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"Фiнансовий звiт суб'екта малого пiдприсмництва"

ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
субlскта малого пiдприемництва

за КоАТУУ(lормагосподарювання комунальне пiдприсмство

Орган державного управлiння
вид економiчнот дiяльностi
Середня кiлькiсть прачiвникiв 4

Одиниця вимiру: тис. грн.

ffата (piK, мiсяць, LIисло)

ПiлпрлrсмстВо КП"ТуРистичt{О - iнформашiйний чентр MicTa Тернополя" за СЩРIIОУ
l'епитооiя м. Теонопiль

Органiзачiйно-правова

Алреса м. l'ернqпiль, ByJl. Jlисто

за КОДУ
за I{ВЕД

Форма N l-M Код за ДКУД l80l006l. Баланс
на 30.09.2020 р.

коди
2020 09 30

з2295з0l

бl l0l00000
l50

AKTltB Код 1lяltка
I-Ia псl.tаток звiтного

року

I-1a кiнець звiтного
перiо,чу

l 2 J 4

l. Необоротнi активи
[-Iезавершене будiвrrи цтво 020

OcHoBHi зttсобtt:

зzulишкова BapTlcTb 030 42з 432

первlсна BapTlcTb 03l 894 926

знос 032 41l 494

Довгостроковi бiологiч Hi аI(тиви;

справедлива (залишкова) BapTicTb 035

пeDBlcIla вар,гlсть 036

накопиtlена амортизацiя 031 )

Довгостlэоковi tbiHaHcoBi iнвестицiТ 040

[ншri необоротнi активи 070

Усього за Jrоздiлом I 080 42з 4з2

l l. Оборотнi aKT,t,lBI.1

виробничi запаси l00 59

пото.ttti бiологiчнi актl4ви ll0
I-oToBa продукцiя lз0

Лебiторська заборгованiсть за товари, роботll, послуги:

ч иста реалiзацiйна BapTicTb 60 404 зl0

гtеllвiсtlа BapTicTb бl

Dезсl)в сумt,tiвних боргiв

деб iтоtэська заборгова н icTb за розрахун кам и з бюдiltетом 70

lttula поточна лебiторська заборгованiсть 2l0
ГIоточ Hi (liHaHcoBi iнвестицiТ 220

ГроrLrовi KoLllTl4 та Iх еквiваленти:

t] tlt,lцlональн lи ваJIютI 2з0 l 1

у,гоl\4у числi в Kaci 23l

в lt.lоземнlи ваJlютl 240

Irrшi оборотнi активtt 250

Усьогсl за роздiлом ll 260 405 з16

l l l. l]и,гратl,r майбуr,нiх перiолiв 2,10

lV. t]еоборотнi atcTl,tBlr та групtл вl,rбуr,тя 2,75

Ба"llа нс 280 828 808

(

( )



Пасив I{ол рялка
на початок звiтного

року

на кirtець звiтtiого
перiолу

I 2 J 4

I. Власн1,1й KaпiTa,ll
Статутний капiтал з00 103 l03

Додатковий капiтал з20 _ý64 470

резеlэвний капiтал 340
Гlероз подiле ни й пр ибуток (tle гtоl<lэитtt й збитоr<) з50 -JJ / -3 80

I,Iеоплачени й кап iTa.lt з60 -_5 -5

Усього за роздiлом l 380 325 l88
Il. Забезпечення наступtllлх BllTpaT i цiльове
dlilla+tcyBartllя 430
l l l. /Iоrrгострсlковi зобов'язанrlя 480
IV. Поr,очпi зобов'язання
I{ороткостlэоковi кlзсдити баrrкi в 500

I-I о,го.t tta заборго ван icтb за дов гостроl(ов14м и зобов' язан llя pt и 5l0
Кредитоlэська заборговаrtiсть за товари, роботи, послугI4 530 з29 з48
Ilоточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюдrкетом 550 |,/

зi страхування 570 ll l9
з опJlати працi* _5 80 l2 60

l ttttl i rto,t,o.1 lti зобtlв'я]аttttя 6|0 25 50

Усього за ]rоздi;rом lV 620 494

V. l[охолп l\лаliб1,111iх перiолiв 630 l26 l26
Iia.lla н с 640 828 808

*З 
рядl<а 580 гра(lа 4 I I1lttс-t,llочctli зобов'язаttttя з oп.ltaTlt ltpalli ((l65)

2. Звiт про фiнансовi результатlr
за 9 мiсяцiв 2020 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД l80l007

Стаття I{ол ряltка За звir,нr.rй Ilерiол
За аналогiчtlий перiол

попеоеднього року
l 2 J 4

Щохiд (виручка) вiл реалiзачiТ продукшiТ (ToBapiB, робiт,
послуг) 0l0

25 32I

Непрямi податки та iHLпi вирахування з доходу 020
Чистий лохiл (виручка) вiл реалiзашiТ пролукчiТ (ToBapiB,

робiт, послуг) (0l0 - 020) 0з0
25 32l

I н ril i операцiл"tнi доходи 040 200 280

Iншi лохоли 050 l42
Разом ч1,1стi доходи (030 + 040 r 050) 070 з6] 50l
Собiвартiсть реалiзованоТ продукriiI (ToBapiB, робir,, послуг 080 254 l9
I rrLrli огrерацiйнi витDати 090 l08 464

у тому чис,rti: 09l
092

Ittttli витрати 00 48 651

Разом вlлтра,ги (080 1 090 + l00) 2(:l 4l0
ФirrarrcoBtlй результатло оподаткування (070 - l20) 30

[-lo;\aToK на прибуток 40
Lllлс,гltй ппибчтоlс (збtлток) ( lЗ0 - l40) 50 -43 -56

Забезпечення матерiалыlого заохоченrК"' п lДпБ;};i. 60

I{ерiвниlс

[-о-lrовний бухгалтер

(irriuia'lrи, прiзвl.rLuс)

I.1. IIoTiurHa

(ilriцiалп, пlriзвlлLuо)


