
Пiлllрисмс,rво КОМУНАJIЬНЕ ПIДIРИ€МСТВО "ОБЛАСIilЙ
спортивIII,dI комIIлЕкс " мЕтАлIстll

Щата фiк, мiсяць, число)
за СЩРПОУ

кодI
19 l 0l

244,7,7221

/
(найменування)

Звiт про фiIlансовi результатII (Звiт про сlтсупнплi дохiд)
}а Pil< 2018 р.

Форма N2 Код ru ДКУДГ- tВГООЗ -l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 ) 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 5 989 7 5l5
Чuсmi заробленi сmраховi прелtii' 20 ]0

пр елli i' пi dпuс aчi, в ало в а cyirl а 201 ]

п7э е.л,ti i, пер е d aHi у пе ре с mр ахув ан н я 2012

зlttiна резерву незаробленuх премiй, валова су.л4а 2013

злrliна часmкu пepecmpaxoBttKiB у резервi незаробленuх прелчtiй 2014

Собiв apTicTb реалiзов aнoi проryкчii
(товарiв,робiт, посrryг) 2050 (

Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxotltJyru вLlплаmалru 2070

ВаповlлIi:
прибуток 2090 5 989 7 5l5
збитоIt 2095 ( )

[oxid (вumраmu) Bid злtiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 21]0
з.uiна iHutux сlпраховuх резервiв, валова суJчlа 2] 1l
змiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 22 з96 lб 452

у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююrпься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

dохid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с iл ь с ь к о zо с п о d ар с ько i' пр о dукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання коulmiв, вuвiльненuх вid
опоdсtmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2|30 ( в495 ) ( 8 575

витrати на зблт 2150 ( ( )

Iншi операцiйнi витрати ' 21в0 ( 1649в ) l l 166

У mОJуlУ ЧuСЛl:

вumраmu Bid змiнu варmосtпi atmllBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2IB1

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с i л ь с ь к о zо с п о 0 ар с ько i' пр о dукцi i'

2 ]в2

Фiнан со в l,tlYt рg3ультат вiд опер ацiйноi дiЯЛЬНОСТi :

прибуток 2I90 з з92 4 226

збиток 2|95 (

!охол вiд rracTi в капiталi 2200
Iншi cbiHaHcoBi доходи 2220

Iншi доходи 2240 25 754 з2 720

у mому чuслi:
dохid Bid блаеоdiйноl' dопопtоеu

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )

Втрати вiд rIacTi в капiталi 2255 ( ( )

Iншi витрати 2270 ( 257|5 ) 32 706

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцitна лtонеmарнi сmаmmi 2275

( ) )

( )

)

)

(

)



Фiнансовиiл результат до оподаткування:
цэибуток 2290 3 431 4 240

збиток 2295 ( )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (3 l4)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванFUI

2з05

Чистий фiнансовlлl"л результат :

прибуток 2з50 3 43l з 926

збитоrс 2з55

Продовження додатка 2 r
(

иt|

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРЛТ

й

п. сукупн ох

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

3а аналогiчний
перiол

попереднього
року

1 1 3 4

,Щоочiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнrtа) фiнансових iHcTpyMerrTiB 2405

Накопиченi куlэсовi рiзницi 241'0

Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованих та сIпльних
пiдприемств

24ll5

Iнший суrсупний дохiд 2445

IHmllI-,t счкyпнIлй дохiд до оподатItуванIlя 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iншиl:i сукупlлиIl дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукчпн1,1й дохiд (сума llядкiв 2350,2355 та 24б0) 246s 3 43t з 926

Назва cTaTTi Код
рядкд

за звiтний
перiол

За ана.погiч1,1ий

перiол
попередньOго

року
1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 540 863

Витрати на оплаry працi 25 05 5 053 4 708

вiдрахувангш на соцiальнi заходи 25 l0 | |2l l 007

Амортизачiя 251'5

Iншi операчiйнi витрати 2520 10 375 8 334

Рдзом 2550 l7 0в9 |4 9\2

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АК

Назвл cTaTTi Код
рядка

за звiтниli
перiол

За анit-погiчнlлl"л

пеlliол
пOпереднього

DокY

1 1 3 4

середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорi.lна кiлькiсть простих акцtй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на

одну просту акцiю 2615

Дивiденди на одну просту а-цiю 2650

КерЬнпк

Головнlлl"л бу

ж
r""Y,jзнi^нw
B;l спOртивний
-, 1\ КОМПЛffi-
1i?\Мвталlсть
\_ч*",у

lootr/оъ
iIъ ь]$l

Пець Р.В.
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