
Додаток 1

до Положення (стандарry)
бцгалтерького облiку 25 "Фiнансовий
эЙiт ryб'екга малого пiдприемництва"

ФlнАнсовиЙ звlт
суб'скта малого пiдприем ництва

flaTa (piK, мiсяць, число)

пiдприемство KoMyHAjlbHE пlдприсмство "lнФормАцlйнl за едрпоу
систЕми" днlпровськоl мlськоi рАди чч Y|

Територiя за КОАТУУ

органiзацlйно-правова форма господарювання за КопФг

Вид економiчноi дiяльностi За КВЕД

Середня кiлькiсть працiвникiв, осiб 8

одиниця вимiру: тис, грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон:

1. Баланс
на 30 вересня 20{8 р.

Форма М ,l-M Код за ДКУД t 
,TTOJ-im6*l

012018 10

4180386

Акrив
код

рядка
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Пасив
Код

рядка
на початок

звiтноrо року
На кiнець

звiтного перiоду
1 2 3 4

l, капimап
капiтал 1400 32 000,0 37 000,0

капiтап 141о
1415
142с (0,1) 1 670,9

неоплачений капiтал 1425

Уеьоrо за роздiлом l 149ý 31 999,9 35 329,1

ll. ýовгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та
забезпечення

1595

lll. Поточнi зобов'язання
1600

Поточна кредит,f, рська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями
1610

товар14, робсти, пOслуги 1615 1,5

а ,1620 23,3

1621

розрахунками зi страхування 162,5
aс ",

розрахунками з оплати працi 1 бз0 96,4

1665

i з*, l r: пото,-.{нi зобgв'яза ння 1 690

Усь*r,* за роздiлопа lll 1695 146,6

i ъя, З*L;*в'яз& нttя, гlоЕ'язанi з необорsтtlими активами,
ут$}имуааними ддя продажу, та групами вибуrrя 17ý0

Баланс 1900 31 999,9 з5 7

2.3BiT про фiнансовi результати
за 9 мiсяцiв 2018 р,

смирнА к,в.

Фориа М 2-м
код за Дкуд

1801007

Керiвник

Головний бухгалтер

(iнiцiали, прiзвище)

кАвун г,ю.
(iнiцiали, прiзвище)

3а аналоriчний
перiод поперед-

ньоrо року

Код
рядка

3а звiтний
перiодСтатгя

42 а,1

2000iToBapiB, робiт, послуг)Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ продукцiТ l

2120lншi операцiйиi доходи
2аO,е224аlншi доходи

ro*apiв, робЕт, послуг)Собiвартiсть продукцif
Z lбl (1 в71,5!Hl_r:i епераiiiйнi витрати
эr-7л

l;,;rui витрвти
2?fi5 /.l я?{ ýl

it s?ý,8}-2285)t}iнанеrэ*ий р*ýультат до 0псдатt{уванfi8
2з00Податок на

{,! ý7O,g}2з50

Резервний капiтал

ч тому чиелi з flодатку на прибугок

rи майби,нiх перiодiв

Разом доходи {2000 + 21?0 + ?24S}

Разtэgg а**т*ýтъ€ i28ýS + Ёl8ý + З27S}


