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бдштерською облiку l "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноmi"

Щата (рiц
-2" днIпровськоi MIcbKoi рддиПiдприсмство ком},нА.IIьнЕ пцпри€мство "ж!IлсЕрвIс-2" днIпровськоiмIськоiрАди *_9ryI9J

Територiя ДIШРОПЕТРОВСЬКА за КАТоТТГ

Органiзацiйно-правова форма гооподарюва

Вид економiчноi дiяльноотi
Середня кiлькiсть прачiвникiв 2 9

Адреса, телефон вулиця Володимира Мономаха, бул. l0, Шевченкiвський р-н, м. ЩIIПРО,
ДIIПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49040

Nэ2), грошовi показники якою наводятъоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за нацiональними положенняш (отандартами) бlхгалтсрського облiку

за мiжrrародrимп отандаръми фiнаноовоi звiттrоотi

0561657з79

Бапанс (Звiт про фiнансовшй стан)
30 вересня 2021

Форма JФl Код за Д{У

Актив
I. Необоротнi аlсгиви

215 865

зноо 1нвеотицlиноl неруlомооп

Щовгоотроковi бiологiчнi активк

первiона BapTicTb довгоотрокових бiологiчних активiв

накопичена амортизацiя довгооIрокових бiологiчних активrв

коштiв у централiзованих отржових резервних фондах

,Щебiтороька заборгованiоть за

,Щебimроька заборгованiоть за розрахунками:
за виданими аваноами

у тому чиолl з податку на

заборгованiоть за розраryнками з нарахованих доходiв

Щебiтороька заборгованiоть за розрахJнками iз внутрiшнiх розраryнкiв
Iнша поточна дебiтороька заборгованiоть

Часка переотраховика у отрахових резервж
у тоtиу чиолi в:

резервах 
довгосT рокових 

зобов'язань

резервах збижlв аЬо резервах належних виплат



заDоблених премiй 1 183

нших сT 
рахових резервах

184

Iншi оборотнi активи 190 169 391 168 645

Усього за роздiлом П 1195 488 408 472 662

1200

Бшанс 1300 7о4 213 б78 34Е

Зарееотрований (пайовий) капiтал

61Е 147

Iншi довгоотроковi зобов'язання

у юму чиолi:

резерв довюстоrtових зобов'язань

кредиторська заборгованtсть за:

чиолi з податку на прибуrcк

за розрахуfiками з )лаониками

комlоlйнl доходи вlд переотржови

OclrrýHll}r}lФ€:|t
!,,, i i tI1 чllre}rtrG'?

Бурчак Олександр Костяптиповtлч

ýухгаfrтер

*rвся
фuаорlвl+а

*ý

,п

l Чiненовд Олеся ГригорЬпа

центральним органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi статиотики.

юрiальних одиниць та териюрiй reриторiальних громад.



!ата фiк, мiсяць, число)
заПiдпршемство KOMYIIAJЬHE ПIДIРИ€МСТВО "ЖИЛСЕРВIС-2"

дIIпровськоi MICbKoi рАд4
(найменувапня)

Звiт про фiнапсовi результатп (Звiт про суrqуппий дохiл)за 9 МiсяцЬ 2021 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ
Форма ЛЪ 2 Код за ДКvдГ-lВОrОtB 

_l

Стаття Код
рядка

за звiтнлrй
перiод

за ацалогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 1
чистий дохiд вiд реалiзацii продукчii (юварiв, робiт, послуг) 2000 2з5 164 673
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii' 20 ]0

пр eMi i' пi dпuс aHi, в ало в а сулла 201 ]
пр е Mi i', пере d aHi у пе ре с mр ахув анн я 2012
злtiна резерву незаробленuх премiй, Ba|toчa су.л,tа 20]з
змiнq чqсmкu пересmраховuкiв у резервi незароб.пенuх
премiй

2011

Собiвартiсть реалiзованоi rродупцii
(тов арiв,робiт, пос.туг) 2050 235 ) ( 2з7 18з )
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxorllJyllt вцплаmалllл 2070
Ва.гlовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ) ( 72 510 )

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервсх dовzосmроковttж
зобов'язань

2105

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHtuux сmраховuх резервiв 21]0
зл,цiна iHtuttx сmраховuх резервiв, BaJloBa сума 2]]]
злtiна часmкu пересmраховuкiв в iHutux сmраховuх резервах 2I12

Iншi операцiйнi доходи 2|20 109
у lпому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оtliнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxiD Bid первiсноео вllзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ьс ь ко zоспоd арс ько i' пр оdукцi i'

2I22

doxid Bid вuкорuсmання Koulmi*, вuвiiьненtlж Bil
опоdаmкування

2123

Адплiнiстративнi витрати 2 l30 ( 4з42 ) ( 19783 )
Витрати на зб}т 2 150 ( ) (
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 1065 ) ( 2119 )

у mо,uу чuслi:
вumраmu Bid злdнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu вiё первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ьс ько zоспоdарсько i' пр оdукцit

2]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
приб}ток 2190
збиток 2|95 ( 5407 ) ( 94 з03

Дохiд вiд }"lacTi в капiталi 2200
2220
2240 575 80 787

.{у UоХ|У чисяi;,*'Ъ, \Ъ
&ЦЁ'а Bid блаzЩЙоi,Щомоzu

224 1

PifaHco{i рlrw}и \ i, 1, 2250 ) ( )
tsфщи цiд\*rЪСтi в Kafri:fla.l 2255 ( ) ( )
ЦrrФЪ,trdтr}f, / .' l"J 2270 з424 ) ( 106 676 )
Wр.Й 

бу?р к (зВ um о к)' вiýЪ ldl в у i н фляцi i' н а лл о н е m ар н i сm аm mi 2275



додаткач.rнilнс0l}ии результат до оподаткування:
прибуюк
збlтюк

2290
2z95 ( 8256 ) ( I20 l92 )

зl1,1р_ати \д9хlд, з податч/ на приО)rюк
Прибуюк (збиток) вiдffi
оподатцування

2300 (з8l)
2з05

чистий фtнансовиЙ результат:
приб}ток 2з50

QK 2з55 ( 8256 ) ( l20 57з

Продовження додатка 2

It сукупниЙ до

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIЙН

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.llогiчний
перiод

попереднього
рокуl ) 3 4

Дооцiнка (уцiнка) нЙбоЙтнlтхJктивБ 2400
2405

Цакопи.lенi ýpcoBi рiзницi 2410
24]-5

2445
2450

rrодаток на приоуток, пов'язаний з iншим счкчпним 2455
I.нший сукупний дохiд пiсля оподrrrку"а"н" 2160

2465 (8 256) l20 57з)

их витрАт

Назва cTaTTi

-1

Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 3 4rvlaTepl alлbнl затрати
Вицатиrrао'rrffi 2500 1 207 69з

2505 2 727 9 670
25 10 565 2 0з9лмUрrиJаrл't

Разом

25l5 70 11 648
2520 2 279 28 035
2550 5 642 259 085

л

Назва cTaTTi

-1

Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

2 3 4
2600

чr\чр,lд чDqло ччр9лпьuр!.Iна KlJIbKlcTb Простих акцlй
Чист4й@ЦýТЬЪ@ýлток) на однry гшосБЪЙЙ-

2605
26|0срйlо".а,цч у*:

ОДнУ пОостч €}кцrю'.., \- \ru-л,_ 26I5
2650

Ч Д*(,п}.фfitlt,lJ|ll}ё

ý а,;

t t{I Ц;ц4р1.9
l trл*aя
f ф;l**ряяа


