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"Фi нансовий звiт суб'скта малого п iлприсм ництва"

ФIНАНСОВИЙ ЗI}IТ
субl скта малого пiдприсмництва

Iliлприсмство КП"Футбольнийклуб"Тернопiль"
.Щата (piK, мiсяць, число)

за СДРПОУ

коди
2020l 09l з0

3 8027076

бl l0l00000

l50

Територiя м. Тернопiль

Орган iзашi й но-правова
(lopMa господарюваl{ня комуllальне пiлпрtлсмство

Орган дерлtавного управл iння

вид економ iчнот дiяльностi
Серелня кiлы<iсть прачiвникiв l
Одиниця вимiру: тис. грн.

за KOA]'YY
за I(OI(Y

за КВЕЛ

Алреса м. Тернопiль, вул. Калинова,46

l. Баланс
на 30.09.2020 р.

Форма N l-M Код за ДI(УД l80l006

Актив Кол рялка
на по.lаток звiтного

року

на кiнеuь звiтl.tого

пе1-1iолу

l 2 _, 4

l. [{еоборотlli аtс,гl,t BI,t

Незавершене булiвниuтво 020

OcHoBHi засоби:

заJIиu]кова BapтlcTb 0з0 12з5 l l52

IlepBlcHa BapTlcTb 03l l 705 l 705

:]tloc 0з2 410 553

Довгостроковi бiологiч Hi активи:

справедлива (залишкова) BapTicTb 0з5

первlсна BapTlcTb 0зб

}Iакоп 14tIetla амортизацlя 037 (

lIовгостtэоковi dli HaHcoBi iнвестицiТ 040

I Hrl i необоtэоr,нi аtс,гиви 070

усього за поздiлом l 080 12з5 l l52

lI. обопотнi активи
Виробнrлчiзапаси l00

I Iоточ Hi бiологiчrri активи ll0
Готова продукцiя l30

!,ебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

.t t tс,га оеал iзацiйна BapTicTb 60

пеDвIсIlа BaDTlcTb бl

DезеDв счмнiвltих боргiв 62

1-Iеб iтопська забор 1,oBaH icl,b за розрахуIl кам и з бюлil<етом 70 49

l t.t ttla поточ на дебiторська заборгован icTb 2l0
ГIоточнi dliHaHcoBi iнвестицiТ 220

I-рошttlвi KotlJT14 та Тх еквiва.ltенти:

в нацlональнlи валютl 2з0

у тому ч14слl в Kacl 23l
в ltlоземнlи валют 240

lншi оборотнi активи 250

Усього за розлi;rом lI 260 49

Ill. Витрати майбуr,нiх перiодiв 2,70

lV. Необоrlо,гнi aKTl.tB1,1 ,га групl,| вибуття 2,15

Баланс 280 1284 l l52

)



Пасив Кол рялка
На по.Iаток звiтtlого

року

на кirrець звiтного
перiолу

l 2 _) 4

l. lJласнt,tл"l капi-гал
Статутний капiтал 300 | 500 l 500

долатковий капiтал з20 71з 600

Резервний капiтал з40
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 -9з4 -948

неоплачений капiтал 360

Усього за Dоздiлом l 380 12,19 l l52

lI. Забезпечення ltаступн1,1х витрат i цiльове
фillансування 430

l l I. [овгостроковi зобовОязаttllя 480

lV, [lоточlri зобов'язаlrня
коtэоткостроковi кредити банкiв 500

Пото.Iна заборгованiс,гь за довгостроковими зобов'язаннями 5l0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530

поточнi зобов'язання за l]озрахунками:
з бtолжетом 550 2

зl с,гl]ахуванtlя )/U
з otlJlaTи прашi* 580 3

l rlu,ri поточнi зобов'язання бl0
Yct,ot,o tlt 1lоrлi"rlопl lV б20 5

V. Лохоллr маliбутнiх перiолiв 630

Бtr,lt а ltc 640 l284 l l52

*З 
рялка 580 гра(lа 4 Прос,гроченi зобов'язангtя з оплати працi (665) .-

2. Звiт про фiнаllсовi результати
за 9 мiсяrtiв 2020 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУЛ l80l007

Стаття I(од рялка За звiтний перiол
За аналогiчний перiол

попеоеднього l]oky
l 2 .) 4

Доiiд (виручка) вiл реалiзаuiТ пролукшiТ (ToBapiB, робiт,
лослуг) 0l0
Ilепрямi податки та itltxi вирахування з лоходу 020
qЙiЙ доii' (Ёйручка) вiл реалiзачiТ пролукчiТ (ToBapiB,

робiт. послуг) (0l0 - 020) 030

Iншi операцiйнi доходи 040 l42 2зз

[нrлiдоходи 050

Разом .lI.tcTi дохолlt (0З0 + 040 + 050) 070 \42 2зз
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii (ToBapiB, робiт, послут) 080

[ншli оrtерацiйнi витрати 090 l56 з68

у тому числi: 09l
092

lHttli витрати l00
Разом вl,tтрати (080 + 090 + l00) l20 l56 368

Фiнансовлrй результат до оподатliування (070 - l20) l30
I-Iодаток на прибуток l40
LlllcTllй пррlбуток (збиток) (lз0 - l40) l59- |4 _lз5

Забезпечення матерiального заохочення /2 бо

Керiвник

I-оловний бухгалтер
lfo*/
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