
Товариство з обмеженою вйповiдальнiстю
<Ера-Аулит>

79007, м. Львiв, вул. Шолом-Алейо(ем4 7, кв.4 тел/факс (0З2Р44-4З-22 еШПОУ
З5287068 р/р 260000105518 в ЗАТ (Про кредит Банк> м. КиiЪ, МФО 320984

Аудпторськпй впсновок
(звiт незалежного аудптора) щодо фiнапсовоi звiтностi

Ком5lяального пИпрпемства "Дрогобпчводоканал"
за piK, що закiнчпвся 31.12.2014p.

Нами, незалежною аудиторською компанiею Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстlо "Ера-
Аудит" (нада.lli - "ми", або "аулrrгори"), на пiдставi свiдоrрва про внесення до Реестру аудиторських
фiрм та аудиторiв Ns 403З, виданого за рiшенням АудиторськоТ палати УкраiЪи вiд27,09,2007 року
Ns 182/10, та договору вй 15.05.2015 року, з 0l по l8 червrrя 2015 року проведено аудит фiнансовоi
звiтностi Комунального пiдприемства <.Щрогобичводоканал> ,ЩрогобицькоТ MicbKoT ради ЛьвiвськоТ
областi (надалi - "Пiдприемство") в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма Nяl) станом
наЗ1,12.2014 року, Звiry про фiнансовi результати (Звiry про сукlпний дохiд) (форма N2), Звiry про
р),х грошових коштiв (форма Nо3), Звiту про власний капiтал (форма J,,lЪ4), Примiток до рiчноi
фiнансовоi звiтностi (форма J,,lЪ5) за piK, що закiнчився З1,12.20|4р.

Вidповidulьнiсtпь KepiBH ацпва Пidпр uемсmва за ф iHaHcoBi звitпu

УПРавлiнський персонаJI несе вiдповiда,rьнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiеТ

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Нацiональню< положень (стандартiв) б5,хгаmерського облiку та
вимог чинного законодавства, за достовiрнiсть i повноry вiдображення фактичних фiнансово-
господарськ}lх операцiй в регiстрах бlхгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих дJlя
ПеРевiрки первинних док}ментiв. Вiдповiда.llьнiсть управлiнського пepcoн{lJly охоIl.люс: розробку,
впрова_r}iеннJI та використання вн),трiшнього коtпролю стосовно пiдготовки та достовiрного
пре-]стаR-lен}tя фiнансових звiтiв на прелмет вiдсрностi сугтсвих помилок, незалежно вiд Тх причин
(Ша_rраr-tство чи помилка); вибiр та застосрання належноi облiковоI полiтики та пiдготовку облiкових
оцiноц що е коректними за даних обставин.

В id п о Bid c-t ь нiсm ь ау l utпора

НаШИМ ОбОв'язко\l е висловити власну думку щодо цiеi фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi проведеного
нами аудиту. Ми провели аудlтг вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Аулиry. L{i стандарти
зобов'яз)zють нас доlримуватися sтичнlтх вимог та плац/вати i проводити аудит таким чином, щоб
отримати обrрутrговану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять сJ,.ггевих викривлень.

Аудит перелбачас перевiрку шляхом тестування докшiв, якi пiдтвердкують суми у фiнансових звiтах.
ЯКi Саме процед)?и обрати, залежltгь вiд рiшення аудитора. включно iз оцiнюванням ризикiв не
виявлення с),,гг€впr викримень у фiнансових звiтах, незшlежно вiд ix причин (ша,храйство чи
помlтlка). Пiд час оцiнювання ризику аудитор розглядае вrrутрiшнiй конlроль, що мас вiдношення до
пiдготовки та представлення фiнансових звiтiв, дrя розробкл процедур аулиry. якi с вiдповiдними до
сrryацii, а не для того, цоб смасти думку про ефективнiсть вrтугрiшнього контролю Пiдприемства.

Комуна.льне пiдпри€мство <,Щрогобичводокана.п> .Щрогобицькоi MicbKoi ради Львiвськоi
областi



Аудит такоЖ вкпючае оцiнюванrrЯ застосовуваниХ принципiВ бухгалтерського облiку та с)лг€вих
облiкових оцiноК, здiйснених кеРiвницгвом, а також оцirповання подання фiнансових звiтiв 

" 
цirrо1u1у.

ми BBarkaeMo, Що проведений нами ауд}fг дае обгрукговану пiдставу лля висловлення нашот дrмки.

Пilсmава dля оuалооJtення умовно - позшпаоноt )умкu

Аудигори не спостерiгшrи за iнвеrпаризацiею акп.lвiв, яке Пiлlrриемство проводило перед сшIадан}шм
рiчноi фiнлrсоВоi звiтностi, згiдно наказУ Ns 72 вiд 25.11.20l4p. Вказану процедфу виконувала
iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми вислов;Iюемо довiру, вiдповiдно до вимог МСА. Нами були
виконанi альтернатlлвнi процедури, якi обrрунтовують др{ку, що цi акп,rви та зобовъзання наявнi.

ПiДПРИеМСТВО Не пРОводlrгь розрахунки вiдсцlочених лодаткових активiв та зобов'язань, не здiйснюе
резервранЕя коштiв на забезпечення огшати вiдгryсток, додаткове пенсiйне забезпеченttя,
забезпечеrrrrя гарантiйнюr зобов'язань та iнших забезпечень, цо не вiдповiдае вимогzlм п(с)Бо 17
<Податок на прибугок> та П(С)БО 11 <Зобов'язанrrя>. Проте, за нашою оцiнкою, вrгrив цього факry
на фiнансову звiтнiсть Пiдприемства е нес)rггевий.

Кошти цйьового фiнансуванlrя, за p:rxyнoк якиr( викоtrувiл.лись роботи по реконструкцii об'екгiв,
Пiдприемством вiдобрая<енi у складi irrшого додажового капiтатцr, що не вiдповiдае вЙмогам П(С)БО
1 5 <.Щохiр та Iнструкцii про застосування fIлану paxyHKiB Л! 29 1 .

ПiДПРИеМСТВОМ завищений залишок податковIтJ( зобов'язань з ПЩ, не включених до податкових
ДеКllаРаЦiЙ, ВНаСлiдок застосуванIш касового метод/, на cy1rly 834тис.грн., шо не вiдповiдае вимогам
п(с)Бо ll. Також, У ск.гlадi iншогО додатковогО капiтагry Пiдприемства вiдображена дооцiнка
виявленпХ у миIтулих перiодаХ не облiкованих основних засобiв, а також iншп< матерiмьних
цiнностей, що на даний час вже вибули з облiку, на загаJIьну суму 301тис.грн., що не вiдповiдае
вимогам п(с)Бо 7, У випадку внесення вiдповiдних виправлень до даню( букrалтерського облiку,
фiнаrrсовий реэультат Пiдприсмства (збrтгок) за 2014 piK буде зменшений на 1Й5тис.гlн. (834тис.грн.
+ 301тис.грн.) та вiдбражений в cpli (19726)тис.грн. /(20861}тис.грн. - l135тис.грн./.

Вuоzомення умовно - позurпuвноl фмкч

на нашу д,мку, фiнансовi звiти (Ба:lанс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових
копrтiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi), вiдобрая<аюiь доЪтовiрно
в ycix сl,ггевих аспектах фiнансовий стан Пiдпрlиемства станом на 3l грудня 2014 року та результати
його дiяльностi за 2014 piK, згiдно з Нацiонмьrrими положеннями (стандартамЙ) б5rхга,rтерською
облiку УкраiЪи, за виЕятком BIUIиBy на фiнансовi звiти штгань, про якi йдеться у попередньому
параграфi.

Поясню воl ь н u й пар аzраф

не змiнюючи нашоi думки, звертаемо уваry корисцъачiв звiтностi, що розмiр чистих активiв
Пiдприсмства (вrасний капiтал) набув вiд'емного значеннJl в cpli (8142)тиi..рr., цо поясЕюетъся
впливом рiзкого зростання курсу iноземноi валюти на розмiр кредитноi заборгованостi, HoMiHoBaHoi в
iноземнiй валютi. Вiдповiдно, icнye ризик та невпевненiсть щодо здатностi То"аристuа с"оечасно та у
повному розмiрi викоцrвати cBoi кредитнi зобов'язаяня у найблюlсчих звiтнrоt перiодах.

Ф iHaHcoBa сmiйкiсmь (плаtпоспромоаrcнiсmь) Пidпр uемспва

Станом на З|.12.2014 року фiнансовий стан Пiдприемства характеризуеться низькою
rгrатоспроможнiстю та не достатньою лiквiднiстю.

Коефiцiсrrг фiнансовоi стiйкостi (або шIаюспроможностi, або aBToHoMii) (КФС), а також коефiцiеrrг
струс}?и капiталу (фiнансрання) (КСК) станом на З|.|2.20|4р. знаходяться за межами
оrпимального значенюI.



OcHoBHi вidомосtпi про aylutпopcbty фiрму, ulо провоdtъпа перевiрtЕ.

Назва ауdumорськоi фiрмu: Товариство з обмеженою вiдповiдшrьнiстю <Ера - Аудит>.
Коd е!РПОУ:35287068.
Юрuёччна adpeca mа мiсцезнмоdlсення: 79007 м. Львiв вул. Шолом - Алейхема буд.7/4,
телефон (050) б903427.
Номер, dаmа вudачi Свidоцmва про depacaBHy реесmрацiю: серiя А01 М 20З785 вiд
26.07.2001р., виданий викоЕкомом bBiBcbKoI MicbKoi ради (державний реестратор Kix
С.Б.), Ne залису l4151050002018053.
Номер, dаmа вudачi Свidоцmва про внесення dо Реесmру суб'екпiв, якi моасуmь зdiйснюваlпu
ауduпорську diшbHicmb: N9 4033 вiд 27.09.2007р., видаЕе згiдно рiшення Аудиторськоi
палати УкраiЪи l82ll0, проловжене до 05.07.2017р.
IHuli BidoMocmi: Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи коЕтроJIю якостi Ns 0157, видане
вiдповiдно до Рiшення Аудиторськоi палати Украihи 29.09.2011 року Nэ 2З914.

,Щаний Висновок (звiт) складено у 5-х примiрниках.

,Що цього висновку лоласгься iнформацiя про:
1. OcHoBHi вiдомостi про Пiдприемство.
2. Стан б}тгалтерського облiку Пiдприсмства.
3. КласифiкачЬ та оцiнка акгивiв.
4. Класифiкацiю та оцiнка зобов'язлrь.
5. Доходи майбугнiх перiодiв.
6. Класифiкацiю та оцiнка власного капiтагrу.
7. Сп,rаry статугного фонлу (капiтаrry).
8. Pea.rrbHicTb та точнiсть визначення чистого прибlтку, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.
9, Подii пiсля дати балансу.
l0. Розкрлlтгя iнформацiя щодо виконання .Щоговору про субкредиryвання.

форм звiтностi один одному.
12. Фiнансовий стан Пiдприемства.

Генера.пьний дирекгор
(Сертифiкаг аудитора ccpii (Ао) 19006479,
виддrий за рiш€нrrям АПУ
вИ t8,12.0E ро\т N9197/2, Рiшенням
ДТУ 2Ell2 вiд З1.10.20lЗр.

TepMiH дii продовжено до tt,t2,2018p,)

Висновок (звiт) скпадено 18 червня 2015 року.

ната,riя Головата



1. OcHoBHi вiдомостi про Пiдпрпсмство

Повна назва: KoM},tlMbHe пiдприемство <,Щрогобичводоканал> !рогобицькоТ MicbKoT ради Львiвськоi
областi
Код за е,ЩРПОУ: 033489l0.
Мiсцезнаходження та засоби зв'язку: вул. Федьковича, 11, м. !рогобич, bBiBcbKa область, УкраiЪа,
8210з.
Свiдоцтво про державну ре€страцiю юридичноi особи }lb468121 серii А01 видане виконавчим
KoMiTeToM .Щрогобицькоi MicbKoT ради Львiвськоi областi. Щата проведенЕl державноi реестрацii
22.02.2000 року. 05.11.2007 року проведена змiна найменування юридичноi особи (реесцацiйний
Nч14l41050004001246).

Пiдприемство користуеться наступними рarхунками:

OcHoBHi види дiяльностi, якими займа;rось Пiдприемство у звiтному перiодi:
З6.00 - Забiр, очищення та постачання води.

Органiзачiйно - правова форма - комунальне пiдприсмство.

ОСтання редакцiя Статуry Пiдприсмства затверджена Ухва.лою .Щрогобицькоi MicbKoT Ради Львiвськоi
областi JllЪ407 вй 08.10.2007 року.

ПРИ ПРОведеннi господарськоТ дiяльностi Пiдприемство використовуе насryпнi лiцензii та дозволи :

- Лiцензiю cepii АГ }lЪ 50008З ыд 22.10.2012 року на ценцалiзоване водопостачання та
водовiдведенrrя, видану Нацiона.пьною комiсiсю, що здiйснюе державне реryлювання у сферi
комунаJlьншх посryт (рiшення No 329 вiд 05.10.2012р.), з TepMiHoM лii до 05.10.2017 року.- спецiмьний дозвiл вИ 18.10.2006 Ns 4091, виданий ,Щержавною службою геологiТ та надр Украiни
На КОРИСТУВаННЯ НадРами (дЙянка Любинецька, де розташований водозабiр (Гiрне)) TepMiHoM дii
20 poKiB;

- СПеЦiаЛЬНИЙ дОЗвiл вiд 27.06.2006 Ns 28l2, виданий !ержавною службою геологiТ та надр УкраiЪи
на користування надрами (дйянка надр, де розташований Урiзький водозабiр) TepMiHoM дiТ до
27 .06 .201,7 pol<y .

Управлiння та контоль за дiяльнiстю Пiдприемства здiйснюс начальник, з яким умадаеться
контракт, згiдно з вимогами Стат),ту Пiдприемства.

2. Стан бlтгалтерського облiку Пiдпрпемства

Бlхгалтерський облiк на Пiдприсмствi ведеться власною б5,хла.лтерською службою. При веленнi
бrхла,rтерського облiку Пiдприемство доцимуеться вимог Закону УкраiЪи "Про бцга.птерський
об,тiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi" вiд 16 липня 1999 року }lЪ996-ХIV (з насryпними змiнами i
:оповненнями) та Нацiона.rrьнпх положень (стаIцартiв) бlхгалтерського облiку.

Нйменуванlrя банку мФо Номер рахунку
ФЬiя Львiвське облупраыIiння АТ кОщадбаню> з25,796 260003001528l8
Фiлiя Львiвське об.гrуправлiння АТ <Оцадбаню>
(спецпризначенrrя iнвестицiйний)

з25796 260ззз00152818

ПАТ АКБ <Львiв> з25268 2600624059
ПАТ АКБ <Львiв> з25268 2600224059I
ПАТ АКБ <Львiв> з25268 26001240592
IIAT АКБ <bBiB> з25268 2600724059840
ГIАТ АКБ <Львiв> з25268 2604024059
ГIАТ АКБ <Львiв> з25268 2605124059
АТ кIмексбанк> 328з84 2600512з 61 1001
ДТ к,Щержавштй експортно-iмпортний банк
УкраiЪи>

з22зlз 252зз040949з2/840

ДТ к,Щержавний експо;пно-iмпортний бшж
УкраiЪи>

з22зl,з 252зз040949з2l9,78

Т <.Щерлсавний експортно-iмпортний банк
у

зz2з|з 252зз040949зz/980



При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв Пйприемство дотримуеться
принципiв aBToHoMHocTi, безперервноТ дiяльностi, перiодичностi, iсторичноТ (фактично'i) собiвартостi,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i вtл-грат, повного висвiтленttя, послiдовностi. обачностi,
превалювання змiсry над формою, единого грошового вимiрника.
Пiдприемство веде бутгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якоТ

заJlишiulись незмiнними протягом звiтного перiоду.

У Балансi станом на З1.I2.20l4р. показники статей на початок звiтного перiолу вiдповiдають
показникам статей на кiнець звiтного перiоду, вiдобраясеним у Балансi станом на 31.12.201Зр.

3. Класпфiкацiя та оцiнка aKTHBiB

3.1. Нематерiальнi акгиви
Облiк нематерiальних активiв Пiдприемства частково вйповйае вимогам Положення (стандарry)

бlrхгалтерського облiку 8 "HeMaTepia.llbHi акгиви", затвердкеного наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 18 жовтrrя 1999р, Nэ242 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI УкраiЪи 02 листопада
1999 року за J\Ъ750/4043.

В рядку l00l Балансу станом наЗ1.12.20|4р. вiдображено первiсну Bapтicтb iнших нематерiа.пьних
акгивiв в cyMi 92тис.грн.
В рядку 1002 Балансу станом на 3 1.12-2014р. вiдображена накопичена амортизацiя нематерiальних
акгивiв у cyrui 89тис.грн.
В рядку l000 Балансу станом на З l . I2.20l4p. вiдображено залишкову BapTicTb нематерiа-ltьних активiв

у cpli 3тис.грн.

За даними б5,хгалтерському облiку на Пiдприемствi облiковуються насryпнi нематерiа-льнi активи:

Рахунок Назва нематерiального активу

Станом на 31.12.14 Станом на 31.12.1Зр.

12
Програrrлний комrшекс облiку розра-
xyHKiB за спожrтгi посJIуги населенЕям

88 88

Лiцензiя на цекгралiзоване водо-
постачання та водовiдведення

1 1

Програмний комrшекс АВК - 5

<<Автоматизований виrryск на ПЕОМ
коIпторисно - pecypcHoi докумеrrгацiЬ>
на 2 робочих мiсця

J з

Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприемства на 2014 piK, затвердженою наказом вiд 26.12.20lЗр. Nэ
108, нарахування амортизацii нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом.
Амортизацiйнi вiдрахування проводились до досягнення залишковою вартiстю нематерiального
активу нульового значення.

У перiодi, що перевiрявся, Пiдприемство не здiйснювало переоцiнку нематерiальвих активiв.

В час перевiрки встановJIено, цо на облiку Пiдприемства перебувають нематерiа.льнi акгиви з
незначною залишковою BapTicTlo або повнiстю амортизованi, якi продовжують sикористовуватись у
господарськiй дiяльностi Пiдприемства. Амортизацiя по даних нематерiальних активах - не
нараховуеться, що не вiдповiдае вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi акгиви", Аудитори пропоц,ють
Пirприемству, згiдно з вимогами тryнкry 31 вкilзаного П(С)БО, перегляцди термiни корисного
Бнкористання даних нематерiальних акгивiв та внести вiдповiднi кориryвання до бухгалтерського
,эб..liху та фiнансовоi звiтностi.

Тшiо;к, Пiдприемство надiлено правом постiйного користуванвя насryпними земельними дirrянками,
з, i-rHo з:



,Щержавним aKIoM на право корисц/вання землею серiя Б Nч0607l7 ъiд 1992 року (М запису у Книзi
ЗаПИСiВ ДеРЖаВнпх aKTiB на право користування землею 2l7), виданим виконавчим KoMiTeToM
.Щрогобицькоi районноi ради народних дегц,татiв, ,Щрогобицькому виробничому управлiнrrю
водопровiдно - каналiзацiйного господарства, прzвонаступником якого е Кп <,щрогобичводоканzlл)),
передано у постiйне користуванIrя 3,03га землi для виробничих потреб у с. Щоброгостiв
Щрогобицького району Львiвськоi областi. Згiдно ;

.Щержавним акгом на прirво користуванЕя землею серiя Б Л!060713 вiд 1992 року (М запису у Книзi
ЗаПИСiВ ДеРжавних aKTiB на право користування землею 216), виданим виконавчим KoMiTeToM
.ЩрогобицькоТ районноi ради народних депJтатiв, .Щрогобицькому виробничому управлiнню
ВОДОПРОВiДНО - каналiзацiЙного господарства, правонаступником якого е КП <ftlогобичволоканал)),
передано у постiйне користування 18,98га зеьl,ri для виробничих поцеб у с. Урiж ,Щрогобицького
району JIьBiBcbKoi областi;

.Щержавним актом на право користування землею серiя Б Nо060712 вiд |992 року (J'.lЪ запису у Книзi
ЗаПИСiВ ДеРЖаВНих акгiв на право користувiлння землею 215), виданим виконавчим KoMiTeToM
ЩрогобицькоТ районноi ради народних депутатiв, ,Щрогобицькому виробничому управлiнню
водопровино - канмiзацiйного господарства, правонаступником якого с Кп <,щрогобичводоканал),
ПеРеДаНО У ПОСТiЙНе КОРиСтуванIlя 25,8lга землi дlя виробничих потреб у с. Раневичi .Щрогобицького
рйону JЬBiBcbKoi областi;

.Щержавним акгом на право корисryвання землею серiя Б JФ06071l вiд 1992 року, виданим
виконавчим KoMiTeToM .Щрогобицькоi MicbKoi ради народних деп}татiв Щрогобицькому виробничому
управлiнню водопровiдно - каналiзацiйного господарства, правонаступником якого е КП
к,Щрогобичводокilнал>, передано у постiйне користуванЕя 6,58га землi для виробничих потреб у м.
.Щрогобич Львiвськоi областi.

KPiM ТОГО, За даними державного земеrьного кадастру у користуваннi Пiдприемства пiд виробничими
СПОРУДаМИ ЗнЖодяться земельнi дiлянки загальною rurощею 24,84372га, в тому числi на територii:
- м. !рогобич - 1,65172rа;
- м. Стебник - 0,692га;
- Стрийського району JЪBiBcbKoi областi - 22,5rа, в тому числi на територii

- ГiрненськоТ сфади - 13,9га,
- Любiнецькоi с/ради - 8,6га.

СТаНОМ На З|,12,201'4 Рку права поgгiЁпого користув{лt+{я земеJIьними дi.пяlжами fliдtриемчтвом
облiковlтогься за ну.гъовою варгiсrю. Оцilп<а варюсгi lцл( прав fliдприемсгвом не проводилась.

ОбСЛ РЗКРrГГЯ iНфОрмацii вiдповiлае вrплогам Положенrя (сгандарry) бухгаlrrерського облiку 8
'HeMaTepiarbHi акгиви",

з.2. Необоротнi та малоцiннi матерiальнi активи
СИrrгеТИЧНиЙ та анмiтичний облiк власних основних засобiв Пiдприемства вiдповiдае вимогам
Положення (стандарту) б5rхга.лтерського облiку 7 "ocHoBHi засоби", затвердженого наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вЦ 27 квiтня 2000 року J\ч92 та зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраiЪи 18 травня 2000 року за М288/4509,

пцприемство, вiдповiдно до прийнятоi облiковоi полiтики, застосовуе прямолiнiйний метод
нарахувirння амортизацii, передбаченi податковим законодавством УкраiЪи. Нарахуванrrя амортизацii
лроводиться щомiсячно. Визначенi методи залишались незмiнними протягом перiоry, що
перевiрявся.

ВiДПОВiДНО дО Наказу про облiкову полiтику, до малоцiнних необоротrrих матерiа.льних акгивiв
ПiЛПРИеМСтво вiднослтгь активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, BapTicHa оцiнка яких дорiвнюе або е
rtеншою 2,5тис.грн. та TepMiH корисного використання якпх складае бiльше одного року.

]rЯ Ма.llОЦiННИХ необоротнrлr матерiальних акгивiв, бiблiотечних фондiв, iнших необоротних
rrатерiальних активiв встановлено метод HapaxyBaHHJl амортизацii у розмiрi 50оlо BapTocTi при
BBe.leHHi в ексrrтцrатацiю та 500/о при списаннi з балансу тих чи iнших малоцiнних необоротних
rraTepiа,rbHиx акгивiв.



Станом на З1.12.2014 року залишкова Bapтicтb
33277тис,rрн,, первiсна BapTicTb (рядок 1011
З8662тис.грн.

основних засобiв (рядок 1010 Ба.пансу) становила
Бшансу) - 719З9тис.грн., накопичений знос -

Iнформацiя про ocHoBHi засоби за даними бухгалтерського облiку станом на З 1.12.2014 року:

Номер Назва рахунку
Станом на

З|.|2.|4р. (первiсна
BapTicTb)

Станом на 31.12.13р.
(первiсна BapTicTb)

10 OcHoBHi засобш 71650 71650
101 земельнi diлtянкu 0 0
]03 Буduнкu mа споруdu 50739 50739
104 MatлuHu tпа облаDнання ]6982 16982
105 Транспорrпнi засобч 2471 2471
106 Iнспруменпu, прtlлаdч mа iнвенmар 689 689
108 Б az аmо р iчн i н ас ad эr е н ня J 3
109 IHtui ocHoBHi засобu 766 766
l12 Ма.поцiннi необоротнi матерiальнi актпвш 289 2lз

рАзом 7l9з9 71863

Протягом перевiреного перiоду оприбуткуъання та виб}лггя основних засобiв не вiдбувалось.
Ммоцiннпх необоротнID( матерiмьних акгивiв протягом 2014 року придбано на суму 86тис.грн.,
вибуло - на суму 10тис.грн.

Переоцiнка основних засобiв прmяюм 2014 року не проводилась, у зв'язку з чим ауд}lтори звертають
}ъаry на HacT)ДIHe.

В рялку 264 Примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi (форма JФ5) Пiлпри€мством вiдобраяtена первiсна
BapTicTb повнiстю амортизованих основних засобiв в cyмi 5146тис.грн.

ПУrrКТОМ 16 П(С)БО 7 KOcHoBHi засоби)) визначено, що пiдприемство може переоцiнювати об'ект
ОСНОВНИх Засобiв, якщо залишкова BapTicTb цього об'€кга с)rггево вiдрiзняеться вiд його справедтивоi
BapTocTi на даry бмансу. У разi переоцiнки об'екта основних засобiв на ту саму дату здiйснюеться
переоцiнка Bcix об'еlсгiв групи основних засобiв, до якоI належить цей об'екг. Пунктом 25
ВИЩеЗаЗНаченОго П(С)БО вказано, що строк корисного використання (ексrшуатацii) об'€кта основних
засобiв переглядаgгься в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використанrrя.

АУЛrгОРи вважаIоть, що у випадку под:UIьшого використання повнiстю амортизованих основних
ЗаСОбiВ У ГОСПОДаРСькiй дiяльностi, Пiдприемству слИ переглянути r;троки корисного використанtul
TaKro< об'сктiв та внести кориryвання до б}хгzIлтерського облiку в частинi HapaxoBaHoi амортизацiТ
або здiйснити дооцiнку основних засобiв у вiдповiдностi до вимог П(С)БО.

За iнформацiею, наданою аудrгорам, cTilHoM на З1,12.20|4 року частина майна Пiдприсмства
оформлена у заставу як забезпечення по витtтатi оциманих кредитiв. В рядку 262 Примiток до рiчноТ
фiнансовоi звiтностi (форма No5), Пiдприемством вiдображена первiсна BapTicTb оформленюr в
ЗаСТilВУ ocHoBHIr( засобiв (обладнання) в cyмi 646тис.грн. За умовами кредитн}тх договорiв Nч 79lIVl3
та 80/IU13 вiд 25.10.201Зр., укладеню( з I]AT АКБ (Львiв), в заставi знllходяться ремонтно -
rrеханiчна майстерня 1758,7м.кв. та адмiнiстративний корпус загаJIьною rшощею 1269,Зм.кв.
lпотечний договiр укладено мiж fIАТ АКБ <Львiв> та ,Щрогобицькою мiською радою та посвiдчений
нотарiально 25.10.2013р.

ОбСЯГ РОзкрrггя iнформацiТ вiдповiда€ вимогам Положення (стандарту) бlrхгалтерського облiку 7
"OcHoBHi засоби".

3.3. Незавеошенi капiтальнi iнвестицii

}' рядку Ба;lансу 1005 "Незавершенi капiтальЕi iнвестицi'l" станом на з1,|2,2014 року вiдображенi
НеЗаВеРШенi капiтальнi iнвестицii в cyMi 2710тис.грн., що вiдповiдае даним б5rхгалтерського облiку по
рачунку 15 <Капiтшьнi iнвестицi'fl> Пйприемства.



Зазначенi активи скrrадаються з BapTocTi:
- незавершеного будiвництвом об'екry "Водогiн <Семигинiв>> (Стрийський р-н) в cyмi

561тис.грн., згiдно aKTiB виконаних робiт за 2004 - 2005 роки,- прилбаних та не введених в експ,цrатацiю необоротних матерiальнж активiв в cyMi
1717тис.грн.,

- придба}еrк та не введених в експгцlатацiю iнших необоротнж матерiальних активiв в cyvi
4тис.грн.,

- придбаних та не введенлх в експrцiатацiю HeMaTepiа.пbниx активiв в clтIi 428тис.грн.

З.4. Довгосmоковi фiHaHcoBi iявестицiI
На Балансi Пiдприемства станом на З1.12.2014 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ не
облiков),1оться.

3.5. Довгосmокова дебiтооська заборгованiсть
На Бшансi Пiдприемства отаном на З1.|2.2014 року довгосlрокова дебiторська заборгованiсть не
облiковуеься.

3.6. Iнвестицiйна HeolxoM icTb
На Балансi Пiдприемства станом на 31.12.2014 polcy iнвестицiйна Hep5,xoMicTb не облiковусться.

3.7. Вiдсmочений податковий актив
В Балансi Пiдпри€мства станом наЗl.|2.2014 року вiдстрочений податковий актив не вiдобраэкений.

Пiдприемство не веде облiку тимчасових податкових рiзниць, що не вiдповiдае вимогам Положенrrя
(стандарту) бl,хгалтерського облiку 17 "Податок на прибугок", затвердженого накщом MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 28.12.2000 року, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 20,01.0l за J\Ъ
-17l5238. ПРИ ЦьОl,{у, згiдно отриманик пояснень, Пiдприсvство не Hapil"'toвyc вiдсrроченi податковi
аКТИви, у зв'язку з наявнiстю значних податкових збиткiв, погашенвя яких не очiкусться за рахунок
отримання у майбугньому прибlткiв, достатнiх для вiдшкодування цих збиткiв, що вiдповiдае
вимогам пункry 8 вищезгаданого стандарту.

3.8. Iншi необоротнi акгиви
На Балансi Пiдприемства станом на 31.12.2014 року iнmi необоротнi активи не облiковуються.

З.9. Запаси

ПОРялок визнанЕя та первiсна оцiнка запасiв на Пiдприемствi вiдповiдае вимогам Положенrrя
(СТаНДарry) б5rхга.rrтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 20 жовтlrя 1999 року }{b246 та зареесTрованого MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи вiд 02
.lистопада 1999 року за N751/4044.

Одиницею бl,хгмтерського блiку запасiв е ix наймеIrування або однорiдна група (вид). Прилбанi
(ОТРшанi) або виробленi зirпаси зарахов)iються на баланс пiдltrlиемстм за первiсною мрпiстю. Первiсна
BapTicTb запасiв визначасгься згiдно з Положенням (стандартом) бtхгалтерського облiку 9 "Запаси".

Оuiнка вибl"ггя запасiв при вiдгryску у виробництво, продажу та iншому вибуггi у 2014 роцi
здiйснюва.rrась за методом ФIФО.

ВНбУггя MaTepia,riB та МII]П проводилося згИно з затвердженими актами списання матерiа.rьних
запасiв. Вiдповiдно до пункry 2З П(С)БО 9 "Запаси", BapTicTb малоцiнншх та швидкозношуваних
предметiв, що переданi в експ,цiатацiю, викJIючаеIься зi склад/ активiв (списусгься з ба.лансу) з
ПОJаЛЬШОЮ органiзаuiсю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експ.rryатачii i

вЦповЙними особами Пiдприемства протягом строку ik фактичного використанЕя.

На даry балансу запаси вiдображаються в б5,хгалтерському облiку i звiтностi за первiсною BapTicTro.
Переоцiнка запасiв у 2014 роцi не проводIлJIась.

Станом на З 1.12.2014 polcy у Ба;lансi вiдображено BapTicTb запасiв в cyMi 856тис.грн.



Балансова (облiкова) BapTicTb запасiв у возрiзi окрмих к.пасифiкацiйню< груп (тис. грн.):

Вl,щrовiдно до Наказу Ns 72 вiд 25.11.20l4p. кПро проведення iнвентаризацiЬ> на пiдприсмствi
проведена iнвентаризацiя товарно - матерiальних цiнностей, за наслiдками якоI нестач та лишкiв не
встановлено.
Обсш рзкршггя iнформацii вiдповiдас вимогам Положеr*rя (сгандаргу) бухгаrгерького облiку 9 'Загlаси".

3.10. Поточна дебiторська заборгованiсть
Облiк дебimрськоi заборговаяостi, частково вiдловiдас вимогам Положенrrя (стандарry)
бl,тгалтерського облiку 10 ".Щебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 08 жовтня 1999 року ]llЪ237 та зареесц)ованого MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни
вй 25 жовтня 1999 року за N725l4018.
В рrдку Бшансу 1125 Пiдприсмства станом на З1.12,2014 року вiдображено чисry реалiзацiйну
BapTicTb дебiторськоi заборгованостi за роботи, послуги в cyMi 9005тис.грн., яка смадаеться з
первiсноi BapTocTi заборгованостi споживачiв за наданi послуги водопостачання та водовiдведення в
cltli 14563тис.грн. та резерву сумнiвних боргiв в cyMi 5558тис.грн.

.Щана заборгованiсть облiковусгься на бутлалтерськID( ржунках:
- Збl кРозрахунки з вiтчизllяними покупцями)) в cyMi 14307тис.грн.,
- 645 кРозрахунки з бюджетними органiзацiями i установами>> в c),Mi l60тис.грн.,
- 646 кРозрахунки по пiльгах i субсидiях> в cyMi 96тис.грн.,

в тому числi по насryпн}о( групах споживачiв:
о Юриличнi особи - 9969тис.грн.;
о Бюджетнi органiзацiТ - 160тис.грн.; 159,6
о Населення - 44З4тис.грн.

Резерв сумнiвних боргiв створений за методом застос}ъання абсолютноi суми cplHiBHo1
Заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, з TepMiHoM виникнення
заборгованостi бiльше l8 м iсяцiв.

В РЯДКу Балансу l1З0 станом на З1.12.2014 року лебiторська заборгованiсть за розрахунками за
вlцанимн авансами вiдображена в cyMi 232тис.грн., що вiдповiдае дебетовому залишку по рах}нку
63 l <Розрахlтlки з вiтчизняними постачаJlьниками).

Наr-rбiльшi суми aBaHciB перерахованi насryпним пiдприемствам:
- ПП Куцаба М.А. - l3тис.грн. (за канцтовари, TepMiH виникнення - грудень 20l4p., аванс

повернlто у сiчнi 2015р.);
- ПП Микrтга О.е. - 14тис.грн. (матерiали, TepMiH виникненrrя грудень 2014р.)
- ПП Ьанцiв Р.Б. - 9тис.грн. (юридичнi пос;ryги, TepMiH листопад - грудень 2014р.).
- ТОВ ТПК <Ексклюзивбур - 15тис.грн. (за роботи по демонтФI$/ колекгора, TepMiH виникнення

.тотий 2012 piK)
- ПП кАтол> - 17тис.грн. (за роботи з виготовленrrя необоротних аюивiв).

г )упа На кiнець звiтного перiо.ry На початок звiтного перiоду
Запаси 856 581
1 запаси: 848 573

mа 93 65
- купiвельнi напiвфабрuкаmu па

684 443
- паJluво-lrrасmшlьнl 35 J4

10 14
- запаснi часпuнu 3 8
- iHuli маmерiсъlu 17 2
- малоцiннi mа швйкозноulуванi

6 7
2 0 0
З) готова продzкцiя 0 0
4) товари 8 8



В рядку Б.'ансу 1155 <Iнш_а пmочна дебiторська заборгованiсть>> станом на 31.12.2014 рокувiдобралtено iншу поточну дебiторську заборговiнi.r" 
" "yri 

135тис.грн., яка скпадаеться з:- поточноi заборгованостi з оIlлати допомоги по тимчасовiй непрац"здаrrrо"тi (рахунок 652
<Розрахунки з фондом соцiального сц)ахування з тимчасовоi BTpaTIa працездатностi>>; - 62тис.грн._ залишку дебiторськоi заборгованостi по рахунку 377 "Розрахункй з iншими д"бirорч"rп; -7Зтис.грн., яка скпадаеться з заборгованостей:
о ПП <<Галм'ясо>> - 4тис.грн. (за промисловi стоки, акг звiрки станом на 31.12.2014р. вiдсутнiй);о працiвникiв Пiдприемства по отриманих позиках - б9тис.грн.

Обсяг розкрlrггя iнфрмацii вiдповiдае вимогам По.гrоженrrя (сrанларгу) бlхга,rтерського облirg, 10
".Щебiюрська заборюваrriсь".

3.1 1. Псrю.шi фiнансовi ilвеqгицii
На Балансi Пiдприемства станоМ на З 1.12.2014 року поточнi фiнансовi iнвестицii не облiковуються.

3.12. Грошовi кошти та iх еквiваленти

в рядку Ба;lансу 1165 Пiдприемством вiдображено з.шишок грошових коштiв та ik еквiвалентiв в
нацiональнiй валютi В супli 1l9тис.грн., якi е зшrишками грошових коштiв на поточних рахунках в
банку у нацiона.льнiй та iноземнiй валютi.
за,тишки коштiв пiдтверджено банкiвськими виписками та довiдками банкч.

З.l3. Iншi оборотнi активи

На Балансi Пiдприемства станом на з|.12,20|4 року облiковlтоться irтшi оборотнi активи в cyMi
44тис.грн., що вiдповiдае дебетовому залишку .rо бу*.uлтерсu*ому рахунку 644 ;'Податковий кредrг
непiдтверджений" (податковi накладнi не включьнi до лодаткового кредиry по розрахунках з
бюджетом, у зв'язrсу iз застосуванням касового методу).

3.14. Виmати майб}тнiх пеоiодiв

На Бмансi Пiдпри€мства станом на З 1.12.2014 року облiков),тоться витрати майбlтнiх перiодiв в cyMi
бтис,грн., що вiдповiдае даним букгмтерського облiку. Вказана сума складаеться з BapTocTi пiдписки
перiодичних видань на 20l 5 piK.

4. Класпфiкацiя та оцiнка зобов'язань

облiк зобов'язань Пiдприемство здiйснюе згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку
11 "Зобов'язання", затвердженим наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiiни вiд 3i сiчня i000 року.lТчZО
та зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 11 лютого 2000 року за J\Ъ85/4З06.

4, l. Довгостроковi зобов'язання

На-- Ба,rансi Пiдприсмства станом на з1.12.2014 року вiдображенi iншi довгостроковi фiнансовiзобов'язання (рядок Ба,rансу 15l5) в cyMi 38830тис.грн., що скпадаються з довгосц)окових позик,
отриманих вiд:
, Мiжнародного банlсу реколн_струкцii та розвrтrку в cyMi 2408616,94дол.СlIIА, цо у гривневому

еквiвалентi становить 37980тис.грн., згiдно .Щоговору про субкредиryвur"" лъ ZBO10-02/146 Ы-д
29.|2.2009р. (додатково див. rrуrrкт l0 цього Звiry);_ Дрогобицькоi MicbKoi рали в cyMi 850тис.грн., згiдно.Щоговору про погашенIrя заборгованостi КП
<.Щрогобичволокirfiалr) перед територiальною громадою MicTa за ,"no"u"n" гарантiйних
зобов'язань вiд 30.04.20 13р,

Станом на з1,12.2014 року на Ба,rансi Пiдприемства облiковуеться цiльове фiнансування в cyMi
5бlтис.грн., що вiдповiдае кредитовому залишку по рахунку i82 пЦirr"о"" фiнансрання i цiльовi
надходжен}ш). .Щана заборговаНiсть складаеться з коштiв цiльового фiнансрання 

-по 
булiвництву

водогоку <Семигинiв>> (Стрийський р-н) - 56lтис.грн., який на даry балансу е не закiнчЬним та не
введеним в екстrпуатацiю.
lншi забезпечеrrня наступних виIrлат Пiдприсмством не створюються.



4.4. KopoTKocTooKoBi кредити банкiв

На БаЛаНСi Пiдприемства станом на 31.12.2014 polcy вiдображена заборгованiсть за короткостроковим
кред}rгом в cpli 9l4тис.грн., отриманим вiд IIАТ АКБ <dЪвiв>, згiдно укrrаденого .Щоговору лро
наданЕя овердрафту Nэ 79lr[/l3 вiд 25.10.2013p. Рiшення щодо наданIfi дозволу на зацлення
оверлрафry та кредrrцr прийlrяте XXXIV сесiею б скликання .ЩрогобицькоI MicbKoi рали вiл 27.09.13р.
Ns 1121.

4,5. Поточна заборгованiсть за довгостDоковими зобов'язаннями

На БаЛаНСi Пiдприемства станом на З'l.'l2.2014 року поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями не вiдображена.

Пунктом 51 П(С)БО 2 <Баланс> та НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>
ВСТаНОВЛеНО, цО у статгi "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" показуеться
сума довгостокових зобов'язань, яка пiдrягас погашенню протягом дванадLцти мiсяцiв з дати
балансу.

Аудитори вва:кають, що у даному рядку Балансу пiдлягае вiдображенню заборгованiсть в cyMi
8263ТИС.ГРН., яка скJIадаеться з поточноi частини заборгованостей за довгостроковими кредитами,
отриманими вiд:
- Мiжнародного банку реконструкцii та розвитlсу, згiдно !оговору про субкредиryвання Jф 28010-

021146 вiд 29.12,2009р. в cyMi 470087,1 lдол.СIlIА, цо у гривневому еквiвалентi становить
7413тис,грн.

- ,ЩрогобицькоТ MicbKoi ради, згiдно ,Щоговору про погашеннJ{ заборгованостi КII
<Дрогобичводоканzц) перед терггорiальною громадою MicTa за виконання гарантiйнж
зобов'язань вiд 30.04.2013р., в clтrli 850тис.грн.,

з вiдповiдним зменшенням на вказану суму показника рядку Балансу l690.

4.6. Кредrгорська заборгованiсть за товапи. ооботи i послуги

СТаНОМ На З|.12.2014 роrry в Ба.rансi Пiдприемства (рядок 1615 Ба;lансу) вiдображено заборгованiсть
за товари (роботи, послуги) в cyMi 1З28тис.грн., що вiдповiдае кредитовому зztлишку по рахунку бЗ1
,,розрахунки з постачальниками та пiдрядникамиtl.

найбiльшi суми заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковувались перед наступними
постачальниками:

_ fIAT <dlьвiвобленерго>> - 101Зтис,грн. (за елекгроенергiю, TepMiH виникнення - 2014р.);
- Корпорачiя "Енергоресурс-iнвест" - 60тис.грн. (виготовленrrя проектно - кошторисноi

докlruентацii, TepMiH виникнення - KBiTeHb 2012р.);
- IIП.Щмитрах О,А. - 84тис.грн. (за будматерiали, TepMiH виникнення - листопад - грудень

201,4р.);
- ДI ДУl\Б - 15тис.грн. (за будматерiали, TepMiH виникнення - лютий 201 lp.).

Аудrгори звертають уваry, що у складi даноi заборгованостi облiковусться безнадiйна кредиторська
заборгованiстЬ в cyMi 15тис.грН. перед,ЩI {УМБ З TepMiHoM виникненнJI бiльше Tpboi poKiB, яка
пiдrягае списанню з балансу Пiдприемства. Аудитори не проводипи кориryвання фiнансового
результаry Пiдприемства за 2014 piK та пропоrrуоть здiйснити це самостiйно.

Bci сl"тгевi суми заборгованостей пiдгвердженi алсгами звiрок на звiтну даry.

4.7. Поточнi зобов'язанrrя з одержаних aBaHciB
Станом на з1.12.2014 року у Баrrансi Пiдприсмства (рядок Ба;lансу lбЗ5) вiдобра_lкено о,гриманi
аванси в cyMi 2З3тис.грн., що вiдповiдас кредитовому заJlишку по paxyiкax:
- 361 <Розрахунки з вiтчизняними покупlцми)) - 215тис.грн.,
- 68l кРозрахуrrки за авансами одержаними> - 4тис.грн,,
- 645 <Розраry,rrки з бюджетними органiзацiями> - 14тис.грн.,



Найбiльшi суми aBaHciB о,тримано вiд:
. IIАТ (НI]К - Галичина> - 41тис.грн.;
- ,Щрогобицьке МВУ МВС у Львiвськiй областi - l0тис.грн.;
- ФОП Андрейко 0.I. - бтис.грн.;
. населенЕя - 127тис.грн.

4.8. Поточна забоогованiсть за Dозра,хлпками з бюджgтом
Станом на З1.|2.2014 року у Балансi Пiдприемства (рядок Ба;lансу 1620) вiдобралtено поточнi
зобов'язання за розржутrками з бюджетом в cyMi 1056тис.грн,, в тому числi по:

- податку на додану BapTicTb - 280тис.грн.;
- податку з доходiв фiзичних осiб - l28тис.грн.;
- рес)рсних платежах - 564тис.грн.;
- екологiчному податку - 62тис.грн.;
- iнших податкач i зборах - 22тис.грн.

4.9. Поточна забоогованiсть зi сmахчвання
Станом на З|.1,22014 року у рядку Ба.тlансу 1625 Пiдприемством вiдображено заборгованiсть iз
СТРа\УВаН}rЯ В cyMi 377тис.грн., яка смадасться з заборгованостi по сгl,патi единого соцiального
внеску, що пiдтвердхс5lсться даними Звiry по единому соцiальному внеску за грудень 2014 року,
поданих Пiдприсмством до Пенсiйного фонду.

4.10. Поточна забоогованiсть з оплати ппаui
СТаНОм на 31.12.2014 року у рядку Балансу l630 вiдображено заборгованiсть Пiдприемства по оплатi
працi в сlтиi 7З9тис.грн., що вiдповiдае кредитовому зilлишку по рах},нку 66l "Розрахунки з оплати
працi" та даним розрахунково - платiжноi вiдомостi за грудень 2014 року.

4.1 l. Iншi поточнi забезпечення та зобов'язання

СТаНОм на З\.|2-2014 року iншi поточнi забезпечення (рядок Балансу 1660) та зобов'язання (рядок
БМаНСУ 1690) Пiдприемством вiдображено в cyMi 10491тис.грн., що вiдповiдае кредитовим залишкам
по рахунках:
- 372 <Розрахунки з пiдзвiтними особами) - 5тис.грн.;
- 377 "Розрахунки з iншими дебiторами" - 189тис.грн.;
- 643 <Податковi зобов'язання) - 1600тис.грн.;
- 606 <Простроченi позики в iноземнiй валютi>> - 3615тис.грн./ 229223,58дол.США;
- бl l кПоточна заборгованiсть за довгосlроковими зобов'язаннями в нацiональнiй ва.rrютi>> -
l285тис.грн., в тому числi, по кредитiлх. отриманих вiд:

о ,Щроiобицькоi MicbKoi ради, згiдно Щоговору про погашення заборгованостi КЛ
<,Щрогобичволоканалr) перед терlrгорiальною громадою MicTa за виконання гарантiйних
зобов'язань вИ З0.04.2013р., в cpli 850тис.грн.;

о IIАТ АКБ кЛьвiв>, згiдно утладеного Генерального договору кредитноi лiнii ЛЪ80/!713 вiд
25.10.1Зр,, - 4З5тис.грн. (Рiшення щодо залуrення даного кредиry лрийняте XXXIV
сесiею б скликанlrя ,Щрогобицькоi MicbKoi рали вiл 27.09.1Зр. J,.lЪ l 121).

- бl2 <ПОтОчна заборгованiсть за довгосlроковими зобов'язаннями в iноземнiй валютi>> - 3798тис.грн.
240863,53дол.СIIIА.

{удитори звертають уваry на наступне.

пiдприемством не BipHo вiдображеяо у бухгалтерському облiку операцii з Jлочнення податкових
зобов'язань з П.Щ, здiйсненнi у грулнi 2014 року на с)дrу 834тис.грн., що призвело до завищення
ОПеРаЦiЙНИХ ВrгРат поточного року та" вiдповiдно, залишку податкових зобов'язань, вiдобракених на
naxyTrKy 64З <Податковi зобов'язанtlя), на вказану суму. Аудитори ввaDкають, що заJIишок
подажових зобов'язаlrь пiдлягае зменшенню на суму 834тис.грн. з вiдповiдним кориryванням
локазника непогашених збrтгкiв,

О:НОЧаСНО Зауваlкимо, що поточнi заборгованостi за довгосц)оковими зобов'язаннями в нацiональнiй
та iноземнiй валютi пiдпягають вИображен} о у рlцку Балансу lбl0 (лив. заувalкення до пункту 4.5
_rього звiry), а iншi поточнi зобов'язання - у рядку Балансу 1690.



НайбiЛьша заборгованiсть в cyTlli 122тис.грн. облiковуються перед профспiлковою органiзацiсю по
сплатi профспiлкових BHecKiB та вiдрахувань, передбачених Колекгивним договором.
Bci суггевi суми заборгованостей пiдтвердкенi актами звiрок на звiтну даry.

5. Доходи майбчтнiх перiодiв.

Станом на З|,12.20|4 року у Б&.Iансi Пiдприсмства (рядок 1665) доходи майбlтнiх перiодiв не
вiдображенi.

ПРИ пРоведеннi аудll.ц/ встановлено, що BapTicTb об'екгiв, спорудження (будiвництво, реконструкцiя)
ЯККХ Вiдбувались за рахунок коштiв цiльового фiнансувашrя, Пiдприсмством вiдображаеться у складi
беЗОп,rатно одержаних необоротнrо( акгивiв у складi iншого додаткового капiтму. що не вiдповiдас
вимогам П(С)БО 15 <Дохiд> та Iнструхцii про застосування ГIлану paxyHKiB Ns 291 та пропо}r},ють
ВНеСТИ КОРективи до облiковоi полiтики Пiдприемства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

б. Класпфiкацiя та оцiнка власного капiталу

пDизначення.

Власний капiтал Пiдприсмства складаеться з:
. стацлного капiтаrry в cyMi |642Зтис.rрн.,
. iншого додаткового капiтшIу в cyмi 9507тис.грн.,
. непокрllгого збитку в cyMi (34072)тис.грн., в тому числi збитку, отриманого у 2014 роцi -

(20861)тис.грн.

У СШадi iншого додаткового капiтаrцr станом на З1.1,2,2014р. Пiдприемством облiковуються
беЗОrurатно одержанi необоротнi акгиви загаJIьною вартiстю 9206тис.грн. та дооцiнка активiв,
проведена у минулло< звiтних перiодах, в cyMi ЗOlтис,грн.

У звiтному перiодi вйбувалось зменшення додаткового капiтаlry на суму 1082тис.грн., у зв'язку iз
зношенням безоп,татно оц)иман}тх основних фондiв з одночасним визнанням доходу у розмiрi
HapaxoBaHoi амортизацii, вiдповiдно до вимог ry,}rкц/ 18 П(С)БО 15.

Яri зазначено у заува:кеннi до пункту 5 даного Звiry, аудитори звертають уваry, що вiдображешlя
оiоштiв цiльового фiнансрання, за рахунок яких викоц/ваJIись роботи по реконструкцiI об'ектiв, у
складi iншого додаткового капiтапу не вiдповiдае вимогам П(С)БО 15 (Дохiд) та Iнстрlкцii про
застосрання fIлану paxyHKiB J\Ъ 291.

ТаКОЛС, В ЧаС ауд}rry встановлено, що дооцiнка основних засобiв, вiдображена у фiнансоiiй звiтностi
Пi:приемства в cyMi 30lтис.грн., мiстlrrь дооцiнку виявлених у минулих перiолах не облiкованих
основню( засобiв, а також iнших матерiальних цiнностей, що на даний час вже вибули з облiку
пдприсмства. Враховlпочи вищенiшедене, аудитори не вбачають пiдстав для вiдобраэкення данот
J\аlи у складi iншого додаткового капiтацz та ввФкають, цо вона пi,tцягае списанню на нерозподiленi
приб},rки / непокрlтгi збrгки Пiдпри€мства.

Вра-ховуючи вищенаведене, а також заувzDкення до пу{кry 4.11 цього Звiry, непокрлтгий збиток
Пi-]присмства аудиторами визначений в cyMi (З2937)тис.rрн. /(З4072)тис.грн, - 834тис.грн. -
-i0lтис.грн./, в тому числi за 2014 piK - в cyMi 19726тис.rрн, (20861)тис.грн. - 834тис.грн. -
-] 01тис.грн./.

BHecKiB

Стат}тний капiтал Пiдприемства, визначений у Статугi на початок i на кiнець звiтного перiоду
.-тановить 1 642З l 29,88грн. (1 6423тис.грн.).
Ь:ТаННЯ Редакцiя Статуry затверджена рiшенням .Щрогобицькоi MicbKoi ради ЛьвiвськоТ областi
_\Ъ,S5 8 вiд 26.03.2008 року та зареестрована 04.04.2008 року за J,{Ъ 1414l050004001246.



Стат}тний капiтал Пiдприемства сформовано, на пiдставi рiшень ,Щрогобицькоi MicbKoi ради Ns407 вiд
08,10.2007р. та Nэ 558 вiд 26.03.2008р., плrяхом:

- передачi цiлiсного маЙнового комшIексу ,ЩКII <,Щрогобицького виробничого управлiнrrя
водопровiдно-каналiзацiйного господарства>) вартiстю 1 5866129,88грн.,

- внесення грошових коштiв в cyмi 557000,00грн.
Iншrх змiн до Стачrry протягом перевiреного перiолу не ввосиJIось.

Jгi:но з статугом Власником Пiдприемства с Дрогобицька MicbKa рада Львiвськоi областi.

7. Сплата стац,,тного фонду (капiталу)

Сп.l-rата грошовоi частини стат}тного капiталу Пiдприемства в cyMi 557000,00грн. здiйснено
l-rатiжними дор5rченнями:

о вiд 07.12.2006р. на суму 137000грн. (призначення: внесок в стат,тний фонд згiдно ухвали
ceciT J',lЪ609),

о вiд 11.04.2008р. на срлу 420000грн. (призначення: внесок в стат}тний фонд згiдно ухвали
cecii J\Ъ550).

Jерелача майновоi частини внеску - цiлiсного майнового комплексу ЩКП <.Щрогобицького
;;lробничого управлiнrrя водопровiдно_кана.лiзацiйного господарствa> вартiстю 15866129,88грн. -
- i-тгверлжена акгом прийоtлу - передачi, затвердженим }хвzlлою ЩрогобичькоТ MicbKoT ради
,ЪвiвськоТ областi JtЪ407 вй 08.10.2007р.

8. Pea;rbHicTb та точнiсть фiпансових результатiв дiяльпостi, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi

]сновними напрямкаJrли дiя-llьностi Пiдприемства е забiр, очицення, транспортування та реалiзацiя
:поrкивачам питноТ i технiчноТ води, очищення cToKiB, ваданrrя послуг з водовiдведення (канмiзацii),
]lollry/K та розвiдка родовищ пiдземних вод дIя водопостачання, проведення робiт пО пОвiрui ЗаСОбiв
rб.riку воли, тощо. Споживачами посJIг Пiдприсмства с населення. пiдприсмства iустанови MicT
.Jрогобича, Стебнlжа" Трускавця, .Щрогобицького та Стрийського районiв.

1ри формуваннi фiнансового результату та вiдобра:кеннi його у звiтностi Пiдприемство керу€ться
:.lрrлами П(С)БО 15 <.Щохiд> та П(С)БО 16 <Витрати>>.

8.1. Визнання та облiк доходiв

Эормуванrrя iнформацiТ про доходи та iT розкриття у фiнансовiй звiтностi Пiдприсмством
..:il-tсттюеться вiдповiдно до методологiчних засад, визначених Положенням (стандартом)
5lrталтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 29
_;iстопада 1999р. Nэ290 та заре€строване в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 14 грудня 1999 року за
}j860i4l53.

]:ього за 2014 piK Пiдприемство визнало доходи в cyMi 43648тис.грн., в тому числi:

- чистий дохiд вiд реалiзацii послуг водопостачантrя i водовiдведенrrя (рядок 2000 Звiry про
piHaHcoBi результжи за 2014 piK) в cyMi 37663тис.грн.,

- iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати за 2014 piK) - 490Зтис.грн., з
H}lx:

о дохiд вiд iншоТ реалiзацii - 429тис.грн.
о вiдсотки банку на вйьний за.лlишок коштiв на рахунках - 1тис.грн.;
о штрафи, пенi, неустойки оциманi - 130тис.грн.,
о вiдшкодування з бюджету рiзницi у тарифах на посJryги водопостачання та

водовiдведення, наданi населенrrю - 4З35тис.грн.,
о iншi доходи - 8тис.грн.

- ;iшi доходи (рядок 2240 Звiry про фiнансовi результати за 2014 piK) - 1082тис.грн.J з них:
о дохЦ вiд амортизацii безоп,rrатно отриманих об'ектiв та об'скгiв, споруджених або

реконструйованих за рахунок коштiв цiльового фiнансування - l082тис.грн.



8.2, Вrграти виообництва та обiry

_1*::!1-1Ia j"ф"рмацii про витрати та iT розкрдгтя у фiнансовiй звiтностi Пiдприемстrrо здiйснюе.JIовlдно до методологiчних засад, визн бухгалтерського облiку-6 'Вrграти", затвердженим наказом MiH
-tз?есс'рованим в MiHicTepcTBi юстицii Украihи 19 

ГРУДНЯ l999P' J"/!3 l 8 Та

зjц9у 
" 

бlхгаmерському облiку Пiдприсмства вiдобралtаються одночасно зi зменшенням активiв:irз збiльшенrrям зобов'язань.

1- облiку витрат Пiдприемство використовуе рахунки класу 9 ''Вrграти дiяльностi''.

,::"ого за 20.14 piK Пiдприемством визнано вI{ц)ати в cyMi 64509тис.грн., в тому числi:
собiвартiсть реалiзованоi пр9учi (ToBapiB, робiт i посrryг) 

-- 
3582lтис.грн., цо вiдповiдасбlхлалтерському запису по.дебету 79 "Фiнансовi результати''Ъ *р"д"ry p*y,rny ЯЪЗtrЪоОiвартiс*

ралiзованих робiт i послуг''.

фiнансовi результати за 2014 piK) - 2513тис.грн.,
ра.чунку 79 ''Фiнансовi результати'' з кредиту

о вIfграт на оплаry працi адмiнперсояаJIу - 1428тис.грн.;
о вiдрахl,ъань до пенсiйного фондz та обов'язковй фондiв соцiального сц)ахуванIfi -483тис.грн.;
о амортизацiТ основних засобiв - lбтис.грн.;
о посlryги cтopoHHix органiзацiй (ви.rрати на зв'язок, Jлримання примiцень) * l98тис.грн.;о вl,t:tрат на розрахунково _ касове обслуговуванlrя - l 13тис.грн.;о вIтц)ат на канцговари - 39тис.грн.;
о вrцtат на вiдряд:кенIл та розрzлхунки з пiдзвiтними особами - 51тис.грн.,о витрат на паЛивно - MacTIlJIbHi матерiали та електроенергiю - 172тис,iрнi;.,о iнших вrграт (в тому числi: пiдписка перiодичних видань, витрати на пiдготовку та

перепiдготовtсу кадрiв тощо) - l3тис.грн.

витрати на збуг (рядок 2150 Звiry про фiнансовi результати за 2014 piK) - l92Зтис.грн., цовiдповiдае бутга:lтерському,, ,un""y пЪ лЬС"rу р*у"*у 79 "Фiнансовi 
'p".ynuru"";--. 

np"o".y
рахунку 93 "Ви-грати на зб;л

.Щанi витрати складаються з вrtграт на:о отшаry лрацi вiддirry збуry - 1042тис.грн.;
о вlдрахувань до пенсiйного фондz та обов'язкових фондiв соцiального c,paxy'a'll,I -З87тис.грн.;
о пос.гryги поrllтових вiддiлень по прийому гиатежiв вiд населення - 296тис.грн.;о канцтовари - 70тис.грн.;
о аморт,изацiю основних засобiв - 10тис.грн.;о витрат на електроенергiю та 5,тримання примiщень - 108тис.грн.;_ вrrграт на вiдрядденпя, iнших влгграт - l0тис.грн.

80 Звф про фiнансовi результати за 20t4 piK) -
запису по дебеry рахунку 79 ''Фiнансовi

i витрати''.

о собiвартiсть реалiзованих виробничrл< запасiв - 24тис.грн.,о створення резерву cplHiBHr.x та безнадiйних боргiв - 255тис.грн.,о визнанi штрафи, пенi, неустойки - 1128тис.грн.jо операцiйна курсова рiзниця - 22568тис.грн.о iншi витрати операцiйноi дiяльностi - 5тис.грн.

50 Звiту про фiнансовi результати за 2014 piK) - 286тис.грн., щозапису по дебеry рахlъку 79 ''Фiнансовi результати'' з кредитуза кредrrг" та ск, адаються з сум вiдсоткiв, нарilхованих закористуваннJI кредитними коштами.



- iншi витрати (рядок 2270 Звiry про фiнансовi результати за 2014 piK) - бтис.грн., що складаються
з виlрат на виплату допомоги на поховання у вкzlзанiй cyMi.

-;_,< зазначено у заувокеннi до IryHKry 4.1l цього Звiry, Пiдприемством HeBipHo вiдобраэкенi
:,,\ra-]Tepcbкoмy облiку операцiТ з угочн€ння податкових зобов'язань з П,ЩВ, здiйсненнi у грулнi

- _ _1р, на суму 834тис.грн., що привело до завищення операцiйних витрат поточного року на вказану
:.,\+.

]: rхов)лочи вищенаведене, витрати Пiдприемства пiдлягають зменшенню на суму 8З4тис.грн. та
. _эбра.женню в cyMi 63675тис.грн. (64509тис.грн. - 834тис.грн.)

8.3. Фiнансовий результат

]:-,ансовий результат Пiдприемства, вiдображений у рядку 2355 Звiry про фiнансовi результати за

-, -{ piK, склав (2086l)тис.грн.

:.: .]аними проведеного аудиту, з врахуванням зауваэкень до пункry 8.2 цього Звiry, фiнансовий
:<,1.rbTaT Пiдприемства за 2014 piK пiдлягае вiдобрал<енню в cyMi (20027)тис.грн., що на 834тис.грн.
, .зше, нiж визначено Пiдприемством /(20861)тис.грн. - 8З4тис.грн./.

8.4. Сукупний дохiд

_..:li сукупнi доходи (ви,трати) Пiдприемством не визнавмись, вiдповiдно. сукупний збиток

-,:приемства, вiдобрал<ений у рядку 2465 Звiry про фiнансовi результати за 2014 piK, склав
: -)861)тис.грн.

--:< зазначено у зауваженнi до Iryнкry 6.1 цього Звiry, аулитори ввФкають, що iнший сукупний дохiд
._:приемства (рядки 2450,2460 Звiry) пiд,rягае вiдображенню в cyTrri ЗOlтис.грн., вiдповiдно, загальнi
:,.rlпнi збитки Пiдприемства за 201,4 piK пiдлягають вiдобра:кенню в cyMi 19726тис.грн.
i0027)тис.грн. - 30 1тис.грн./

9. Подii пiсля датп Балансу.

i: iнформацiею, отриманою вiд Пiдприемства, подiТ пiсля дати Балансу, якi могли б мати вплив на
::нансову звiтнiсть за 20l4 piK. вiдсрнi.
]r-rночасно повiдомлено, що 22.04.20l5p. зареестрована нова редакцiя Статуry Пiдприемства,
.;в'язана iз збiльшенням стат),тного капiталу на 1000тис.грн.

10. Додаткова iнформацiя щодо ,Щоговору про субкредитування.

]:отягом звiтного 2010 - 2014 року Пiлприемством здiйснюеться освоення позикових коштiв,
: ркманих згiдно ,Щоговору про субкредиryвання Ns 28010-02/146 ьiд 29.12.2009 року укJIаденого
L;+i MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраiЪи (Субкредитор), MiHicTepcTBoM з питань житлово-комунального

-],aподарства Украiни та Комунмьним пiдприсмством <,Щрогобичводоканал> м.!рогобич
Jl бпозичальник) про використання сум Позики, що надаеться YKpaiHi Мiжнародним банком

:ехонструкцii та розвитку (Угода про позику (Проекг розвитку MicbKoT iнфраструкryри) Nэ 4869-UA
::26,05.2008 року.). Предметом договору являеться частина коштiв Позики (далi - субкрелит) в cyMi,
:.r не перевипIуе 31З 1207,53дол.СlllА та вкJIючае одноразову комiсiю 7828,02дол.СIlIА, на пrатнiй,
:эоротнiй ocHoBi.

].:обом забезпечення виконання Субпозича,rьником своix зобов'язань за цим договором е Гарантiя

-рогобицькоi мiськоi ради, надана MiHicTepcTBy фiнансiв УкраIни.

З_rповiдно до }мов договору погашен}uI основноi суми борry здiйснюеться по графiку погашен}ul,

--]чинаючи з 2013 року. Станом на З1.12.2014р. пiдлягав сплатi борг в cyMi 481727,06дол.СIlIА, з
! i;г( сшIачено 252503,48дол.СlIIА. Заборгованiсть в розмiрi 22922З,58дол.США станом на звiтну
::Tr, е протермiнованою.



Сплата вiдсmкiВ здiйсrпосгьсЯ за ставкою, що дорЬшое вiдсотковiй ставцi, яку стrпачуе Субкредrгор
CBiToBoMy Банку. Про змiну вiдсотковоi ставки Субкредrгор iнформус Субпоз"Йьн"*u. Марr,а
нараховусться в розмiрi 0,0l% рiчних вiд вибраноi та непогашеноi суми Субкредrry. Сглчата вiдсЙкiв
та маржi Субпозичiл.льник здiйснюе двiчi на piK, а саме 15 квiтня та i5 жо"rй *о о.о роr.у.

9зI9у l" З\.12.2014 року c1ъra використilного та непогаJпеного кредиту становить
2878704,05дол.СlIIА, в тому числi прострочена заборгованiсть становить Ьgzzi,sвдол.сшд;
невикористана сума кредrý/ - l529,5lдол.СIIlА та 59796,7rрн.

11. Вiдповiднiсть данпх фiнансовоi звiтпостi данпм облiку та вiдповiднiсть дапих окремпх
форм звiтпостi одна однiй

показники вiдповiдних статей Ба,rансу, Звiry про фiнансовi результати, Звiry про рух грошових
коштiв, Звiry про власний капiтал, Примiжи до рiчноi фiнансовот звiтяостi 

' 
взаемопов'язанi та

вiдповiдають даним б5а<га.птерського облiку Пiдприемства.

12. Щовiдка про фiнансовпй стап Пiдприемgгва за Балапсом, скпаденпм станом ца
31.12.2014 року

1. Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi (КII 1), що характсризу€
погашеннЯ потOчнпх зобов'язань за рахунок грошових коrrrгiв
фiнансовпх iнвестичiй:

рядок l1б0 + рядок l 165 0+ ll9
кJI 1= :0,01

рядок 1195 10з97
= 0,7

15l38
кJI2 =

те, наскiльки ймовiрне негайне
i ik еквiвалентiв та поточних

пiдсумок роздi.гry III пасиву 15lЗ8

Теоретичне оrrпамальне значенItя KJl l - е в межах 0,2 - 0,25.

2. КоефiцiенТ загальноТ лiквiдностi (покрrггя) (КJI 2), що характеризуе те, наскiльки ймовiрне
погашеннJI поточних зобов'язань за рахунок оборотних активiв:

пiдсумок роздiлу III пасиву

Теоретичне оrrгимальне значення КJI2 - е в межах 1,0 - 2,0.

3. Коефiцiсrrг фiнансовоi стiйкостi (або тшатоспроможностi, або aBToHoMii) (КФС), що визначае
спiввiдношення вrrасних коштiв (власного капiталу) до BapTocTi майн а..

пiдсрлок роздi,ту I пасиву (8142)
кФс =

рядок 1595 + рялок 1695 з9з91 + 15l38
кск= ___ =_6,1

рядок 1495 (8l4Z)

Теоретичне оrrгимальне значення КСК - е в межах 0,5 - 1,0.

рядок 1300 46З87

Теоретичне оптимаJIьне значенI l КФС - е в межах 0,25 - 0,5.

J. Коефiцiскг структури капiта.lry (фiнансрання) (КСК). що харакгеризус розмiр зал)лених коштiв на
1грн. власних коштiв (власного капiталу):



до Налiошшьлоrc лоюжеь , (сmядаргу)
оухвперськоlо 06rlr.y I .]aФbнi вимоп lo фiлавLоsоi ]BllHoфi"

.]при€мство piK, мiсяць, чпсло)':lfimрiя Ль заеДРПОУ 
]

зд коАтуу
. за коПфг

за КВЕД

:иниl]я вичlру 1ис r рн, оез десгт"оБББ-iif,Ii
:. шовiпоказники якого наволягься в гривнях r копiйкiми;
.:]алено {зробцги пUlначh} '\ '' у вцловi.sнlй кпlIинцl'

лоложеннями (сгандаргами) бухгаJтгерського облirrу
мDttнароJнимл стандаргами фiналсовоi ?Bl lяос i

БмдЕс (Звiт про фiЕдUсовхt стsЕ)
Iд зl грудtrя 2014

якi облiковуюгься за мстодом участl в kалiталi



IHLEих стржовик р€зервах l84
Iншiоборотнiактиви l l90 l05 44

Усъого з. рOцiпом II Il95 46l9 l0397
lll. ЦсобоDотпi дктgвп. lтDпмYБлпi для DролажY, та групu вхб!-ття l200

Бмднс l300 42889 4638?

a

шiгала Роман Мrtколайовпч

Кrлдвддрiшвiлi Сергiй Г€оргiйовsч

вихонавчоi владя,lло р€шiзус д€ржавtlу полiтпку у сферiстатистикп

1]



[ата (piK, мiсяць, число
за €.ЩПОУПИпрп€мство КП "ДDогобпчводокдпал" ДпогобвцькоI MicbKoi радп

(най,.{еяування)

ЗЕiт про фiЕапсовi результатп (Звiт про сукутвпй лохiл)
зп PiK 2014 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Кол за ДКV,ri--l80iбб3 

_.l

20

Стдття кол
рядка

за звiтцпй
дерiод

зд ацалогiчпшй
перiод

попередцього
Dоку

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд рsалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 з166з 3104з

Чuсmi заробленi спраховi npeмii 20]0

npeuii пidпuсанi, валова сума 20l l
премiL nepeoaчi у пересmрохувqння 2012

MiHa резерву незаробIенuх премiй, вмова q)Ma 20l з
эмiна часпкu переспраховuкiв у резервi незарфц!цrцз!Ц 2014

Собiвартiсть реа,riзоваIiоi продукцii
(товарiв,робiт, посrryг) 2050 ( 35821 ) 3195 8

Чrcmi понесенi збuпкLl за cmpaxoвuJllu вuплаlпсlмu 2070

Валовшй:
прибуIок 2090 |842

збltток 2095 ( 915

Щохid (вumраmu) Bii змiнu у резервqх doBzocmpoKoBtlx
зобов'лзань

2105

охiё (вumрапu) Bid эuiнu iHultlx спрмовlБ резервiв 21]0

|MiHa iqullБ спраховuх резервiв, валова сума 211 l
змiна чqсmкu пересплраховuкiв в iпtаuх сцрg9!ц |зэ!!!g- 21 l2

2l20 4903 2|09

у mому чuсп|:
Ooxid Bid змiнu варmосlпi акlпuвiв, якi оцiнююпься за
ctt рав е d лuв о ю в ар tпi оп ю

212l

doxid вiё первiсноzо вtlзнqння бiолоziчнllх акmuвiв i
с i л L с ько z о сп о d ар сько1' пр о dукц i i

2122

ёохiО вid вuкорuсmання коuлпiв, вuвiльненuх Bid

опоdаmкування

Z]23

Адмiнiстративнi виfрати z130 2513 ( 2|67

Витрати на збlт 2l50 |92з 1683

Iншi операчiйнi витрати 2180 ( 23960 406 )

у пому чuаll:
вuпраmu Bid змiнu вqрmосmi qкпuвiв, якi оцiнююlпl,ся зq

сп равеdtluвою вар пi сtпю

2181

вLuпрапч вid первiсноео вtвнання бiоллоZiчнllх aKlпuBiB i
сiл ьсько?оспоdарськоi' проOукцii

2182

ОiнавсоiпП результат вiд операчiйвоi дiяльшостi:
2l90

збиюк 2195 2165| з062 )

,оход вlд участl в капrтал1 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

[ншi доходи 2240 1082 l082

у lпому чuслl:
doxid Bid блqzоdiйно'i dопомоzu

2241

Фiнансовi витрати 2250 ( z86 ) 2,I9

Втрати вiд участi в капiталi /z7> )

[ншi витрати 22,10 6 11

Прuбл,tпок (збumок) Bid вtlпuву iнфляцii' на Moцeпapчi спаппi 2275

( )

) )



дOдатка

Фiпапсовцй результат до оподаткуваЕЕя:
приб}ток 2290
збиток zz95 2086l \ 2270

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
Прибlток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваЕня

2305

Чпстцй фiпsЕсовпй результат:
приб}ток 2з50
збиток 2з55 2086l ( 22,10

iншого сукупною доходу асоцiйованих та спшьних

],

ry. розрАхунок покАзникIв IIриБутковостI Акцй

III. ЕЛЕМЕIТТИ ОIIЕР витрАт

Назва cTaTTi код
рядка

3а звiтцпй
перiод

за апалогiчнrrй
перiод

цопереднього
року

1 2 3 4
Матерiагlьнi затрmи 2500 19538 l8l8l
Витрати на огшату працi 2505 1025 8 9061
Вiдржування на соцiаlьнi заходи 25l0 з7зб зз|7
Амортизацiя 25,!5 зз47 2856
Iншi операцiйнi витрати 2520 2,1зз8 z,761
Разом 2550 642l7 збl82

Стаття Код
рядка

за звiтвцй
перiод

зfl авалогiчЕцй
перiод

ПОЦ€РСДЕЬОГО

DoKy
1 1 3 4

нка (уцiнка) необоDотних аIспавiв 2400
,нка (уцiнка) фiцансових iцстDументtв z405

накопиченi kypcoBi рiзницi 2410
z415

сукупнI-Iй дохiд
[цшпй сукупнпй дохiд до оподаткувавця 2450

эдаток на поибчток_ пов'язаний з lцшим счкчпним доходом 2455
IЕший сукупццй дохiд пiсля оподаткувапця 2460
]укуппий дохц (сума рядкiв 2350,2з55 та 2460) 2465 z0861



Дата (plx, мiсяць, число)
Пiдприемсгво КП 'lДрогобвчводокаrалi| Дрогобшцькоi icbкoi рддп за еДРПОУ

(наймеЕування)

Звiт про рл грошовrrх коштiв (за прямпм методом)
за PiK 2014 р.

Фор!tа NЗ Код заДКУЩ

коштiв у рсзультатi опе

вlд вlдсоткlв за зilлишками коlцтlв на

вlд отримання роялтr, авторських

на оплаry зооов'язаЕь з податку Еа дода{у

на оплату зооов'я]ань з lнших лодаткlв l

на оIIлату зооов'язань за стрilховими

IL Рух коштiв у результатi iнвестццiйцоi

вибуггя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi

надходження

коди
l0]5 pl l]l

03з4Е9l0



на IIридбання:
iнвестицiй

на придбання дочiрнього пiдприемства та

IIL Рух коштiв у результатi

вlд продажу часткIr в дочlрньому

на придбання частки в дочiрньому

на виплати некоЕтрольованим часткам у

й рlт грошових коштiв за звiтнлй черiод

шагдла Ромап Мцколайовцч

Калавдарiшвiлi Сергiй Георгiйовпч

-
-i
ь
:

-
-ц

т

п

т
]

о

-

-
:

--
]

-
J

a

]

:

(

Дрriюби,цьх-лТ



Пiдприсмство КП "ДроrобцчводокаЕал'l Дрогоб&цькоi MicbKoi радп

Даm (piк, мiсяць, число)

за с.щпоу
(найменування)

Звiт про власппй капiтал
зд PiK 2014 р.

Форма ЛЪ4

ца початок

до оюджету



г

шагала Ромяп Мпколайовпч

Каландарiшвiлi Сергiй Георгiйович

t,

частки в дочiрньому

Керiвнпк



iа
>Е

ta

Ёi

ia
>Е

Еа

>Е

;"ЕБ:

>Е

.Y

>Е

фа
>Е

ta

аа

Еа

>Е

€ iý

:,Б;

; Ei

-.,: - Ё

9

;,Е 9 g
5 ^ь
аl9 Е

я

е

9

9

*9
g!a

Е9
iзýЕ

T!rE
зg g

б

Е€
з

ч
E-t

dо
fE,а}
а>> !F;\ 

'. 
>r lr !.9Е <9.+Ё*Е<оtrrе-я

(,ЧUЕtl Е. r * ф ф;

Е

,>Е

&ц

ЕЕ
;й

l

а

i
lI

е
в

е

\о

16

g

F
aq

U

:ll

ф

U

gr-
t- 

=.=

Ёr.

л.:Ф
у цN

з.+ ",>-
д

Е

Е

Ё

а

F
F.

q

Е

ё*

F

Ф

а

а

F
l.

F
!

I,:

о

<Е
дсоя

д
*

ЁФ

у

у

Е

Е

F

с

F

i

Ёl!



:

l

59

aEt

х

5

ё
R

н

Ф

а9з

R a,i
Ё,; а Е

Е,е J а

; ý-я i ;ё

,ЕБ
!т

=,Е
!=

фЕ

*ý ,

=

ts

з

Е
|-

Е
Е Е бg

ЕiЕ
6-YiЕ Ес

5q{фЕ:

=

5

Е,=:

;Е gЁ

ЕЕзg
э

k



;

s
a

:

+l

t'Б >

a,9,_k
ц5ь;
;gяя

!

l.

q;-Е _

.Е f Y

i!

l

Е

5

i

&
t

z

Е

r

х

Е

.5

дЕ

х

.а

в.
tr

=

ё

ч

<Е



з

)!l
!Ё|

El

L

F

к

l

l.

l

tl-

Е{

у

l_

(_)

а



5

Е9
Еч

Е

F

а
ь

€,а

н

1

l
Е{

s

л> alа>>|=
л 'е:Lts{vtJ
Е Е =о Ё о Ф,? k!J-lU:(Е
: {d d б d dl

,е,

t>
qа

1er а

i9:z

., Е;

(')

F.

(J

а

о

с
tr

9

а

3

5

J=

ФФ

_к

Ed

'аFo

z

Ё

Е

Е

а
E{

g

а
-.л_

-9о
ь в.ЕrЕф



,а

уя у,ч

ýЕ Ея
:i

9'5 о q х

в s,,Ё g Ё9х ч б:
<а>-ч,;

Бхв ".а,,ir
Еiз; .9,J
1Н,ёьi9
dýэЁ9х,ЕЁiiзЁЕiЕ,Е;,]т; я Е ts,*
Ё,чýqýз!/Е:с:.,ts
Ё н,ё; э Е

ЕЁ:hi;
ЁЗБоо,9g ý ,Е Е t Ё

qФ+
с. v^,ý*-ф яхяя9. Y Е ЕтЁ ёЁ Ёр
в вЕвs
c.l c{:Ni
d бёбф5 *.! Ё йь еьЁý
- o;i м.

,a
i,i

Е:
9i
;>1

й i,*

.: 96.Е ;Ее
g вЕёР.=нЁiев g Е;рЕЕ:8
Ё*ЕЕý
ёЕ,{Ёё
]96д,Y*: я i.5
9фr'Е-
бхiпФ:Ёqt9_Е
91,8 Е йй-"ФЕ:
ЕdБ;q
Ф + o.o.t
я Ё Е аЕ
о о йv i;

ЕБ:ёЕ';,= а ф о
ььЕ qЕЕвdрt

Е

р

ф Е 9 ыч



i

.а а6,G^ýý ýýý

9q

Е

о9Еts
Ё,:: лн

Е ЁЕ Ё ý
9li Ё :iБ
ьо о- о.9ý ?ч Е:
оЕвYчЁ4ý:=!:gЁ
Е1 |; ts о.:,:=gЕввён.
3о-'+БЁ9
Е Е::8 Е Ё
sвЁв33

а

UE
,g rj

al"

й!д

d.Ё
и9!:

йч

Fl

ф

ха

Fо
q,-]

оЕ
iэ

,а

.а

ац

зй

l

9

Il,

lb
l,

.,I

9l

l

cl

I

Ёа г

tr
,Е

l,Е

,li
llo
.ll.
ll l-

зl>,
1l,a
i l,:

dlý

l!
lo.

ll
lЁ

|_:



l

EiЕЕ
Б-о Ё

sЁ ё
,вЁ 9

Ё

-йý9
.9 ,а * S,

ý,я t, Е

я;Е Е
Ф:*.:

FE Е*
ыарЁ
9аёв
> х =й

F
\о

Ф
г_ х х

кс
Yd ь о\ о\ г_

Еi

El
o.1tl
ф|,:]

;

l l l:l l lзl l lE
lл lэ l*
lЁ 1.9 le ,з

lBlýl: ь

lE lE l: g

lgl1lg Ёle l9la Ёlбlбlд Е

El
3*|cl
El
.9 l
*l
i, l

3,1
о-l

glЕ
Ё lФ
в lE

RlE
,: lЁý lt
й |>

lЕ lE
lF, lа

lt
|,r

l; ф
l> 

=
lt.9
l= l
lH Е

IEg

lEd ,Е

lц ч

ý

5
q ь

а

l.

,5i

lЁ
|аl9li
l8.

lЁ

lб

lв

l;
l9
l,*

lE
lal.-
lз

F

Б

l

,

,Ё

lЁ
lЕ

l*

lE
l9
la
|,Е

lц

в

:i

о

lý
lo.
|9

lЁ
lчlЁli
lo-

р- х

о
о

ц

1.9lз
lЁ

lЁ

l:
lE
lý
lб

l

{



]|
.Jл_я".,.
ьqЁеЁ;Ёс*фЕ5.эт; d ý: *6 Ё

', 
L .n !] !4 о\о

i

Е Е >э
9 9 еi з
ЕЁ=в

Ф

фа
ё }s
9R

уЁ г_ lг-

,9й

5

9

-я

ейЕ>.

Ёg Б 8.xd.
Uн}iз. в. Ёl.з Е Е Е|Ф Фl>, Y ' л хlE ! - ý i :
lE ь ё ь_х Е
lE Е н t ъ Е
lE Е Ф ( F t<ll :с ro Е * Еlr f Ф l < Е
19 9 ; 9 .* у19 9 .Е 9 := 9|н ; ]l Б l 6
lб !о Е \о о\о
lлi.пtrсria'

qЕ

>, -6Ео

l.

lE
lЁ
lЁ

lB

д

а

\9

х
Е
о

l
Е

ь

о
,

а
о

Е

Ец

R

а

:

)

I

t
)
!

s.d г_\о \с

Y

о

iti

ф

i

l

F

L

l'
l:lr

lE

lEl(
lJ

l:

ili
ili
ilill!
ilI
]li
1lj



Е

Ес

д+ай
3'Ё ь

цts

о

-Ф. l

г_

sl
Elзl
trl
ýl-!cl
Plal.зl
ýl

lаlЁ
l.:l9
lolo

,=

Е
g,

lЕ

l:l:lЁle
l**

l9
lЁ
l:
lg
1,9 ч
lь4E

о

lsll gl
lollo. ll В la

lq;эlЕ
lГ Ё ; Ё lf

la i Е З ЕlЁ

lэЁЁgЁlЁ

:

о

Е
Е

Е
iIо

z

ts

Е

&.в

qё
EL о

F-l

;rпбtи\о
ari о\ о\ о\ .r 9\.

х

Ёо\
9,hаБ" ъоtr

х; аФбiD

Ё р* i

,6я ёя ц
Е: Ё5 Ё

i,

*Р.9>о Е Ё Ей9ха;r'а> 
'ýrRЕ;зЁ э

8 ý вЁ 9:q] э
ц; ь5 i 9 Е к.х!2tsЕ=;Ф
-*ёо=t5- 8Ё Е Ё *Д яёв ц R ý'я 1 х
Ёф Е о Е.< * Е
ý gс{ а

ý ;g g

а ЕЁ .
6 zl 6

:n

{



d ,Е

ri iq

Бб

Fу
а
F.

у

Ег

ц
х

!.

ф

F

tr

t-

х

ээ

d

о-

i'q
tоБ

в. _Е

бф
о.9

сз
q.+

^d\

)El

oI

а]

о

tr

о

Е

о

s
l
Е

Е
о

Uо

l-.

о

9l

й

Ё

! !{:

оF

R
Е
о
а
tr

ч

F



Е
gч

:a

Е

{

в

о

tr



4

9

,а ,1 а
т:tr

ун9

i,iБ
а\о Б

а

€,

5

р,Е
Ёф9
rr.9 а
Р в_ЕQ9;

ЁБФ
Ею i9ёв
ао я

Е Ё;

Ё й\о

€. ,е.

еg
-е, €,
R*

(

:i6oEi':

&а Е ё8

ЕЕЕsя

lrа

-ad



о

L

о
:

ý

с.*

)

t
a

l

:
в


