
Пiлприемсr,во КОМУtIАЛЬНЕ ПIДРИеМСТВО " ОБJIАСIIИI1
спортивниI1 комплЕкс,,мЕтАлIст,,

Щата фiк" мiсяць, число)
за е{РПОУ

кодI
1

244,7,722l,

(наймонування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
з& I Пiврiччя 2017 р.

Форма N2 Код зu ДКvДГ rВОtОOГ_l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогi.rнлrй
перiод

попереднього
DoItY

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзачii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 2 в92 1 |22
Чuсmi заробленi сmраховi премi| 20 10

пр елti i' пi dпuс aHi, в ал о в а сулла 20] ]
премii, пере daHi у пересmрахування 2012
змiна резерву незаробленuх премiй, BaJtoBa сума 20]3
змiна часmкu п.ересmраховuкiв у резервi незаробленuх tlpeлtiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продlуlщii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( ) ( )
чtсm.i понесенi збumкu за сmраховlt]vllt вlлплаmамu 2070
Валовцй:

цлибуток 2090 2 892 1 l22
збиток 2095 )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 21]0
зл,tiна iHutux сmраховuх резервiв, всlлова суJчrа 211]
зtуtiна часmкu пересmраховuкiв в iHluux сmраховuх резервах 21 ]2

Iншi операцiйнi доходи 2120 7 746 5 445

у mому чuслi:
doxid вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

dохid вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zоспоdщэс ько i' про dукui i'

2]22

dохid вid вuкорuсmання кошtmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiсmативнi вlтграти 2L30 2з 901, ) ( 25 019 )
tsиlэати на збуг 2l 50
Iншi операцiйнi виmати 2l 80 4 920 ( 4490 )

у mоhrу чuслl:
вumраmu Bid змiнu варrпосmi акtпuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в ]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ьк о zо спо d ар с ько i' пр о dукцi i'

21в2

ФiHaHcoBlll",t результат вiд операцiliноi дiяльностi :

ппибчтоlt 2l90
збитоlt 2l95 ( 18 183 ( 22942 )

,Щоход вiд rlacTi в капiталi 2200
Iнш c}iHaHcoBi доходи 2220
Iнш доходи 2240 |9 957 5472з

У mО]уtУ ЧuСЛl;

doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоzu
224 1

Фiнансовi виц)ати 2250 )

ВтРати вiд l"lacTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270
Пtэuбуtпок (збumок) Bid вплuву iнсЬляцii'на lytoHemapHi сmаmmi 227 5

( )

( )



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до 0податкування:
rгпибr"гок 2290 | 774 605

збиюк 2295 ( ) )

Веrграти (лохiд) з податку на прибуток 2300

прибуюк (збlтюк) вiд припиненоi дrяльностl пlспя

оподаткуванЕUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
mибwтпк 2з50 1,774 605

збиmrt 2355 ( )

п. сукупни

Стаття Код
l)ядка

за звiтний
перiол

за аналогiчниiл
перiод

попереднього
року

1
1 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх аltтивiв 2400
2405

Накопl,тченi KlpcoBi рiзничi 24I0
24|5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

подаrокна приб}rrок, пов'язаниЙ з iншим СУryЦЧЧЦ jqIgДОМ 2455

IншиI1 сукупний дохiд пiсля оrIодаткування 2460

Суlqупн!й до хiд (сум д рядкiв 2 3 50r?9ýý:ДЗlý9) 2465 | 774 605

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Нпзва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчниг,t
перiол

попереднього
DОку

1 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500 237 98

Витрати на огшrаry прачi 2505 2з66 l 131

Вiдрахуванrя на соцiальнi захо,ци 25 10 504 z42

Амортизацiя 25 15 |9 949 2з 54в

Iншi операчiйнi витрати 2520 з |77 4 490

Разом 2550 26 2зз 29 5а9

rv. розрАхунок поклзникIв приБутковостI л

Назвrt cтirTTi Код
рядка

за звiтниli
перiол

За ана.lIогiчниI1
перiол

попередньог0
року

t , 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2600

С-ор".о"а"а серед"ьорiчна KiлbtcicTb цlостих акчй 2605

Чиптий гmтzбчток (збитоrt) на o.,lllv пDостУ акцlю 2610

Споtлr-овЙ"й чистий прибугоr< (збrгок) на
олнч ппостч акrriю 261.5

Дивiденди на одну пр99цзцщll_ , 2650
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