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Звiт незалежного аудитора

Дdмiнiсmраmuвному пidрозDiлу з аmесmацit фуmбольнuх клубiв ItЛ УАФ
Власнuкам mа керiвнuцmву ТОВ кФК кМЕТАЛIСТ 1925DXAPKIB>

Щумка 
.

Ми провели аулит фiнансовоi звiтцостi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ кМЕТАЛIСТ 1925)XAPKIB) (далi - Клуб) , що скJIадаеться з звiту про фiнансовий стан наЗ|,12,2020
року, звiту про сукупний дохiд, звiту про рух грошових коштiв та звiry про змiни у власному капiталi за piK,

що закiнчився зilзначеною датою i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих
облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
кМЕТАЛIСТ 1925)XAPKIB> за 2020piK , що додаеться, скJIадена в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до
прийнятих в YKpaiHi нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - НП(С) БО) та до
вимог Регламенту з атестацiТ футбольних ктryбiв УкраiЪськоi Прем'ер-Лiги (видання 20l9 р.) та вiдповiдае
вимогам законодавства УкраiЪи, що реryJIюе питання бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародноi федерацii
бухгалтерiв. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>> наШого звiту. Ми е незilIежними rrо вiдношенt*о до Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ кМЕТАЛIСТ 1925)XAPKIB> згiдцо з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв, затвердженого РаЕою з Мiжнародних стандартiв етики професiйних бухгалтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та етиtIними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також
виконtlли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
докzlзи е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи дtя нашоi думки.

Пояснювальний параграф. Обмежепня щодо розповсюдження та використання.

Наш звiт призначений виключно для Клубу та УкраiЪськоi Асоцiацii футбоry та не повинен

розповсоджуватися чи використовуватися в iнших цiлях. Нашу думку не було модифiковано щодо цього
питання.

Необхiдно зазначити, що сиryацiя, яка скJIалася в YKpaiHi на дату складання Звiту незалежного аудитора
* це введення карантинних заходiв та стану надзвичайноТ ситуацiТ в УкраiЪi i cBiTi мае ознаки економiчноТ
нестабiльностi, тому досить скJIадно прогнозувати та визначити в повнiй Mipi ефект вIlливу таких подiй на
подальший економiчний стан Клубу. Нами не виJIвлено iнформачii, яка може мати вiдношення до сутт€вого
викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок порушення tlринциtry безперервностi дiяльностi клубу.
Вiдповiдно, фiнансовий стан на З|.|2.2020р. та результати дiяльностi за piK, що закiнчився З| rрулня 2020

року, не було скориговано на вплив подiй, поВ'язаних з COVID-I9. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiко.вано.

Iнформацiя, що не с фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо Hei

Iнша iнформацiя - це фiнансова або нефiнансова iнформацiя (KpiM фiнансовоi звiтностi та звiту аудитора
щодо Hei), яка подаеться Клубом як додаткова iнформацiя на атестацiю згiдно з вимогами Регламенту з



атестацii футбольних клубiв Украiнськоi Прем'ер лiги ( видання 2019р.)

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу (лолаткову) iнформацiю за2020 piK, що скJIадена та
пода€ться вiдповiдно до вимог Регламенту.

Ми отримали iншу (лолаткову) iнформачiю до дати нашого звiту аудитора. Наша думка щодо фiнансовоi
звiтцостi Клубу не поширюсться на що iншу (додаткову) iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким
piBHeM впевненостi щодо iншоi (додатковоi) iнформацii. У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi
Клубу нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з цiею iншою (додатковою) iнформачiсю та при цьому
розглянути , чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою (додатковою) iнформачiею i фiнансовою звiтнiстю
або нашими знаннrIми, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша (додаткова) iнформацiя вигляда€ такою,
що мiстить суттеве викривлення. Ми не виrIвили фактiв суттевоi невiдповiдностi та викривлень, якi б
необхiдно було включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за

фiнансову звiтнiсть.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скJIаданшI i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi
вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , а також у вiдповiдностi з
критерiями , наведеними у Регламентi з атестацii футбольних клубiв Украiнськоi Прем'ер-Лiги (видання
2019 р.) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персон€lл визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складаншI фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки. При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi клубу продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи приrrущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку. Ti, кого надiлено найвищими
повноваженнrIми, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кФУТБолЬНиЙ клУБ кМЕТдЛIСТ 1 925)хдРкIВ).

Вiдповiдальнсть аудитора за аудит фiнансово'i звiтностi

Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } чiлому не мiстить
суттсвого викривленнrI внаслiдок шахрайства або помилки та виtryск звiту аудитора ,що мiстить нашу
думку. Обцрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гараЕтуе, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди вIбIвить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вонч ввlDкаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як
обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi

цiсi фiнансовоi звiтцостi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завданшI з аудиту. KpiM того, ми:
iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо
аудиторськi докtlзи, що е достатнiми та прийнятними для використанIuI iх як основи дlя нашоi думки. Ризик
невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може вкпючати змову, пiдробку, навмисцi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловленIц думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю;
оцiтпосмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних

розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персон€tлом;

доходимо висновку щодо прийнятностi використаннrI управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських
доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд
значний cyMHiB можливiсть Клубу продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iслгування такоТ сутгевоТ невизначеностi, ми повиннi приверIIути уваry в свосму звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкритгя iнформацii е

ненu}лежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки фунтуються на аудиторських докzlзах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити клуб припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

оцirпоемо загальне поданнrI, структуру та зМiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями iнформацiТ, а
також те, чи пок€lзуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii що покладенi в основу 'ii складання, так, щоб
досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повцоваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i

час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими IIовноваженцями, твердження, що ми виконали доречнi
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eTшIHi вимоги щодо незалежностi, та повiдомJuIемо iM про Bci стосунки й iншi питанIuI, якi могли б
обlрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо якю( надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженIuIми,
ми визначипи Ti, що мали найбiльше значенЕя пiд час аудиту фiнансовоI звiтностi поточного перiоду, тобто
Ti, якi е кJIючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему звiтi аудитора, KpiM випадкiв, якщо
законодавчим чи реryляторним актом заборОнено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виIUIткових обставин ми визначаемо, що таке питання ,не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки
негатlшнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть дlя iнTepeciB
громадськостi.
Мц вважаемо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашоi думки.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму:.J

Приватн9 пiдприсмство аудиторська фiрма (Аудит-Класик),

Код пiдприемства в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань: 24143З94 ,

Приватне пiдприемство аудиторська фiрма кАулит-Класик)) вкJIючено Аудиторською Палатою УкраiЪи до
Реестру аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi ( Роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi>) за Nч
l526.

Аудитор, що проводив аудиторську перевiрку:

Орлова Лариса Олексiiвна: сертифiкат аудитора УкраiЪи, виданий АПУ, cepii А Ns 000673 вiл 25.01.1996p.,
номер реестрацii у PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi ( Розлiл "Аудитори") М 101636,
дата вкjIючення 19. l0.20 1 8р.

МiсцезнаходженшI юридичноi особи : бll'l4,м. XapKiB, вул. ApxiTeKTopiB , З4, к. 57.

Фактичне мiсце розташуванIuI: 6||74, м. XapKiB, вул. ApxiTeKTopiB , 34, к, 57.

Телефон : (095) З|2 З3 28,

E-mail: audilclassic@ukr.net .

Осцовнi Вiдомостi про умови договору на проведен}ш аудиту:
,Щоговiр про надаЕня аудиторських послуг N9.|,.ý7l]| вiд l1.01.202lp, Щата початку проведення аудиту
1 1 .0l .2021 р., дата закiнчення

,Щиректор ПП АФ кАудит-Класик+l, Л.О.Орлова

03 березня 2021 року

i:],::,,:, ,,,.' .ФlРh'Iд : ,,, ,],:,::,::

,Аудиi],клАСик!1

M24l43394','';

Адреса, бl l74,M, XapKiB, вул. ApxiTeKTot'

1р.
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Пiлприсмство

Територiя

Додаmк l
до Нацiоншьного положеннл (станларry)
бухгалreрського облiку l "Загальнi вимоги ло фiнансовоi звiтностi"

Дата (piK, мiсяць, число)
за Сдрпоу

XAPKIBCbKA
Органiзаuiйнсl-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вjдповiдальнiстю

Дiяльнiсть спортивних клубiв

за коАтуу
за копФг
за квЕдвид економiчноi дiяльностi

Серелня кiлькiсть працiвникiв |97
Алпеса. телеrЬон бl00l_ XAPKIBCЬKA. XAPKIB. вчлиuя Плеханiвська.65 0966316663

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oкpiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма Jф2),
грошовi показники якого наводIться в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiлповiлнiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бухгмтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
3l грулня 2020 р.

Форма Лrl Кол за l 80l001

лктI,Iв
Код на початок На кiнець

rвiтяогп пепiп
, 3 4

I. I{еоборотнi активи
Нематерiальнi активи l 000 з2 25

первlсна BapTlcтb l00l 5l 58

накOпичена амортизацlя l002 l9 33

Незавершенi капiтмьнi iнвеотицii I 005

OcHoBHi засоби l0 0 47 2l

первiсна BapTicTb |22 l45

знос 2 75 l24

Iнвестицjйна HepyxoMicTb 5

Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi 6

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 7

Довгостроковi бiологiчнi активи 020

первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02l
Нак<lпичена амортизацiя ловгострокових бiологiчних активiв 022

,Д,ов гостроковi c|iHaHcoBi jнвестицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi

iнших пiдприемств l 0з0

lншi фiнанс<lвi iнвестицii 035

,Щ,овгострокова дебiторська заборгованjсть 040

Вiдстроченi податковi iiктиви 045

Гулвiл 050

вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 060

3мишок коштiв у uентралiзованих страхових резервних фонлах 065

I ншi необорtlтнi активи 090

усlього за tlоздiлом I 095 79 46

lI. Оборотнi пктиви
Запаси 00 488 80

Виробничi запаси 0l 424 80

Незавершене виробництво 02

Г<lтсtва прсlдукцiя 03

Товари 04 64

поточнi бiологiчнi активи l0

,Д,епсlзити перестр&хування l5

Векселi одерlканi 20

Цебtторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 б12 544

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l l30 335 l 478

з бюд>l<ет<lм 35 9 7з

у тому числi з податку на прибуток 36

[ебiторська заб<lргованiсть за розрахунка}rи з нарахованих доходiв 40

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45

lнша поточна лебiторська заборгованiсть 55

Поточнi фiнансовi iнвестицii 60

рOшl та lx еквlваленти б5 24 37

Готiвка бб

Рахунки в банках о/ 24 37

Витрати пtайбутнiх перiодiв 70

Частка лерестраховика у страхових резервах 80

у тоNiу числl в:

резервах довгоотрокових зобов'язань
ll8l

DезеDвах збиткiв або резервах належних виплат l l оa



8з

l84
l90 762 8б9

l95 2 230 3 081

IIl. Необоrlотнi актиRи, утримуванi для продажу, та групи влrбуття 200

Баланс 300 2 309 3 l27

Пасив Код на почдток
rяiTHtrгtr пепillлч

На кiнець
тного пеоiодч

а 3 4

l400 l00 100

Знески до везаресстрованOго статутного капlталу l40 l

l405
14l0
14ll
l4]l2
14l 5

Неоозподiлений пDибуток (непокритий збиток) l420 lз5 (,7 57\

не<lплачений капiтал l425 ( ) (

Вилучений капiтал 1430 ( ) (

l4з5
l495 235 (657)

II. ДовгостDоковi зобов'язання i зrtбезпечевня
l 500

l 505

l5 10

l5l5
l 520

овгостооковi забезпечення витрат персонму l52|

Iiльове фiнансчвання 25

Благолiйна допомога zo
30

у тому числl:
]езерв довгос грокових зобов'лзань

l5з l

эезерв збиткiв або резерв належних виплат l5з2

эезеов незаооолених пDемlи l 5зз
5з4

тиlIlинl 5з5

поизовий фонд 540

резеов на виплатч джек_поту 545

l595

IIL Поточнi зобов'язання i забезпечення
:лити банкiв 1600

Векселi виданi l 605

Поточна кредиторська зпборгованiсть за:

повгостDоковими зобов'язаннями lб l0
615 4ll 722

l 620 зз4

v томч числi з податку на прибуток 162|

625 54 35

l 630 208 l 359

поточна кредитоl]ська заборгованiсть за одер)каними авансаl\,iи l 635 7 8

поточна кl]едитоDська llаборгованiсть за розрахунками з учасниками l 640

Пот<lчна кDедиторська заборгованiсть iз внутрiшяiх Р9?РДУДýЦ l 645

Поточна кDедитоtlська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю l 650
l 660
l 665

f iлстпоченi комiсiйнi д<lходи вiд пеDестрахtlвикiв l 670

rобоя'язання l 690 | з42 | з26

пl IIl l695 2 014 3 784

IV, Зобов'язання, пов'язанi з ttеоборотнимlл активдмп,
утрщд1! для продажу, тп групsми вибуття

l700

V. ЧffitfrЪ}ftтВ dЙвjв недержавного пенсi!!9!9l[9!дх 1800

БплRнс //<о\$п2"пъ, l900 2 309 3 127

г

Вдовенко Ярослав Вiкторович

Доцснко lрина Вiкторiвпа

Ч9ДýQliiус державну полiтику у сфсрi статистики,
lYY:--.{Tt\l, iltl ,;,:,
|,|',;t|f ."" " _','!, 

''., 
,.,fc - -<1-.'a'.','aд

,ф:мУ \-/ 
й

, аяптOр

Л,О.Орлова



.Щата (piK, мiояць, чиоло)

Пiдприемство ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ за еДРПОУ

коди
202l lot l0l

4075 l 89 l

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУd--lВОЮИ-l

Стаття Код За звiтний перiод За анапогiчний перiод
попепепнього nol(v

l ) J 4

I. Рух kоштiв у результатi операчiйноiдiяльностi
надходження вiд:
Ремiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг) 3000 | 0z9 7 з l8
Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому чиолi податку на додану BapTicTb з006
L[iльового фiнансчванвя з0l0 9 з,75 |0 462

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l l
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникtв з0l5 1 308 2 100

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 15 24

надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках з025
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, п9ц!) з035
Надходження в iд операцiйноI оренди з040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських
винагород

з045

Надходження вiд страхових премiй 3050

Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055

Iншi надходжsння з095 4 з4

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 l з,7 | 5 25]l

Працi J 05 4 24| 5 44"|

вiдрахувань на соцiальнi заходи J 10 l 467 l 45з

зобов'язань з податкiв i зборiв J 15 1 144 2298
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3 lб 2 20

Витрачання на оплату зобов'язань з rrодатку на додану
BapTlcTb

зlll,7 ( l 15 ) ( 958 )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з l8 l 026 l з20

ВитOачання на оплату aBaHciB J 35 2 85,7 4 |29

витоачання на оплату повернення aBaHciB J 40 5 6,7

витрачання на оплату цiльових BHeckiB J 45

Витрачання на оплату зобов'язань за сhраховими
контрактами з l50

( ) ( )

витрачання фiнансових установ на надання позик 3155

Iншi витрачання 3 l90 594 903

чистий rryx коштiв вiд операцiйноiдiяльностi зl95 52 990

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходження вiд реалiзачii:
фiнансових iнвестицiй 3200

необоротних активiв з205 l

надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 32],5

цивlдендlв з220
надходження вiд деривативiв 3225

Надходження вiд погашення позик з2з0
Надх.одження вiд ви.буття дочiрнього пiдприемства та
lншоl господарськоl одиницl з235

)



lншi надходження з250

Витрачання на придбання:

fiiнансових iнвестицiй 3255

необоротних активiв з260 39 9,76

Виплати за деривативами з2,70

Витрачання на надання позик з2,75

Витрачання на придбання дочiрнього пlдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) ( )

тншi платежi з290

Чистий rryx коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -з9 -9,75

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу зз00

отDимання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пlдпри€мствl зз l0
Iншi надходження зз40

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45

погашення позик зз 50

плату дивlдендlв 3355

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ
оренди

зз65 ( ) )

витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдприсмствl зз70

( ) ( )

Витрачання на виrrлати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприемствах зз,75

( ) ( )

Iншi платежi 3390

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395

Чистий Dyх гDошових коштiв за звiтний перiод 3400 lз l5

Залишок коштiв на початок року 3405 24 9

Вплив з}riffiйNsцих KypciB на з.шишок кошд!ц з4 l0
залибt9ййяИвйf;фNtц" pony А t з4 15 5l 24

Z

,r/ 
.

Вдовен ко Ярослав Вiктоrrович

Доценко Iрина BiKTopiBHa

ж

"д1,1ц'г.клАС[К'l
Nl24143394, i

К", аудитор

Л.О,Орлова

3:Жч:i



Дата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiл)

за PiK 2020 Р.
Форма N2 Код за ДКУДl-- lEOtбJ_l

ко
2o2ll0tl0l

4075 l 89 l

I. А

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DoKY

1 3 4

Ч".r"й д."И 
"Йреалiзацii 

продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 | 949
,7,189

Чuсmi заробленi cmpaxoBi премit 20I0

поем ii' пidпuсан i, валова cy.Mcl 20l l
поем ii, переdан i у пересmрахурg! l1z 2012

змiHa резерву незаробленuх премii 20l з

змiна часmкч пересmраховuкiв у резервi незаробленttх 20l4

2050 2,78| ) 4 159Собiвартiсть реалiзованоI пролукчiТ
/-ллл_:_ лл^i- -лл-.lг\

2070

3 630

Чuсmi понесенi збumк,u за сmраховuмu

Валовий:
пDибуток 2090

2095 8з2
2 l05

2ll0
змiна iHultх cmpaxoBtcy резервiв, валова cytwa 2lIl

) l I)

lншi операцiйнi доходц 2|20 9 502 l0 466

у mому чuслl:'Ooxidbid змiнu варmосmi акmuвiв, якi олliнююmься за

с правеdлuttою вар m ic mю

212l

d""id ,id первiсноzо вllзнання бiолоеiчнt,tх акmuвiв i
n i n,- z,b v п спr ппА п пr,ьtrli' п поDVкtlii'

2 122

2l23

2l30 6 486 6 4l9
2l50 6 ) ( 69

2l80 ( 306l ) 7 595

у mому чuслi:
'uu,йрi*ч вid змiнtt варmосmi aKmiBiB, якi оtуiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2 l8l

2182вumраmu Bid первiсноzо вLtзнання бiолоziчнt,tх aKmuBlB l
n i, -'аьtп>пг ппАппrько| ппоdукUii

2|90 Iз

2|95 883

2200
2220ншi фiнансовi доходи
2240

ч lпомч чuслl;
'dох id'B id блаеоd iйно| dопомоеч

224 l

2250
2255 ( )

22,70 9 )

,/.пotti't' ua 
^lпчрmппн 

i с,mаmmi 227 5

збиток
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( )

( ( )



Фiнансовий результат до оподаткування:

дохlд) з податку на

прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

lI. сукупн х

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DoKY

l 1 1 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 24|0
24l5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
2460

Сyкчпний дохiд (еума ltядкiв 2350n 2355 та 2460) 2465 (892) ll

IIl. ЕлЕмЕнти опЕр, них витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiол

за аналогiчпий
перiод

попереднього
DокY

l , 3 4

Матерiальнi затрати 2500 7,7з 992

ВитOати на оплату працi 2505 6,7 |6 6 814

Вiдрахування на соцiальнi зац9дЦ 25 l0 l 448 l 46,7

Амортизацiя 25 l5 бз 50

lншi операцiйнi витрати 2520 з 2|2 8 909

Разом 2550 |22l2 18 232

.тй

йv.P,ОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ П А

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

l , 3 4

Сеоедньорiчна кiлькiсть простих акцiЦ 2600

Скооигована середньорiчна кiлькiqть простих акцiй 2605
26l'0

26|5

ffii'o 2650

к Вдовенко Ярослiffi"
5ffi*"6Щ
Ы,йr.*^
: дlршсФр

r/1

M24l43394

lз
( 892 ) ( )

Q)
2з05

2з50 11

збиток 2з55 ( 892 ) ( )


