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Додаток 'l

до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансово'i
звiтностi"

Дата(рiк, мiсяць, число)

п:__л .л..л_лл комунАльнЕ нЕкомЕ|ццIЕ lllццrr9у9тво 'М|СЬКА за едрпоуl llДПРИеМСТВО дитячд лlкдрня Ns 5" зАпорlзькоТ MlcbKoT рАди

'olза 2020 г.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаггя
код

рядка
3а звlтнии

перiод
За аналогtчнии перlод

попереднього року
2 4

Псти' дохц вlд реЬлiзацiТ продукцii' (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 127236 бll

Jистi заробленi cTpaxoBi премij 201 0
-1peMiT пiдписанi, валова сума 2011

TpeMii, переданi у перестрахування 2012

3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 201 3

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014
обiвартiсть реалiзовано'Г продукцir (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( 1 1 7465)

-lистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070

Валовий :

прибуток
2090

977 1 627

збиток 2095

]охiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
зобов'язань

21 05

]охiд (витрати) вiд змiни iнщих страхових резервiв 2110
3MiHa iнших страхових резервiв, валова сума 2111

Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112

ншi операцiйнi доходи 2120 79062 112579

Цохiд вiд змiни BapTocтl активlв, якl оцlнюються за
эправедливою вартiстю

2121

Цохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

эiльськогосподарськоi' продукцiТ
2122

]охiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123

\дмiнiстративнi витрати 21 30 (20387)

3итрати на збут 21 50

ншi операцiйнi витрати 21 80 (39029) ( 1 1 5743)

2181

Зитрат вiд первiсного визнання бiологiчних активlв l

]iльськогосподарськоt' продукцiТ
2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi
прибyток

21 90 29418

збиток 2195 (2537)

Цохiд вiд участi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220 205

ншl доходи 2240 7686 603

]охiд вiд благодiйноТ допомоги 2241

DiHaHcoBi витрати 2250

Зтрати вiд участi в капiталi 2255
ншI витрати 2270 (34)
-1рибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTl 2275

Фi нансовий результат до оподаткування:
п р ибуток

2290
37275

збиток 2295 ( 1 934)

Зитрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
aaлд

{истий фiнансовий результат:
прибуток

2350 37275

збиток 2355 ( 1 934)

,1 3



ll. сукупни

Стаггя код
рядка

за звlтнии
перiод

3а аналогlчний перtод
попереднього рокv

,2 с 4

]ооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

]ооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
lакопиченi KypcoBi рiзницi 2410
-.lастка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
-ltдприемств 2415

нший сукупний дохiд 2445 1 36,1 4 13614

нший сукупний дохiд до оподаткування 2450 136,15 1з615
iодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 13615 ,l3615

укупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 23660 11680

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

Назва cTaTTl
Код

рядка
3а звiтний

пеDiод
3а аналогlчний перlод

попереднього рокч
2 з 4

\Латерiальнi затрати 2500 23233 1 6379
3итрати на оплату працi 2505 9в268 66007
3iдрахування на соцiальнi заходи 251 0 21820 14459
Амортизацiя 2515 в201 51 50

ншi операцiйнt витрати 2520 25393 1 3748
Разом 2550 ,l76915 115743

lV. розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцlЙ

Головний бухгалтер

аналогlчнии перlод
Назва cTaTTi

ередньорlчна кlлькlсть простих акцlи
коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

тий прибуток (збиток) на одну просту акцiю
коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю

/ А. Г.3апорожченко /


