
Додаток'1

до НацiональнOго положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

flaTa(piK,
"MlcbKA

мiсяць, число)

за 0дрпоуПiдприсмство
комунАльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пlдприемств.о
ДИТЯЧА ЛlКАРНЯ N9 5" ЗАПОРlЗЬКОl lЦ]9ЕЦ9Ц

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
за 9 Месяцев 2021 r.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

сукупний дохiд)

Статrя
l(од

рядка
за звiтний

перiод
За аналогiчний перtод

попереднього року
з 4

-rt4сJt/й дЫlд вП реалiзацiТ продчкцiТ (ToBapiB, poбiT, послуг) 2000 1 1 9949 6691 1

lистi заробленi cTpaxoBi премiТ 201 0

TpeMiT пiдписанi, валова сума 2011
-lpeMii, переданi у перестрахування 2012

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 201 3

зиiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премй 2014

r о б в ilpT rcт ь ре а л iз о в а н о t' п р одукц iT ( то ва р i в, р об i т, п осл уг) 2050 (143261) (1 0771 5)

-lистi поьrесенi збитки за страховими виплатами 2070

Заловий
прибуток

2090

збиток 2095 (23312) (40804)

21 05

]охiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110

3MiHa iнших страхових резервiв, валова сума ?111

3MiHa частки перестраховикiв в iнших страхових резе!Ец 2112

ншi операцiйнi доходи 2120 50265 67601

2121

2122

Цохiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123

\дмiнiстративнi витрати 21 30 (1 6720) (1 5239)

3итрати на збут 21 50

ншi операцiйнi витрати 21 80 (760) (484)

2181

2182

бiiансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi
прибуток

21 90 9474 11075

збиток 2,1 95

Цохiд вiд участi в капiталi 2200

ншi фiнансовi доходи 2220 60

lншi доходи 2240 o/J l 5474

Цохiд вiд благодiйноТ допомоги 2241

DiHaHcoBi витрати 2250

Зтрати вiд участi в капiталi 2255

ншl витрати 2270 (1 1) (3)

lрибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на Mo|9I9pxLcfз]]l 2275

2290 16193 1 6606

збиток 2295

Зитрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00
lрибуток (збиток) вiд припиненоТ дlяльностl пlсля
)податкування

2305

-lистий фiнансовий результат:
прибуток

2350 16193
,16606

збиток 2355

z



ll. сукупний дохtд

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостt дкцlй

Керiвник

Головний бухгалтер

/ А.Г.Запорожченко /

Стаття код
рядка

за звlтнии
перiод

3а аналогlчний перlод
попереднього рокv

2 J 4

]ооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
]ооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
-1акопиченi KypcoBi рiзницi 2410
-iacTкa lншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
liдприемств 2415

нший сукупний дохiд 2445
нший сукупний дохiд до оподаткування 2450
-lодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Эукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 16193 1 6606

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт
Назва cTaTTi Код

рядка
за звlтний

перiод
За аналогlчний перiод

попереднього року
2 3 4

Иатерiальнi затрати 2500 1 5349 1 6305
3итрати на оплату працi 2505 90з8 1 68593
3iдрахування на соцiальнi заходи 251 0 1 99з8 1 5з44
\мортизацiя 251 5 9288 5553
ншi операцiйнi витрати 2520 25796 17645
Эазом 2550 1 бо752 123440

назва статгi код
рядка

3а звiтний
перiод

за аналогlчнии перlод
попереднього року

l з 4

)ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
)коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
-lистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 0
)коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 5

Щивiденди на одну просту акцiю 2650


