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Форма Л!1 Код за

Актив

BapTioTb довгострокових бБйгiч-нБЕйБ

якi облiковуються за метOдом )лaoTi в капiтдлi
iнших пiдприемств

аквiзицiйнi витрати
коштrв у центалiзованих отрахових резервних

toTb за продукцiю, ювари,
mрська заборгованiоть заlБфа\,)iнками:

у тому чиолi з подiтк), на
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uoTKa переотрuховикЕJБiБiБТФБ
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резервж збиткiв або розерах належнпх виплат
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центральним органом виконавчоi влади, що реалiзуе державпу полiтику у сферi статиотики.



.Щата фiк, мiсяць, число)
заПiлrrрисмс,r,во КОМУНАЛЬНЕ ПIДIРИ€МСТВО "ЖИЛСЕРВIС-2il

дIIпровськоi MIcbKoi рАд{
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсупний дохiд)
за I ПЪрiччя 2021 р.

Форма N2 Код за ДкvдГ tВОtООЗ l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУJIЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.погiчний
перiод

попередшього
DокY

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 85 154 738

Чuсmi заробленi cmpaxoяi премii' 20]0
пр eшi i' пi dпuс aHi, в сшо в а суl4а 20] ]
пр eJrri t, пер е d aЧi у пе ре сmр ахув ання 20]2
зл,tiна резерву нваробленuх пре.л4iй, Bcutoqa сума 2013
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20I4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв.робiт. послуг) 2050 85 ) ( 237 085 )
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoqllfulu вuплаmалru 2070
Валовий:

приблток 2090
збрrmк 2095 ) 82з47 )

Щохid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовеосmроковлtх
зобов'язань

2105

Дохid (вumlэаmu) Bid зhdнu iншuх cmpжoqllx резервiв 2] ]0
зJуliна iHulux cmpaxogllx резервiв, валова сума 2111
зJ|,|iна часmкu пересmраховuкiв в iHultlx cmpaxoqllx резервах 2] I2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 91

У mОJчlУ ЧuСЛl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ько 2о споd арс ько i' пр оdукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( з185 ) ( 17 913 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Iншi операцiйнi виграти 2180 ( 968 ) ( 1,776 )

у lпoJ|4y чuслl:
вlllпраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
сtlравеdлuвою варmiсmю

2 ]81

вumраmu вid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх qкmuвiв i
с i л ь с ь ко zo с п о d ар с ько i' пр о dукцi i'

2l82

ФiHaHcoBlrIl результат вiд операцiйноi дiяльностi :

прибуток 2l90
збиток 2|95 4153 ) ( l01 945 )

!охол вiд }^racTi в капiталi 2200
Iншiфiffiц 2220
IrжЩо*Ьди n г**. 

" *ч"}ъ, 2240 575 59 065

ýs{mоУфу".iа";'ffй\Ъ
fп. ф,а Bi d бл azobiciilo i' \fo ом ozu

224]

DiriaHcodi риррай 2250 ( ) ( )
]фар ивiдVфСтlвKaýrйr 2255 ( ) )

пffiЪоffч*Ъ{' ,,f "' f У 2270 з28з ) ( 55247 )
{,pi) бýмр к (зВum о к) вiýЗ iцilв у i н фляцi i' н а л,t о н е m а р н i с m а m m i 2275

ЬЗ"лЬав;лt.\ 
'rъ** -/



ка2додатка
wrнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збрrюк 2295 ( 6861 ) ( 98127 )Витрати (дохiд) з податку на гrрибуmк 2з00 (381)

2з05

Чистий фiнансовий результат:
приб}"юк zз50
збиток 2з55 ( 6861 ) ( 98508 )

. сукупни х

Статт,я Код
рядка

за звiтний
перiод

за аначrогiчний
перiод

попереднього
РОку

1 1 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних qк*rвБ 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiв 2405
Накопиченi K}pcoBi рiзницi 24|0

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оrrодаr*уrа* 2zl50

2455
Iнший сукупний дохiд пiсля о.rолаrlсуuанrrя 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв Z35бj355iа 2460) 2465 (б 86l (98 508)

й

них витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.гrогiчний
перiод

попереднього

року
1 1 3 1,срlalльнl зацати 2500 l 207 69з

Вlтграти на огшату гrрацi 2505 l 944 8 б98
Drл)ахуваннrI на соцlrlJlьш заходи 25l0 з97 1 841
Амортизацiя 25|5 58 ll 648ншi операцiйнi витрати 2520 1 838 26 894

а5Oм 2550 4 238 256 774

III. ЕлЕмЕ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

й

А

Назва cTaTTi

--1

Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року,,

3 4
uЕрсдньорrчна кlлькlсть гrросптх акutй 2600

2605
Чистчй,*ц$Щ{týftфqбIаток) на одББЙrу а,щЬ 26l0
LуРИюва_чч з!]иtrчqибl,ток (збиюк) на
q#EIy проЬтч акiliю", _ ,,, ';
щ\'-,1 . 2615

йецiенди на одd*""о U*'*,* 2650
, ý at

КерЬшiкfr,, ý 1 1
i ]* g м;1
1 ]] j \--i

".. J i,, .. >,{
ь\ r aпoBIrIllI оухгалтер

Ъ'" "',tл : , ]r, )


