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"Фiнансовий звiт суб'скта маJlого пiдприсмництва"

ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
субl скта малоfо пiдприемництва

Пiдприсмство КП"Тернопiльський мiський стадiон""
Територiя м. Тернопiль
Ор ган iзаl_tiй но-п равова
форма господарювання комунальне пiдприсмство

Орган дерrкавного управл iння

вид економiчнот лiяльностi
Серелня кiлькiсть працiвникiв l0
Одиниця вимiру: тис. грн.

Щата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ
коди

2020l 09l 30
23 59083 7

бl l0l00000

l50

l80l006

за КодТУУ
за КОЩУ

за I(I}ЕЩ

Алреса м. Тернопiль, пр. Степана Баlrдерrл, l5

l. Баланс
на 30.09.2020 р.

Форма N l-M Код за ДКУД

Актив Кол рядка
на по.lаток звiтного

року

на кiнець звiтного
перiолу

l 2 J 4

l. Необоротнi активи
Незавершене будiвництво 020 з5825 498l9
OcHoBHi засоби:

залишкова BapTlcTb 030 l4424 lз7,7 5

первlсна BapтlcTb 0зl l8з24 l 8325

зFIос 0з2 3900 4550

довгостроковi бiологiчнi активи:

справедлива (залиш кова) BapTicTb 035

первiсна BalэTicTb 036

накопl,|чена аi\4оDтизацlя 0з7 (

!,овгостроковi dliHaHcoBi i нвестицiТ 040

IHrrli необоротнi активи 070

Усього за ]rоздi"lrом I 080 50249 бз594

Il. Оборотнi активи
виробничi запаси l00 l56 2з0

по,гочнi бiологiч rli активи ll0
готова пподчкцiя l30

Деб iтоlэська заборгованiсть за товари, роботи, посJIуги :

.rиста реалiзацiйна BapTicTb 60 307 4з2

первiсна BapTicTb бl

l]езерв сум нiвних боргiв 62

ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюдтtетом ,/0
з8 l4

l нutа поточна лебiторсьt<а заборгованiсть 210

[-IoTo,ttti фiнансовi iнвестицiТ 220

гроrilовi кошти та ix еквiваленти:

в нацlонаJlьнlи ваJIютl 230 58 l614

у тому числi в Kaci 2зl
в lноземнlи валютl 240

Iншi оборотнi активи 250

усього за rrоздiлом Il 260 559 2350

III. Витратлl майбутнiх перiодiв 270

lV. Необоротrli аlст1.1ви та гDyп1,1 влtбчr,тя 275

Баланс 280 50808 65944

)

( )



Пасив I{ол рялка
на початок звiтного

року

на кiнець звiтного
пеtэiолу

l 2 J 4

I. Власний капiтал
Статутний капiтал з00 45000 45000

Додатковий капiтал з20 l65 l65
Резервний капiтал 340
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 -4330 _5799

[,Iеоплачений кап iTa.lt 360 -2з7,14 -9,]"l4

усього за rrоздiлом l 380 l706l 29592

II. Забезпечення наступних витрат i цiльове
фiнансування 430
l II. ДовгостDоковi зобов'язання 480
IV. Поточнi зобов'язання
коtэоткостроковi кредити багrкiв 500

Поточ на заборгованiсть за довгостроковим и зобов'язан ням и 5l0
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5з0 40 52

поточнi зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 8

зl страхyвання 570 8

з оплати працi* 580 2 29

I ншti поточtti зобов'язання бl0
Ycbot,o ra роlлiлом IV 620 42 91

V. Доходи майбутнiх перiодiв б30 зз 705 з6255
Баланс 640 50808 65944

*З 
рядка 580 гра(lа 4 ПpocT,po.1erti зобов'язаtttlя з опла,ги праut (665)

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

Форма N 2-м

Код за ДКУД l80l007

Стаття Кол рялка За звiтний перiол
За аншогiчtлий перiоlt

попеl]едньоr,о року
l 2 J 4

Щохiл (виру.rка) вiл реалiзашiТ пролукuii (ToBapiB, робiт,
послчг) 0l0 бз5 182

tlепрямi податки та iншi вирахування з доходу 020
Чистий лохiл (виручка) вiд реалiзачiТ пролукчii (ToBapiB,

робiт, послуг) (0l0 - 020) 0з0
бз5 182

нш операцlинl лоходи 040
нш доходи 050

Разом члlстi лоходрl (030 + 040 + 050) 070 бj5 782
Собiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 080 52 86

Iншi операцiйнi витрати 090 2052 lзl5
у тому числl: 09l

092
Iншi витрати l00
Разом вlлтrrати (080 + 090 + l00) l20 2l04 l40l
Фiнансовий результат до оподаткування (070 - l 20) l30
Податок на прибуток -,rft\ l40 (

Чистий прибyток (збиток) (|зФ!'UI0I ^д, ffzi\ l50 l 469 _6l9

забезпечення матерiальногry iiefrйTXA,:;t lб0

Керiвник

Головний бухгалтер

[.Б.Шчшкевич+
(irriшiали, прiзвнrче)

о.Р.Мiлян
(i rлiчiали, прiзвиrrtе)

bY.t9OtJ
1lfлд,;i


