
,Щата фiк, мiсяIр, число)

пiдпршемство ощЕськлй ндцrондлыil|й АкА.дЕмIцIиI1 тЕАтр оПЕРи за С[РпоУ
тА БАлЕту

(паймепування)

-2021 
l04 l0t

0222464з

3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дOхiд)

за I Кварта.л 2021 р.
Форма N2 Код за ЩКУ'

I. ФIНДНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ
1801003

Стаття Код
ряJIка

3д звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

пOпереднього
DoKy

1 1 3 4

2000 4 I20 5 738

Собiвартiсть реалiзованоi про.ryкчii
(товарiв,робiт, пошryг) 2050 ( 59546 ) ( 55045 )

Ва.повий:
прибl"юк 2090

збrюк 2095 55 426 ) ( 49з07

Iншi операцifori доход,r 2|20 57 45I 52288
2]21

2]22

N;Б вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненlж вid

опоdаmкування

2123

Адмiнiсm ативнi в lтграти 2130 3347 ) ( 2695 )

Вr.r:грати на збlт 215i0 1283 ) ( 1437 )

Irmli операцiйнi вltграти 2180 ( 1009 ( 1220 )

2]81

2 ]82

Фiна"сOв"й результат вiд операцiйноi дiяльностi:
поибл,юк 2190

збlтюк 2I95 ( 3614 ) 2з7I

Доход вiд участi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходл 22r|.0

IHmi доходл 2240 3 029 2з7I

лохid Bid блаzоdiйноi' dопомоап 2241 7з2 40

Фiнансовi вlтграти 2250 ( )

Вmати вiдуластi в капiталi 2255 ) (

IIшli вlтграти 2270 ( )

тибу|па (з бum о к ) Bi d вплuву i н фл яцi i' н а,vо н е m сlрн i с m а m mi 2275

Фiнансовий результат до оподаткування:
ппибчюк 2290

збrrюк 2295 ( 585 (

В.mаr" (до*rд) з подап<у на прибуюк 2з00
2з05

Чистий фiнансовий результат:
поибr,ток 2з50

збиток 2355 ( 585 ( )



Дивiденди на

п. сукупниЙ

III. ЕлЕмtЕнти опЕр йних в Ат

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКДЗНИКIВ

ле,4l

Бабiч Надiя МатвiiЪна

Олександра СергiiЪна

Частка iIшlою сукупною дохо.ry асоцiйованшi та спiльних

на прибrrюц пов'язаний з iIшrим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля

пний дохh (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0)

47 2l5 42з5I
на соцаJIьнl заходи

ЙсшIi прибуюк (збшок) на о,щrу црqqryзкцiю
Скоригований чистий прибуюк (збlтюк)


