
Пiлrrр испrсr,во KOMYHAJЬHE ПI,ЩIРИ €МСТВ О " ОБJIАСIILЙ
СПОРТИВНIЙ КОМПЛЕКС "МЕТАЛIСТ"

flaTa фiк, мiсяць, число)
за еЩРПОУ

кодI
2020| 0,| l01

,7,7221

(найменування)

Звiт про фiнапсовi результпти (Звiт про сJrсупний дохiд)
за I ПЬрi.шя 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ-ТЕбIбОЗ l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Статтл Код
рядка

за звiтнrrr"л

перiод

За аналогi.Illлlr:i
перiод

попередtlього
DокY

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос.ryг) 2000 724 2 5в9

Чuспli заробленi сmрахоBi прe.lttii' 20 ]0
пр eMi i' пi dпuс clHi, Ballo в а cyJrla 20l 1

премii, пере daHi у пересmрахування 20]2
злtiна резфву незаробленuх прелtiй, вмова суJчtа 2013

змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi нцаробленuх
поемiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проrrукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( ) (

Чuсlпi понесенi збumкu за cmpaxoBtlfulu BuпJlamaj,lu 2070

Валовиlt:
приб}ток 2090 724 2 589

збитоIt 2095 ( )

!охid (вumраmu) вid злliнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язсtнь

2]05

Дохid (вumраmu) Bid зл,tiнu iHulux сmраховuх резервiв 2]10
змiна iHutux сmраховuх резервiв, ваJIова сума 211]
зл,t.iна часmкч пересmраховuкiв в iHtuux сmраховuх резервах 2112

Iншi операцiйнi доходи 2|20 13 059 9 642

у mому чuслi:
doxid Bid злtiнu варmоспli акmuвiв, якi оцiнююmься, за
справеблuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с i л ь с ь к о zо с по d ар с ько i' пр о dукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання KotttmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

212з

Адмiнiстративнi витрати 2 1з0 6 620 ( 6156 )

Витрати на збут 2l50 ) (

Iншi операцiйн витрати 21в0 6 в41 ( в483 )

у mo.Mty чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в ]

вumрqmu Bid первiсноео вllзнqння бiолоеiчнuх акmuвiоi
ci л ь с ь к о zо спо d ар с ько i' пр о dукцi i'

2 182

2190 322

збиток 2|95 ) ( 2408 )

.Щохол вiд ylaoTi в капlтЕIл1 2200
Iнш фiнансовi доходи 2220

Iнш доходи 2240 |2 639 |2 646

)) пlому чuслl;
doxi d Bid блаzоdiйноi' dополчtоzu

11n lZzal

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )

Втрати вiл 1^racTi в капlтал1 2255 ( ) ( )

Iншi витрати 2270 ( 12 637 ( 12646 )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на lvtoHemapHi сmаmmi 2275

)

)



ФiHaHcoBlll"l результат до 0податкувпння:

Чlлстl,tt-л фiнансовлtй результат:

п. сукупн

Стаття

I

Код
рядка

за звiтнигл
перiол

За анагIогiчнlл1,1
перiол

попереднього
|)оку

1 3 4

2400
/ looulHKa lYцlнка, tr(,\JUUpvrnlr,\ qNrlrg,"

2405
24ll0
24|5

2445
lншии сукупнии дOхIл

2450
2455
2460

l }TIrII,1ll,,о*rr,r,,-
2465 з24 (2 40в)

Код
рядка

За звiтнрtГ,I

перiол

за анапогiчll1,1lyt
пеlliол

попеl)едньOг0
рOку

) 3 4
.)ýпп 42 60

2505 3 062 2 788

25 10 668 606

2515 1,2 бз7
2520 6 93в 6 07в

2550 23 347 9 5зz

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙFИХ ВЦТРДТ

Iv. розрлхунок покАзникIв пр1,IБуткgвостI лк

Се на Iолькlсть акцrи

на середньопrчна кrлькiсlц црqgцg акцЦ

С,.lм.о";i бу,"к (збиток)

гооlэilоъlъь
чýl

lKptt

пець Роман Васильович



Додаток l
до Нацiонмьного положенtи (станларry)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)

Одиниця unnnipy, *o.
Nэ2), грошовi показники якого наводяъся в гривнях з копiйками)
Складсно (зробитк позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положення[tи (отандартами) бlхгалтероького облiку

за мi)юIародними отандартами фiнаноовоi звiтноотi

дББ (ф.р*;-

код,I
2020 l07 l01

4,1"I221

бзl0l36900
150

93,1

Бапаllс (Звiт про фiнансовIri. стап)
30 червня 2020

Кол за,ЩtYФорма Л!1

Актив

613 670

613 671

Hl капlтальнl lHBeo

336 121323 551

на BapTioTb iнвестицiйноi нерр(омост1

iнвеотицiйноi HepyxoMooTi

Первiона BapTioTb довгоотокових бiологiчних

накопи.tена амортизацiя довгоотрокових бiологlчних активlв

якi облiковlтотьоя за методом учаотi в капiталi

iнших пiдприемств

ишок коштiв у централiзованих отахових резервних фондах

поточнi бiологiчнi активи

loTb за продукцlIо, тOвари,

тороька заборгованiсть за розрахунками:

у толry чиолi з податку на прибуюк
ioTb за розрахryнками з нарахованих доходlв

HioTb за розраханками iз внутрiшнiх розрахункtв

тка псреотаховика у 0тахових резервах

у тому чисrlr в:

резервах довгоOтокових зобов'язань

Нематерiальнi активи



збиткiв або резеDвах належних виплат 82

р*рЙi r,"*р"С,"*** .р*riИ 83

84

Iншi оборотнi активи 90 393 672

усього зп позлiлом П 1 195 l5 9lб 16 935

m. Н*б"р"*rl 
""rrrr-уrримуванi 

для прод,uку, та груцц jцllfц l200

Бапtttlс 1300 723 81 86,1 87б

ний (пайовий) капiтал

Внеоки до незарееотрованого стаryтного капl

зобов'яздtlня l забезпечення

У ToIvry ЧИОЛ1:

резерв довгоотрокових зобов'язань

збиткiв або резерв належних виплдт

кредиторська заОоргованlоть за:

довгоотроковими зобов'язаннями

mму числl з податку на

Пото.rна кредитороька заборгованiсть за розрахтнками з rI99I!I9цх

Вiдотроченi комiоiйнi доходи вlд
iншi поточнi зобов'язання

'язання, пов'язаlri з необоротнlлмш актI|вами,
yTpшNryBarlllпlll д.пrl продаяry, та групаtrlll вttбуття

V. rIиетп BapTicTb активiв недерrкавного пенсiГlllого

ук"*ьФ

пець Роман ВасItльовllчKepiвHllK

Го.пов Hllr'l бухгалтер

т--ВюначаетьLч в порядкУ, виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики,

lнlIIих оmахових DезеDввх


