
Пiлrrрисмсr,во КОМУНАЛЬНЕ ПI.ЩIРИ €МСТВО " ОБJIАСIIИIа
спортивIIиI1 комплЕкс "мЕтАлIст"

fiaTa фiк, мiсяць, число)
за еflРПОУ

кодI
2019I 01 l01

244"77221

(найменування)

Звiт про фiнансовi результатI| (Звiт про сlrсупнлlйr дохiд)
за I ПЬрiччя 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ-l8010Б__l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядке

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4

ЙСтий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, пооrryг) 2000 2 5в9 2 бз4

Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii' 20 ]0

премii' пidпuсанi, валова cylyta 20] ]

пр е Jyti i:, пер е d aHi у пе ре с mр ахув анн я 20]2

зfuliнq р%ерву незаробленuх преfuliй, валова сума 20]3
змiна часm,кu пересmраховuкiв у резервi незаробленLLх прел4й 20 l4

Собiвартiсть реаJIiзованоi про.Iryкчii
(товарiв,робiт, пос,ryг) 2050 ( ) ( )

Чuсmi понесенi збumкu за сmраховu.\4u вuплаmа,ц,lLl 2070

ВаповлI1,1:

пlэиб\ток 2090 2 589 2 бз4

збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid злtiнu у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

2l05

Дохid (вumраmu) Bid з.tttiнu iHulux сmраховuх резервiв 2]]0
змiнq iHluux сmраховuх резервlв, BaJloBa cyJvta 2]]]
злtiна часmкu пересmраховuкiв в iHtuux сmраховuх резервqх )ll)

Iншi операцiйнi доходи 2|20 9 642 10 826

у mо,ryrу чuслl:
doxid Bid злtiнu варmосmi акпluвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ь Kozo споdарс ько i' про dукцi i'

2]22

dохid Bid вuкорuсmання Koulm,iB, вuвiльненuх Bid

опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 2l30 ( б156 ( 463з

Витрати на збут 2150 ) )

Iншi операчiйнi витрати , 21в0 ( в483 ) в 142

у mому чuслl:
вumраmu Bid зм,iнч варmосmi qкmuвiв, якi оцiнююmься за
с пр ав е dлuв о ю в apmi спl ю

2]в]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmцвiв i
сiльс ь ко zоспо dapc ько i' про dукцi i'

2 ]в2

Фiнансовий результат вiл опер auil"lHoi дiяльностi :

прибуток 2 190 бв5

збиток 21,95 ( 2408 ) ( )

Щохол вiд rlacTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 12 646 13 052

у m,оJйу чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоеu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ) )

Втрати вiд rracTi в капiталi 2255 (

Iншi витlrати 22,70 ( 12 646 ( 13 0lб

Прuбуmок (збumок) Bid вплчву iнф.пяtlii на .монеm,арнi сmаmlпi 227 5

(

( (

(



Продовження

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 72l

збиток 2295 ( 2408 ) ( )

Витрати (лохiд) з податIry нqшрцбуюк 2300

прйуrоп (збиток) вiд припиненоi дiяльностl пlсля

оподаткуваннrI

2305

Чистий фiнансовий результат:
гпrибуток 2350 72L

збитоrс 2з55 2 408 (

II. СУКУПНИИ ДОХ

Стаття Код
рядка

за звiтниli
перiол

за аналогiчнлrIl
перiод

попереднього
року

1
1 3 4

2400
2405

накопи.tенi tý,lэсовi рiзницi 24]l0

241,5

Iнший сукупний дохiл 2445
2450

Подаrок на прибуток, пов'язаний з iнцим сукупним дохо 2455

IншиЙ сукупнлrIt дохiд пiсля опOдаткування 2460

сйу"йr, дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 (2 408) 72l

й

III ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIИНИХ ts

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

пOпереднього
рOку

1 2 3 4

матерiальнi затрати 2500 60 378

Вицrати на оплаry прачi 2505 2 78в 2 542

Вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25l0 606 578

Амортизацiя 2515

Iншi операцiйнi витрати 2520 6 07в 4 9в5

Разом 2550 9 532 8 483

ЙНИХ ВИТРАТ

йш. розрАхунок покАзникIв приБутковоqтl4к

Назва cTaTTi Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчн1,1й
перiол

попереднього
l]oKy

1
1 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простrх ак-uй 2600
2605

Ч"сr"Й шэибуток (збиток) на одrry про9дзцц!ц 26l0
Спорrлгоuаний чистий прибуток (збиток) на

олнч поостч акцiю -z:\ 261,5

2650жffi
*pAI

)



Пiдприемство

Територiя

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО "ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
"METAJIICT,,

xAPKIBCЬKA

,Щолаток l
до Нацiоншьного положенш (стаrцарry)
бухrштерською облiку 1 "Загальнi вимоm до фiнансовоi звiтностi''

Щата (piK, мiояць, чиоло)
за едпоу

за I(OATYY
за ItопФг
за квЕд

Органiзацiйно-правова господарювання
вид економiчноi дiяльностi
Середня кiлькiоть працiвникiв

Складено (зробити позначку ''ч'' у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бlr<галтероького облiку
за мiжнародними отандартами фiнаноовоi звiтноотi

Балапс (Звiт про фiнансовий стан)
на 30 червня 2019 р,

кцiювання спортивних

код4
2019 l 07 lot

2447,722I

бз1O1з6900

50

9з.

Форма Л}1 Код за.ЩКУ, 1801001

АItтив
Код на по.ltlтоlс

звiтного пеDiоду
На кiнець

звiтного пеrriодуl 1 3 4
Необорriiнi mcTlrBlr

Нематерiальнi активи l 000 з06 бз7 460 988
первlона варпоть 001 30б 638 4б0 989
накопичена амортизацiя 002 l

Незавершенi капiтальнi iнвеотицii 005
OoHoBHi заооби 0l0 2,72 l63 z59 544

первlона вартlоть 01 570 430 570 455
знос 10l 2 298 26,7 310 91 1

нвеотицiйна нерlл<омiоть 015
Первiона вар гiсть iнвеотнчiйнЪi нфlл<БмББ 0lб
Знос iнвестицiйноi нерlс<шrостi 0l7

,Щовгоотроковi бiолоii.rнi активи 020

102l
накопичена амортизацiя довгоотокових бiологiчних активiв 022

,Щовгостроковi фiнансовi iнвеоiицfi : 

-

якi облiковуютьоя за методом )^laoTi в капiталi
iнших пiдприсмотв

1 030
iншi c|liHaHooBi iнвЪстиrпi з

,Щовгоотрокова дебiтороька заборгованiсть 040
Вiдстроченi податковi aKr и вЙ 045
Гудвiл 50
Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати 060
Залишок коштiв у централiзованих офахБих фйрвних фндах 065

неоооротн1 l 090
Усього за роздi.попt I 109S 578 800 720 532

П. Оборотнi aKTllBlt
Запаои 00 30 35
DиIjоu 0l з0 35

ёироOни 02
Гоюва продукцiя 03

овари 04

l0
,Щепозити переотахування
Векоелi одержанi l 120

ор9ька заоорlюВанlоть за продукцlю, товари, роботи, послуги |125 9 856 10 665
[ебiтороька заборговаiБть за розрахтнками:

за виданими авапоами llj0 568 129
l 135 2

у риоуток зб
JаоорrOвilнlо]ъ за розрахунками з нарахованих доходlв l40

ll4
lнша пoтotlHa дебiторська заборгованiоть l l2
Поmчнi фiнансовi ЙrЙЙП l 160
Грошi та ix еквiвалеrrти l l65 1l 266
Готiвка l l66

tlБун | |61 ,7l
266

Витрати майбутнiх перiоБ 1 170 11
Частка переотраховикiу отрахових резервах t l80
у ю}{у чисп в:

резервах довгостокових зобов'язань
l l81



резервах налея(них виплат
резервах незароблених премй
lнших отрахових резервах

ПасIлв

l
Код

рядка
нп початок

звiтного пе]riодч
На кiпець

звiтнопо перlодч
7 J

капiтrlл

l 400 ,74 4|1
40l
405

4l0 50з 78,7 645 4s
н lзницl

ъ
уток (непокритий збиюк)

411

резепвний 412
4l5
420 9 448)неоплачений капiйi

ййа-_.-и,r K-лiTaJL
lншl резерви

l425 (
) (

)430
) (

)

эвгостDоковi зобов'

14з5

п.
1495 568 750 708 04б

1 500

1 505

Iншi довiойБiБ 10

1515

1 520

Цlльове
l 52l

Благодiйна дЪпБмББ

-

L п)аховl Dезепви

l 525

|526
l 530

резерв довгоотроttових зобов'язань l

':: :|- 
---'-"'ъ", Y-"-|, 1,5з2

l 53з
iiцl чlrqлчDl PwJvPDn
нвестиIttйнl кпнmАkтu

l 5з4

изовии q
l 5з5
l 540

l 545

1595

600
1 605

1610
16l 5 17 з17
1620 3 512 6 676
l621 69l 7з8
|625

l 630
16з5 ll 5l
l 640
1 645

;;------:---=I jg:1* """"t" """Пrw t Ь Эсt v t1111 l 650

1 660

1 665 ]06
|670

усього за роздiлом Ш
l 690 l00 27
1 695 20 896 24 380
1 700

t(ого фонлу 1800
21\/ 1900 589 б46

КерЬник

Головниri бухгалте

-ЪБiйБйвпорl
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l Визначаеться


