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DOKv

1 1 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх активiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансовиr, rнсrрумеt п" 2405
Накопиченi чрсовi рiзницi 24l0

24]-5

Iнший супупний дохiд 2445
IншиI:i сукупний дохiд до оподаткування 2450

2455
Iншllli сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 т.а 2460) 246s (4 095) (б0 l95)

опЕрА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
рOку

1 1 3 4
Матерiальнi затрати 2500 1 I40 224
Витрати на огшату працi 2505 1 l41 6 08l
вiдрахl,вання на соцiальнi заходи 25 10 227 | 272
Амортизацiя 25 15 30 5 850
Iншi операцiйнi вIтграти 2520 841 2з 896
Разом 2550 2 240 |77 з23

утк()BOCTI л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrогiчний
перiод

попереднього
Doкv

1 ,,
3 4

Середньорiчна кiлькiсть простrтх акцй 2600
Скоригована середньорiчна кiцЙс* 

"росr"х;йfr 2605
Чистl"lйirffiФf,,июк) на одrу 

"росrу 
а*цiю 26l0

26|5
Цйв;Денди на однi"фЪсту hкцiфi;.;.;.:;;;,, 2650

,{*е,,il*,чrrlл,ч*е
лцt
ЁЁl (/,,au-.o,
,j.iта,:я

{з,r*qр;вяа
Чiненова Олеся Григорiвна


