
Територiя

ком!..па,rьrс пiхпрп.п.тво

за едtIоу
закOАryу

закопФг
закввд

Оргавiзацiйно-правова форма

вщ екояомiчноi дiяльвостi до омiкпеобсt}Iов!чанхя IlxlcMU0Io lрlпспорп

До Нацiонального полохеяш (Фавдарту) б}пгшерського облiку
l lаагмьяi вимог! до фiяавсовоi звiтяостЬ)

Дата (piK. мiсяlФ, число) 20 о1 0l
03з59090
80з8б0000

150

52,2,|

працiввикiв' ]Ц1
0:]l70 .Kniв Вчл,Яптаппа 5

Олиниця вимiру: тис, Фн. без десяткового знака
Складепо (зробmи позначлу <ч)у вИловiднiй клiт,нцi)i
я положеншм (сlаrrдарINи' бдlмlерськоl о облli)
la мlsнародрими fl амарlши фlнарсовоl lвll Hocli

Баланс (Звiт про фiнапсовпй стая)
на 01,07.2020 D.

IIIt]} Свпошпяського pniioп

IЪ 1 Код за 180l001

код

l 2 ]
l. }lеоборотнi дктtвц

l leMaтeoiMbHi апиви] l Lll]0 4 2

l00l l4 ]4

накопичена амоптизацiя l002 l0 12

неФвеошенi капiтальнi iнвей,ицii l005 42, 2,з2

l0 0 40010 7з5з,7

l0 lE],1]]] 274озз
l0 2 ]4342з 200496

Iý!естлцiйна HepyxoNlicTb 10 5

лов,пФооковi бiологiчнi акгиви l020
ДовгоФDоковi Фiнаясовi iнвсстицii:

якi облiковуються за методом yqacтiB капiтФi iяших пiдпри.мств 10]0
illшi фiнаясовi iHBecTиIlii I035

довгостDокова пебirопська забоDговавiсть l040
вiдстрочеlli llодатковi iктив! l0i15

llllпi ItобоDотвi аюиви ]090

Усього ra роздiлом I 1095 40056 7з77,|

II. Оборотнiдвтпви
] l00 lt595 9894

6 п ч вчробнrсiзапасl 950б

це забе |J ule е вu рооя u ц h lвo | 1а2 37l J38
l10з

поточ l li бiологiчвi аюиви l1l0
l l20

ДебйоDська забопгованiсть зi прод!кцiIо, 1овар!, роботи, послули ] 125 9б9 1556

] 1з0
1I]5 492 lJ

yToMv числiз податк\ на лDибуток l lз0

Дебiторська заборгованiсть за розржуякNи iз вя}трiшвiх l l45 |,7 Е

Ilплц lлrlочна лебhорська заборговаlliстL I l55 620 249

Поточвi ФiнаI lcoBi iнвесrлцil Ilб0
l'noUli raix сквiвалснти l 165 955 l29l

,55 l29l
ВиrпаIи ilайбутвiх лсрiодiв l l70
It lшi обооотнi аоиви l190
Усього ]а роlдiлоtrl Il ll95 l4648 lз0l5

IlL IIеоборотпiактпви, уlримуD.фiдля продалу та гр}пtr в бупя 1200

1]00 54704 86786



п одовженЕя

код на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтного

запс€стrованпй (паiiовийl капiтап 2500 2500

у.h,ч. внеск, Оо незареёсhровано2о сполlупноёо хапiлlФу 401 2500 2500
i105 519 568
4l0 4020l 7з855
,1l5 l4б l4б

tlеDо:lлолiлелий пDибуток (нспокDитий збиток) 420 484
неоплачений trп]тап 425 (I75) ]75)

4]0
Усього за Dоздiлом I l495 ,l325] 77378

Il, Допгостроковi rобов'язаяня i }пб€rlreчФlпя
ВiдстрочеlIi податковi :rобов язанвя l500
доогостооковi кDелити баякiв l5l0
Il]lцi хоu,остроllовi зобов'язаяня 1515

Довгостроkовi забезпечеIпп 1520

цiльове ФiвавсYваняя l525
Усього за роздiлом II l595

llI. llоточпi зобов'яriпвя i з.бе]лсtсяня
КороткостDоковi кредити бавкiв lб00

l605
tlоточпа кDедитоDська забоDгованiсть за:

довгоФроковиNlи зобов'язаввяrjи lбl0
lб l5 l56 |271

Do]naxyllKaM, з бюлхФоNt lб20
чтомч чпслiз полаткч яа поибчтоk 1621
розр увками зi стDахуваllпя 1625 l9E
Dо]рах\н(а\лl r оплати лп.lI l6]0 l567

П о]п ач на кре lа п орс ька забор2ов ан ic пь з а оdе рж aqlяl обцвL Фчч lбз5
П опач на kреOап орс ько заборzов а н ic пь з о роэ рd9 нкdмч з

поточва кредиторська заборгованiсть iз вяl,трiшяiх DозDа\унkiв 40
ЛоточIli :]абепIечсппя зOlз 867

Доходи майбчтяiх пеDiодiв 665 7952 52l8
Iвшi поточнi зобов'язання 690 з32 24|
Усього зп Dо]дiлом III 1695 ] l45з 9408

1700

1900 5470.1 8б786

Керiвник

Головпий б}хrалтер

Сергiй КАНВtsСЬКИЙ
(iнiцiали, прiзвище)

Алла топоРоВсЬкА
(iнiцiали, прiзвище)

lВ!значапься в порядху, в становлсtrом у цсlт ш ьяпм органом
sрrоlивчоl в lФи, U о peмllyi mрхавну по l,,ик) ) сферl. Jlре иtrи

li



Пiдпри€мстло ШЕУСвятоплlнсьхогорNйолу
Дата (piк, мiсяць, чпсло)

за сдрпоу

коди
20 l07 l01

0зз59090
(наймснування)

Звiт про фiпансовi результатп (rвiт про сук}пнпй дохИ)
за 1 пiврiччя 2020 РОry 

Фор"u r{п 2 Код за ДКУД |ТббОЗl

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

стаття
код

рядка

за звiтний

перiод

зааналогiчний
перiод попереднього

року

l 2 з

Чистий лоход вiд ремiзацii пролукцii (ToBapiB, робiт, лослуг) 2000 4з978 з,7,750

Собiвартiсть реалiзованоi продукцi] (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (з9217) (3з8l9)

Валовпй|

приб}ток 2090 416l з9з1

збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2|20 410 90

Адмiнiстративнi витрати 21з0 (з959) (з346)

Витрати на збут 2150

lншi операцjйнj витрати 2180 (з900) (21,15)

Фiнавсовиil р€зультат вИ операцiйноi дiяльностil
приб),ток 2] 90

збиток 2195 (2688) (2l00)

Доход вiд }частi в капiталi 2200

lншi фiнансовi доходи 222.0

2240 з2,/8 2з40

в п,ч. dохil Bid бfuZаdiпноi dапомо2ч

Фiнансовiвитратл 225о

Витрати вiд участi в капiтfuli 2255

Iншi витрати 22,7о

Фiвансовнй результ3т до оподаткування:

лрибуток 7?9о 590 240

збиток 2295

Витрати (дохiд) з податку яа прибуток 2з00 -106 _4з

ПрIrбуток (збtrгок) вiд приппненоi дiяльяостi пiсJrя
оподаткуваняя

2з05

Чистий фiнавсовIrfi результат:
прибуток 2з50 484 l97

збиток 2з55



П. СУКУПНИЙ ДОХIД

стаfiя
код зазвiтний

перiод

зааналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 з 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних ак,гивiв 2400

Дооцillка (уцiнка) фiнансовлх iIlcтpyMeHTiB 2405

Накопиченi K)TcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйоваяrrх та спiльнirх
пiдприемств

2415

Iнший сукупяий дохiд 2445

Illшпii сукупнлй дохiд ло оподаткувапня 2150

Податок ва прибуток, пов'язаний з iнLчим сукулним доходом 2455

IншпЛ сукупнпil дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2З50,2З55 та 2460) 2465 484 19,7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

стаття
код за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 3

Матерiальнi затрати 2500 14E14 12648

Витрати на оплату лрацi 2505 22426 1800з

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 4992 39б1

2515 з555 2507

lHmi операцiйнi витрати 2520 l289 2821

2550 4,10,76 39910

Iv, розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцIЙ

Стапя
код за звiтний

перiод

за аналогiчнltй
п€рiод попереднього

року

l 2 з 4

Середньорiчна кiлькiсть лростих акцiй 2600

Скориговаяа середньорiчна кiлькiсть простих акцifi 2б05

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26lo

Скоригований чистлй прибуток (збиток) на одrу просry акцiю 2615

Дивiдевди на одну просту акцiю 2650

Керiвник

Головний б}.(гаlI,гер

Сергiй КАНЕВСЬКИЙ
(iнiцiали, прiзвиц€)

Ал,lа ТопоРовсЬкА
(iнiцiми, прiзвице)
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Доддфк до вакау Депарfuенгу KoMyHшbHoi власвофi я,Кяева

розпорядчiеяш впковавчою орган, КяiвськоiMicbkoiради
(KиiBcbкoi м icbxoi дер*ав Hoi адмiнiстрацi'i) в iд 24 0З,2 0 l 4 Л, 86

подаФся тiд,о з пуяФм з розпорядхепня клrвськоi Micbкoi
доржавяо'i ммiяiстрацii вiд oll1,200l Л, 2З23 (зi змiнФи) до
ДепарпмсFry KoMyHMbHoi власностi м,Кисм впхонавчою
opla{) Киlвсь\оl Mlcbкol гши /Киlв(ьtrоl Mtrbкoi дсркдчоl
адмiнiФрацii) щокв.ртмьно m 9 pix в reрмiпи, передбачеяi
пунmм 5 поФанови Кабiнgry МинiстрiвУхраiни вiд 28,02,2000

Рiчний фiнансовий план затвердя{ено

lтp " 20 р.

Пiдприемство
Орган управлiнtя
Галузь
Впд економ, дiяльностi
Мiсцезнаходження
Телефон
Керiвник

ШЕУ СшФЕ,Есьюф райояу

доломйЕе обФуФвувФм яаемgоrcт?Фспорту
0З l?0 м,КпjЪ Вул,ЯФрпа 5

Сергiй КАЯЕВСЬКИЙ

Кодп
за ЁДРПоУ 0з]59090
За сПОДУ
за зкнГ
За кВЕД 52,2l

Звiт про викоrrаrrпя рi.Iного фiнансового плаIlу
за t пiврiччя 2020 року

показники
код

За звiтнпй квартм Наростаючим пiдсумком з

План План Факт

I 2 ] 5 б

I. Фiван.овi Dезчльтдт!
ДохИ (вир)вка) вИ реапЪацii проAчкцii (ToBapiB, 0l0 збЕ80,5 27757,0 бl649,0 47]94,0

вт ч, за odylloк бюлхеrя!х коштiв 0l5 ]5El5,5 24992,5 60069.0 4l292.5
IIолаток ва rолаIlч ваоf icтb о2о з719.1 25з5,0 5412,9 з2lб.0

0з0

lt]mi влра-\уваяяя з доходу
Чисгий дохjд (вир)qка) вiд ремiзацii продукцii
(ToBaDiB. Dобiт. поспг) 050 зз160,8 5бз7б,] 4]978,0

Собiвартiстьремiзованоi продукцii(товарiв. з0975,0 z2781,0 52lз2,8 з92l7,0

061 \6з75,2 l0357,4 2]521,6 ]4528,4
Виftати яа оплатч пDаli 0б2 l0579,] 9899,1 2]0б5.6 l9647,0
l]iхDаi!ваявя яа соцiальяi захо,lи 0бз 2:]2].l 22о2,1 4б34,2 4322.0

061 ll0.0 75.0 l82.0
lI!jli ollenallii]lli витрати 0б5 l58].4 247,] 2б91,4 5]8,0

07l 2lE5.8 2441,0 424з.з 4?б1.0
о12

Ilпlli о!еDацiйпi лохоли 080 l70,0 l07,0 ]40,0 4l0,0

лоаiп,й оllеDаlliйпоj оревди апивiв 08l l70.0 l07.0 340.0 4]0.0
олепжанi mанти та счбсилii 082

Дохiд вiд ремiзацii необорФних аюивiв, 08з

Адмiяiстративяi витратп
(сума Dядкiв з 09I ло 095)

090 l822,2 l892,0 з644,4 3959,0

09l 64,0 200.0 I22,,o

ВитDати яа оплату пDаui 09z l] l7,4 l298.3 26з4.8 27,79.о

Вiдрахуваяяя на соцidьяi заходи 09з 2Е9,8 2Е5,2 579.б бI1,0
094 l5.0 б 1,4 .]0.0 95.0

Iншi олерацiйяi витрати 095 l00.0 183.1 200,0 352,0
ВитDати на зб}т (сYма Dядкiв з l0l по ]05): l00

l0l
ВитDати на оплату пDацi l02
ВiдDахуUання lla соlliапь!i ]аходи l03

lll Ii оllепацiйвi виц)ати I05
Iншi операцiйнi витрати
(сlnlаDядкiв з lll по l 15)

Il0 lз28,8 l970,0 265,7,6 ]900,0



показники
код

За звiтний квартм
Наростаючим пiдсумkом з

пOчатку рOку

План Факт план Факт

1 1 ] 5 6

lll |2,1 16,1,0

ВитDати на оflлату працi l12 40,0 80,0

ВiпDа\чвап!я ва соцiальлi заходи 1l] 9,1 17,6 59,0

ll4 ll50,0 l675,E 2]00,0 ]278,2

IHпIi опсрацiйпi !итрати l]5 lз0.0 2,72.4 260.0 ]99.0

Фiнансовi Dез!льтатr вiд опеDацiй' loj дiяльяостi:
l2l 195,2 1з 14,0 1718,7

122

ДохИ вiд участi в капiталi lз0
Iяшi фiвавсовi доходи l40

150 1l50.0 l676.0 2300.0 з218,2

дохiд вiд рсмiзацii Фiваясових iявоотицiй 152

дохlд вlд оезо латно одсржаних аmивlв l54 l l50,0 l676,0 2з00,0 з2?Е.2

l60
витDати вiд учаФiв капiтмi ]70

]Е0

Фiнаясовi результати вiд :rвичайвоi дiяльЕостi ло

l9I ]54,8 зб2.0 58l,з 590.2

l92
По!аток на приб}.оk 200 б].8 б5.1 l04.5 |о6,2

21l 291,0 296,9 476,8 484,0

212

Вiдрахуванн, чаФпя! приб}тку до бюджету м, 220

IL Еле еlIlх опеDпцjiоlлх в тDат (рязоI0
з10 l6475.2 104з3.7 23721,6 l48l4,0

Rитпати яа оп]тl\ лгlацi ]20 l19]6.7 ] l l97,] 2]7Е0.4 22126,о

ВiдDАYвап!я ва соцiшь!i зdоди з30 2625,1 219-1.о 52з1,4 4992,0

]40 l275,0 18l2.2 ]555,0

lIrmi опсDалjй]]i влтрiти з50 l Е l].4 702.8 ] ] 51.4 1289.0

Ра]ом (сума рядкiв з ]]0 по З50) з60 з4126.0 26б4з,0 584]4,8 4,7016,о

IIl, кплiтальпi iHBccTпtlii проl,гом роNl
калiтаIь,lе бчпiвви!тво 4]0

в т,ч за рахупок бюджФялх коштiв 41l
придбання (виготовлеявя) осяоввих засобiв та
iвших яеобоDmя!х мmерiаrьних аюивiв

420 200,0 l00,] 400,0 100,3

в т,ч зарахуяок бюдяФних коштiв 421

ПDилбаIпп rствоDсння) llеуатерiальн!х аl(гипiв 4з0
вт,ч за DaxyHoK бIоджетвих коштiл 4]1

Погашення mримшйх яа капlтмьяl lнвеgгиц! 440

в т. ч за рахупок бюджФних коштiв
Модоряiзацir, модифiкацiя, дооблвднання,
реконстукцir, iншi вщи полiпшення i150

в т ч за рdунок бюджеrяих коштiв 45l
P.roM (с!ма Dя!кiв 4l0.42(], 4]0, 440. 450) 200,0 l00.з l00.3

в l.q ra p.ryнoл бюдкетплх кошliв
(счма Dяпкiв 4l l,,12l.,1]l, 441. 45l]
Iv. полатЕовi iнбоDмацi, на 1.10 H91.0l
чисельвiсть працiввикiв 510 255,0 254,0

Пс!вiсва BaDTicтb осповних засобiв 520 1Е4] l0.0 2740з].0
Гlолаlкова заборгованiсть 5з0
ЗаборrcвавiФь перед працiввика!и за

Керiвпик
l\1 Сергiй КАНЕВСЬКИЙ

0пдr (iвiцiали, прiзвице)

АлJа ТоПоРоВсЬкАГоловний бухгмтер
(il]iцiали, прiзвлцс)
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