
Пiдприемство КОМУIIАЛЬНЕ
СПОРТИВIIИI1

пIдIриемство,, оБJIАсIilй
комплЕкс ''METAлICT,'

Щата фiк, мiсяць, число)
за СЩР

(найменувапня)

Звiт про фiнаrrсовi результати
з& I Квартал 2021

(Звiт про суlсупнилi дохiд)
р.

Форма N2 Код за ЩКУfiГ- tB0roБ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Itод

рядltа
За звiтнr,rr"л

перiод

за аrrалогi.rпиri
перiод

попередIIього
DокY

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продуlщii (ToBapiB, робiт, пос.rryг) 2000 з59 680
Чuсmi з q) о бленi сmр ахо в i пр е Jrli i' 20 10

пр eшi i' пi dпuс aHi, в ало в а суJчl а 201 1

пр eJrli i:, пе р е d aHi у пер е с пхр ахув ання 20I2
з.л4iна резерву незаробленuх премiй, валова су.л,lа 20]3
зJчtiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
премiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi пролукuii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховuJvlu вuплаmалlu 2070
Валовиl"л:

прибуток 2090 359 бв0
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid зпtiнu у резервах doBzocttlpoKoBux
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iнutuх сmраховuх резервiв 21 10
з.лпiна iHulux сmраховuх резервiв, валова cy,fura 2] 1]
зjtiна часmкu пересlпраховuкiв в iHtttux сmраховuх резервах 2] I2

Iншi операцiйнi доходи 2L20 6 301 5 071

у пl,ол,tу чuслi:
dохid Bid зл4iнu Baplпocllli акlпuвiв, якi оцiнююlпься. за
справе dлuвоtо варmi сmю

2]21

dохid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zo споdарсько i' про dукцii'

2]22

dохid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування },

2 123

Адмiнiстратив Hi вицrати 2130 ( 547I ) ( 4159 )
Витрати на збут 2l5 0 ( )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 9779 ) ( з7з2 )

у 111од4у чuслl;
вumрапl.u Bid злtiнu варtпосtп.i ctKtпuBiB, якi оцiнлолоtпься за
справеdлttвоtо варtпiсmю

21в ]

вuпхрапхu Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zо спо d ар сько i' пpodyKtlii'

2 ]82

Фiнансовиlt результат вiд операцiIlноi дiяльно cTi :

прибуток 2I90
збитоrt 2|95 в590 ) ( 2140

Доход вiд rlacTi в капiталi .).) rlrl

Iншi tllil,.,,ruOB1 лu,,.1и 2220
Iнпliдоходtt 2240 6 110 6 зi9

{/^#?П;"Ы,:tпЖоол,lо2ч
11, l

DiЁалсо{ риFррй \ 
',

2250 (

ги вlд }.ruracTl в ка 2255 ( ) ( )
ншt витрати 2270 ( 6319 )
rрй(lуiп о к (з'б um о к) Bi d'B tiлuву i н фля цi i' н ct пt о н е m а р н i с tп а m m i 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
ппибчток 2290
збитоIt 2295 24в0 ) ( 2140 )

Витрати (дохiд) з податку на гцrибутоIс 2300
Прибуток (збкгок) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2з05

Члrстиiл фiнансовIлI"л результат:
пlэибутоIt 2350
збитоrt 2з55 2 480 ( 2|40 )

купни

Стаття Код
рядка

За звiт1lлtIl
перiод

за аналогiчниIi
перiод

пOпереднього
року

1 1 3 4

дооцiнка (уцiнка) необоротнrп аrtтивiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) c}iHaHcoBlTx iHcTpyMeHTiB 2405
накопртченi kypcoBi tэiзницi 24]t0

Частка iншого сукупного дохоry асоцiйованrх та спiпьних
пiдгпэиемств

24]l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнш1,1й сукYпнI,III дохiд до оподаткyвilння 2450
Податок на прибутоlt, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iншиl",t суltупнлrIl дохiд пiсля оподаткування 2460
СукупнIлй дохiд (суп,lа 1lядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 (2 480) (2 140)

сукупниЙ до

ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТI. ЕлЕмЕнти ЕРАЦIИНИХ А

Еазва cTaTTi Код
рядка

за звiтнlлi,l
перiод

за аналогiчниIi
перiод

попеl)еднього

року
1 1 3 1

Матерiальнi затэати 2500 74 27

вицrати на оплату працi 25 05 2 068 I 507

вiдэахування на ооцiальнi заходи 25 10 457 330

Амортизацiя 25I5 6 110

Iншi операцiйнi витlати 2520 5 882 4 з4]'
Разом 2550 14 591 6 205

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI Ак

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтниl,i
перiод

за аналогiчний
перiод

пOпереднього
року

1
,)

3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

сItоригована середньорi.lна кiльlссть простлоi акцiй 2605
чистиййvБtftб,итбк) на одrгу просту акцiю 26|0

261-5

йрffrенди на однffiосфЪкцiлgп п*ц* 2650

бJllт",ж м, Пець Роман Васильови.I

\, *r*nY



,Щата (piK,

Пiдприемство комунАJIьнЕ пIдприемство "оБлАсниЙ спортивниЙ коNIплЕкс
"METAJIIcT"

Органiзацiйно-правова форма гооподарюванfiя Комунальне пiдприсмотво

,Щодаток 1

до Нацiоншьною положенм (станларry)
бухштерською облiку 1 "Зашьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

за еЩПОУ

коАтуу
копФг
I(BЕд

Ддреоа, reлефон вулиця Плеханiвоька, бул. 65, комiнЪрнiвоький район p.-lr, м. XAPKIB, XAPKIBCЬKA обл., ,7з"12зз5

6100i
oдиницявимipy:'иc.poфiнансoвipезультaти(Звiry "р" "у-у"""й 

дЪБl <,lrpn-
J,,lb2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннямп (отандартами) бухгалтероького облiку
за мiжrrародIrими отандартами фiнаноовоi звiтlrоотi

Балпнс (Звiт про фillallcoBlIГI стан)
31 бсрезllя 2021 р.

Форпrа Л]l1 Код за ДЧ 1801001

Актив
Itод

DлдI(а

}Iл почrrток
звiтllого псрiоду

IIа кirtець
звiтrlого пепiодч

1 2 3 4

L Ееоборотtli aKTrrBIl

Нематерiальнi активи 1 000 61з 670 613 670

первlона варпоть 1001 бlз 6,10 613 670

накопичена амортизацlя l 002

Незавершенi капiтальнi iнвеотицii 1 005

OoHoBHi засоби 010 z22 Lз1 216 030

первrоца вартlоть 101 570 8з4 570 823

зноо 1 012 348 697 4,19з

Iнвеотнцiйна HepyxoMioTb 1015

Первiсна BapTioTb iнвеотицiйноi HeppoMooTi 10lб

Зноо iнвеотицiйноi HepyxoMooTt 1017

,Щовгоотроковi бiологiчнi активи 1 020

Первiона BapTioTb довгоотрокових бiологiчних активiв 1021

1022

Щовгоотроковi фiнаноовi iпвеотицii:

якi облiковуIотьоя зе методом JдaoTi в капiталi

, iнших пiдприемотв 10з 0

iншi фiнаноовi iнвеотицii 035

Щовгострокова дебiтороька заборгованiоть 040

Вiдотроченi податковi активи 045

Гудвiл 050

Вiдстроченi аквiзицiйrri витрати 060

Залишок коштiв у централiзованих 0тахових резервних фондах 065

Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 095 835 807 829 700

II. Обопотнi nKTttBll
Запаои 00 750

Виробничi запаои 01 750

Незавершене виробництво 102

Гоmва продукчiя iOз

Товари 04

поточнi бiологi.llti активи 10

,Щепозити перестрахування 115

Векселi одерrканi 120

Щебimроька заборгованiоть за продукцiIо, товари, роботи, послуги \25 |5 92з |6 259

Щебimроька заборгованiоть за розрахунками:
За ВИДаНИМИ аВаНСаМИ 1

1 130 616 бз

з бlоркетоtл
11< 2з з2

у тоьry чиолi з податку на прибуток 136

Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками з нарахованих доходlв 140

[ебiтороьrtа заборгованiоть за розрахунка]!tи iз внутрiшнtх розрахтнкlв t45

Iнша;ото.Iна MiiopobKa заборгованiсть 155 2 2I

Поточнi (lirraHooBi iнвеотицii I60

Грошi та iх еквiваленти 165 4 4

Готiвка 166

Раханки в баtrках I6,1 4 4

Витрати майбутнiх перiодiв 170 16 |2

Частка перестраховика у стахових резервах 180

у тому чиоJIl в:

резервах довгоотрокових зобов'язань
181

Е



резервах збиткiu пб, рlз:ч*.ч**"* оцIg

внеоки до незаресотрованого отатутного капlm

ня витат пероон

у тOму чиоJu:

резерв довгоотокових зобов'язань

збиткiв або резерв налеяGlих виплат

кредиторOька заборгованrоть за:

Б"анБть м розрахунками 
з уlIаониками

llli _: ь} .л I.E.оr'з! l ý
lHHHBli;

ЕГ 
",iорiивнии

оdптдлtст,
\ bиz+aTzzz9z

t к pXr9

Пець Роп,rпrr Васrrльовr,r,r

що реалiзуе державну полiтику у сферi отатиотиtси,

з
прода1l(уt T!r групаilllI вltбуття


