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ПРИВАТНЕ ПlДПРИеМСТВО (ЛЕНД - АУДИТ)
Свiдоцтво про внесення до Реестру аудиfорських фiрм та аудиторiв N9З2О1

м. Киiв, вул, Деггярна, б. 9, пр. 8, 04071, еДРПОУ З2468271
поточний рахУНок 2**i!i1'-эY,..?J,Т,Т 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИGНОВОК
t; (3BlT НЕ3АЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансовоi звiтностi
J комунАJlьного пlдприемствА

Kfl РОГОБИЧ ВОДОКАНАJI) ДРО ГОБИ ЦЬКОi
Mlcbкoi рАди львlвськоI оБлАстl
станом на 3'| .12.2015 р. за 2015 р. таi Gтаном на 31 .12.2016 р. за 2016 piK

J наданий аудиторською фiрмою ПП кЛЕНД-АУДИТ>

згiдно з договором N917/Д вiд 18.04.2017р.

м.,Щрогобич 05.05.2017.



КерiвництвУ комунАльнОго пlдприеМСТВА кДРОГОБИЧВОДОКАНАЛD
дрогоБицькоi Mlcbкoi рми львlвськоi оБлАстl

lнtлим корисryвачам КоМУнАJlьного пlдприемствА
(ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛD

дрогоБицькоi MlcbKoi рАди львlвськоТ оБлАGтl

АудиторсЬки Й виснОВОК (3BiT незалежного аудитора)
шодо фiнансовоТ звiтностi

комунАJlьного пlдприсмGтвА кДРОГОБИчводокАнАJl>
дрогоБицькоi' йlськоi рАди львlвськоТ оБлАстl

станом на31-12-2015 р. за 2015 р, та
станом наЗ1j2-2016 р, за 2016 р,

АудиТ проводивсЯ незалежною аудиторською фiрмою Приватниц

пiдприемством dЕнд_Аудит>, код еДРПОуJ24682т 1,

Ёй-пЪ"й"о до flоговору шЪizlД вiд 
',tBi.oц.zolT. 

про надання аудиторських послуг,

уй"д"rо.о- мiж ПрЙЁатним пИприемством кЛЕНfl-АУДИТ) (Свiдоцтвол 
л 
про

Ьне""""" до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв NsЗ201, видане 29.05.2003,)

iu- Ko"y*un""""'пlдпр"""Ьr"о" оДРОГоЁйчвЬдокднАЛ) ДРОГОБицькоi
Mlcbкoi рдди львlвСькоi оБлдсТl, незалежним аудитором Луначе_вською

Валентиною 
'iтанiславiвною 

(Сертифiка, аудитора д N9006442 вiд 'l6.07,2008-,

чинний дО 16.07.2018,) виконана перевiрка фiнансовоi звiтностi Комунального

пйпр""й"" (ДРогОБЙЧвОДОКАНАЛD дРоfоБицькоI мlс9ц9l .гАди
лБвТвсЁkоТ оьh'дстl (далi - Пiдприемство, КП (ДРОГОБИЧВОДОКДНДЛ')

станом на 31.12.2015. за 2015 piK що вклlючае:

- 3BiT про Фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2О15 piK (Форма

Ns2);
- -3BiT про рух грошових KoruTiB (за прямим методом) за 2015 piK (Форма Ne3);

- ЗBiT про власний капiтал за 2015 piK (Форма No4);

- Примiтки до рiчноl фiнансовоi звiтностi за 2015 piK (Форма Ns5);

- Дьдаток до примiток рiчноr фiнансовоi звiтностi кlнформацiя за сегментами)

за 2015 piK (Форма N06).
станом на 31.12.2О16, за 201б piK що включае:

- Баланс (3BiT про фiнансовиЙ стан) на 31 '12'2о16 року (Форма Ne1)' 
. ,

- 3BiT про Фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 20'tб piK (Форма

N02);
- 3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 piK (Форма Ns3);

- 3BiT про власний капiтал за 2016 piK (Форма Nя4);

- Примiiки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за 2016 piк (Форма N95);

- Дьдаток до примiток рiчноi фiнансовоi звiтностi <lнформацiя за сегментамиD

за 2016 piK (Форма Ne6)-
ерiод з 18.04.2017. по 05.05,20'17, за
ковича, будинок 11, з оформленням

Ит)-
чальника Пiдприемства Шагала Романа

Миколайовича, призначеного на посаду наказом Ns63 oic вiд 18,04,2014 року на
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ПГI..ЛЕНД_АУДИТ. ]
Aylпopc.Mi висновоь шоJофiнJясовоilвiтоmi КП lДРОГОДllтIВОДОКАНАЛ,, "

Дрогйяцьkоi Micbeoi радв Львiвськй облеп Фшом м Зl.t2.20lб

пiдставi Розпорядження ДрогобицькоТ MicbKoi ради No'l27 вiд 24,03.2014 р. та в
присугностi головного бухгалтера Каландарiшвiлi Сергiя Георriйовича.

ВidповiOальнiсmь управлiнськоео персоналу
Управлiнський персонал Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та
достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених MiHicTepcTBoM

фiнансiв Украiни. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплюе: розробку,
впровадження та використання внррiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять сугтевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiковоi полiтики, а
також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

ВiOповiOальнiсmь ауdчmора
Нашою вiдповiдальнiстю е надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на ocHoBi
результатiв нашоi аудиторськоi перевiрки, Ми провели аудиторську перевiрку у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супрнiх послуг, якi забов'язують нас планувати та
виконувати аудиторську перевiрку мя отримання достатньоТ впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять сугтсвих викривлень.

Аудиторська перевiрка проведена нами з врахуванням вимог Законiв
УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>, кПро
аудиторську дiяльнiсть>.

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиry, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх посJlуг видання 2014 року, прийнятих у вiдповiдностi до рiшенЕя
Аудиторськоii палати УкраТни вiд 29.12.2015 N9320/1 в якостi нацiональних
стандартiв аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням
принципу вибiрковоТ перевiрки. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторськоi перевiрки для
дотримання достатньоТ впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять сrгтевих
викривлень. Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та суплнiх послуг видання 2О14 року передбачають
складання за результатами аудиry фiнансовоi звiтностi звiry незалежного
аудитора.

Планування та проведення аудиry було спрямоване на одержання розумних
пiдтверджень щодо вiдсrгностi у фiнансових звiтах сугтевих помилок. Дослiдження
проводилось шляхом тесryвання доказiв вiдповiдностi застосованих принципiв
облiку - нормативним вимогам щодо орrанiзацi[ бухгалтерського облiку i звiтностi
в YKpaTHi.

Аудит передбачае виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр
процедур залежить вiд судження аудитора. !о таких процедур входить i оцiнка

ризикiв суггевих викривлень фiнансових эвiтiв внаслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи внугрiшнього контролю,

що стосуеться пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не q
метою висловлення думки щодо ефекгивностi внррiшнього контролю суб'екrа
господарювання. Аудит включае також оцiнку вiдповiдностi використаноТ облiковоТ
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального представлення фiнансових звiтiв.
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П["ЛЕllД-АУДИТ, д
Ау,иlорtь.и,iян.поsокщодоФlнаясово]lв,тяо-iКП"ДРО|ОJlТЧВОЛОКДltАl,,'

Дроrcбицъkоi Micbкoi ради ЛьвiмькоТ облsйгi станом m 3 l 12 2016.

При проведеннi iдентифiкацii та оцiнки ризикiв сугтевого викривлення

фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства не виявлено обставин, якi свiдчать про
мох<лtивiсть шахрайства.

Ми вважаемо, що отримали достатнi й вiдповiднi аудиторськi докази д,lя
висловлення нашоi думки вiдповiдно до МСА, що стосуються пiдготовкц
аудиторського висновку.

Пiдстава дlля висловлення умовно-позитивноi думки щодо фiнансовоi
звiтностi

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiсю наявних
акгивiв та зобов'язань в 2015 та в 2016 роках, оскiльки був призначений пiсля дати
Тх проведення. Однак, на Пiдприемствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна
комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА, Також, за допомогою
здiйснення iнших процедур аудитор отримав моясlивiсть пiдтвердити суму
основних засобiв та нематерiальних активiв, вiдображену в балансi.

У результатi проведення аудиry встановлено, що у фiнансовiй звiтностi КП
к!рогоБичводокАнАл) не розкрито iнформацiю про забезпечення витрат l]a

вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплаry вiдпусток працiвникам. З
пояснень управлiнського персоналу Пiдприемством не здiйснюсться резервування
коштiв на забезпечення оплати вiдпусток працiвникам, що не вiдповиае вимогам
п(с)БО 1'l кЗобов'язання>>. Однак, за нашою оцiнкою, вплив цього факгу на

фiнансовУ звiтнiстЬ Пiдприсмства е несуттевий, бо основниЙ TepMiH використаннц

щорiчних вiдпусток приходиться на весняно-лiтнiй перiод. Нарахування резерву
вiдпусток також не закрiплено в наказах Пiдприемства про облiкову полiтику,
Аудитор рекоменду€ замя розкриття цiеТ iнформацiI необхiдно визначитись у
облiковiЙ полiтицi пiдприемства згiдно з положеннями (стандартами)
бцгалтерського облi ку,

Незrода з управлiнським персоналом
Кошти цiльового фiнансування, за рахунок яких виконувмись роботи по

реконструкцiТ об'екгiв Пiдприемством вiдображенi у складi iншого додаткового
капiталу, що не вiдповiдае вимогам п(с)БО 15 <,Щохiд> та lнструкцii про
застосування Плану paxyHKiB No 291 .

Вiдповiдно до п,18 п(с)Бо 15 "Дохiд" - цiльове фiнансування капiтальних
iнвестицiй визначаоться доходом протягом перiоду корисного використання
вiдповiдних обе'кгiв iнвесryвання (основних засобiв, нематерiальних акгивiв тощо),
пропорцiйно cyMi HapaxoBaHoi амортизацiТ цих об'екгiв.

Умовно - позитивна думка lцодо фiнансовоi звiтностi (висновок аудитора)

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфi <ПiдстЪва для висловлення умовно-позитивноi думки щодо фiнансовоi]
звiтностi>, фiнансова звiтнiсть подае достовiрно, в ycix сугтевих аспектах

фiнансовий стан КОМУНАЛЬНОГО ПlДПРИеМСТВА к!РОГОБИЧВОДОКАНАЛ,)
дрогоьицькоi MlcbKoT рАди львlвськоi оБлАстl станом на 31,12.2015. та
станом на 31.12.2016 роки, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та
власниЙ капiтал за 2015 piк та 2016 piK, вiдповiдно до Нацiональних (положень}

стандартiв бухгалтерського облiку.

flиректор ПП ,,ЛЕНД- АУДИТ"
Серmuфiкаm ауOumора Д N9006442

Луначевська



ППdIЕНД-АУДИТ, {
Аудиlорtьiии в сновок ,uоJо фiна всозоl 1вп яоо l КП ".iРОГОДИаlDОДОКАНАЛь -

лрогобкцъкоi MlcbKo] ради ЛьвiФькоi облаmi Фаном п.31.12.20l6.

l. OcHoBHi вiдомостi про замовника.
i.1 Статrг КП кflрогобичводоканалD в редакцiТ 2007 року, який дiяв станом на

З1.'l2.2016. затвердlкений ухвалою flрогобицькоi MicbKoi ради вiд 08.10.2007 N9 407, Xtl
ceciT V скликання iз внесеними змiнами (рiшення вiд 26,03.2008 N9558, вiд 17.О4.2015
Na1 58З, 23.09.201 5 N91 703).
Змiни до Статугу в редакцiТ 2007 року, якi е невИ'емною частиною Статуry вносились
тричi, а саме:

- затвердженi Рiшенням Дрогобицькоi MicbKoT ради вiд 26.0З2008 р. М558;
- затвердженi Рiшенням [рогобицькоТ MicbKoi ради вiд 17 .О4,2О15 р. М1583;
- затвердженi Рiшенням flрогобицькоI MicbKoT ради вiд 23.09.2015 р. Nel703

3riдно Статру в редакцiТ 2007 року зi змiнами до нього статрний фонд
Пiдприемства визначено у розмiрi 18323129,88 грн., сформований за рахунок:

- передачi цiлiсного майнового комплексу ДКП (Дрогобицьке виробниче управлiння
водопровiдно-каналiзацiйного господарства) вартiстю'15866129,88 грн.;

- внесенням грошових коштiв в cyMi 2457000,00 грн,

Майно Пiдприемства перебувае у комунальнiй власностi територiальноТ громади
м. !рогобич, iнтереси якоТ представляе flрогобицька MicbKa Рада, та закрiплюеться за
Пiдприемством на правi господарського вiдання,

Метою створення Пiдприемства (п.2,1 статуry) е забезпечення якiсною послугою
водопостачання населення, пiдприемств i установ MicT flрогобича, Стебника, Трускавця,
flрогобицького i Стрийського районiв та водовiдведення (KpiM Стрийського району),
очистка cToкiB flрогобицького регiону та отримання прибрку.

Основними видами дiяльностi ПИприемства е забiр, очищення, транспорryвання та
реалiзацiя споживачам питноТ води, водовiдведення та очищення cтoкiB, тощо.

Для здiйснення дiяльностi КП <flрогобичводоканал) отрим.rло лiцензiю на
централiзоване водопостачання та водовiдведення серiя АГ N9 500083 TepMiHoM дiI q

06,10.2012 по 05.10,2017. Також, для корисryвання надрами [ержавною сл}4кбою геологii
та надр УкраТни видано спецiальний дозвiл вiд 18.10.2006 Ne 4091 (водозабiр <Гiрне>)
TepMiHoM дiТ 20 poKiB та спецiальний дозвiл вiд 27.О6.2006 Ne 28'12 (Урiзький водозабiр)
TepMiHoM дiТ до 27.06.2017 року.

- Станом на З1.'12.2016 на балансi КП (Дрогобичводоканал) облiковуеться 59
артезiанських свердловин, з яких З'1 свердловина знаходиться на водозаборi (Гiрне) та
28 свердловин на водозаборi прiсних вод <Урiж>. 3агальна протяжнiсть водопровiдноi
мережi (у т.ч. водогони), що перебувао на балансi КП (Дрогобичводоканал)) станом на
З1.1О.2016. становила 232,0 км, каналiзацiйних - 108,8 км.

Поdii пiсля 0аmч балансу
Рiшенням flрогобицькоТ мiськоi ради Xvlll ceciT сьомого скликання вiд 2 березня

2017 року Ns644 вирiшено:
- визначити розмiр сформованого статугного капiталу КП <[рогобичводоканалl)

flрогобицькоТ MicbKof ради у розмiрi 2082З129,88 грн., э них: за рахунок ранiше внесеного
майна у cyMi 15866129,88 грн., за рахунок ранiше внесених коштiв у cyмi 2457000,00 грн.
та за рахунок передбачених у MicbKoMy бюджетi на 2О17 piк коштiв для поповнення
статуrного капiталу даного пiдприемства у cyMi 2500000,00 грн.; та

- затвердити нову редакцiю Статуry КП <flрогобичводоканЕrл) ДрогобицькоТ MicbKoi

ради.

1.2 OcHoBHi вiдомостi про Пiдприемство представленi в таблицi

Повне найменування

Код за еДРПОУ

КОМУНАЛЬНЕ ПlДПРИеМСТtsО (ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ)

дрогоБицькоi мlськоI рАди львlвськоТ оБлАст|
03з489,10
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Ч
Дрогобицько'i Micbкoi !адЕ Льв,всько-i облетi flаяом яа З l.t2.20lб

Факгичне мiсце знаходження:

Територiя (область)

Поштовий iндекс

Органiзацiйно - правова
форма за КОПФГ
Правовий стаryс
Основний вид дiяльностi за
квЕд

Дата та номер запису про
державну реестрацiю
Мiсцезнаходження
реестрацiйноТ справи

м, Дрогобич, вул, Федьковича,1 ,l 
.

львiвська область

82103

комунАльнЕ пlдприемство

Юридична особа
36.00 Забiр, очищення та постачання води; З7.00 Каналiзацiя,
вiдведення й очищення стiчних вод; 42.21 Будiвництво
трубопроводiв
Дата державноj реестрацii: 22.О2.2ООО,

,Щата запису: 21.06,2ОО7 .

Номер запису: 1414 120 0000 001246
.Щрогобицька районна державна адмiнlстрацiя ЛьвiвськоТ
областi

Факгичне мiсце знаходже""". м. Киiв, вул, !еггярна, буд. 9, прим.8, Украiна, 04071

Повне найменування

Код за еДРПОУ

Органiзацiйно - правова
форма за КОПФГ
lнстиryцiйний секгор
економiки за klcE
Свiдоцтва про внесення
в Реестр аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi
надають аудиторськi послуги
Свiдоцтва про вiдповiднiсть
системи контролю якостi

Правовий стаryс
lнформацiя про наявнiсть
квалiфiкованих спецiалiстiв з
виконання завдання

Види дiяльностi за КВЕД, якi
надають право на виконання
послуг:

ll. OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму
ПРИВАТНЕ ПlДПРИеМСТВО (ЛЕНД-АУДИТ>

32468271

привАтнЕ пlдприемство

Приватнi не фiнансовi корпорацiТ

Na320,1 вiд 29.05.200З, рiшення АудиторськоТ палати Украiни
про подовження дiТ Свiдоцтва вiд 4 квiтня 201 3 р. N9266/3

Рiшення АудиторськоТ палати УкраТни вiд 26.09.20'13 р. Ne279/4

Юридична особа
Незалежний аудитор - Луначевська Валентина Станiславiвна
(Сертифiкат аудитора N9 006442, чинний до 16 липня 20'18

року); Мiшур Галина Григорiвна (Сертифiкат аудитора N9

ОО4575, чинний до 2З лютого 2020 року); помiчник аудитора -
Згонник Наталiя Юрiiвна

69.20 Дiяльнiсть у сферi бцгалтерського облiку й аудиry;
консультування з питань оподаткування;

lll. OcHoBHi вiдомостi про умови договору та проведення аудиry
3.1. Аудиторський висновок щодо фiнансовоi звiтностi КП <[рогодичводоканал)) станом
на З1.12.2015. та станом на 31.12.20'16., за 20'15, та 2016 рр, наданий аудиторською
фiрмою ПП <ЛЕН[-АУflИТ> згiдно з договором Мl7Щ вiд 1 8.04.20'17p,

Ми провели аудиторська перевiрку фiнансових звiтiв Пiдприемства, що включае:
за 2015 piк

- Баланс (зBiT про фiнансовий стан) на 31.12.2О15 року (Форма N91),
- зBiT про Фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 piK (Форма Ne2);
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 piK (Форма N03);
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3BiT прО власниЙ капiтал за 2015 piк (Форма No4);

ПримiiкИ до рiчноi фiнанСовоТ звiтностi за 2015 piк (Форма No5),
- l lриtп| | луl ..1v },.rrivl \.Pl! lq! lч

- Дьдаток до примiток рiчноj фiнансовоi звiтностi кlнформацiя за сегментами) за

2015 piK (Форма Ne6).
за 2016 piк

- Баланс (З"i, npo фiнансовий стан) на З1-12,2О16 року (Форма Ns1),

- SBiT про Фiнан"овi резульrати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 piк (Форма,Nе2);

- 3BiT про рух грошов"* коштiв (за прямим меюдом) за 2016 piк (Форма tф3);

- 3BiT про власний капiтал за 2016 piк (Форма Ns4);

- Примiтки до рiчноI фiнансовоТ звiтностi за 2016 piк (Форма М5),
- Дьдаток до примiток рiчноi фiнансовоi звiтностi кlнформацiя за сегментами> зQ

2016 piK (Форма М6).
!ата початку проведення аудиry -1 8,04.2017р.

,Щата эакiнчення проведення аудиry - 05.05.2017р,
З,2. Для перевiрки наданi насryпнi документи:
Установчi документи.
Фiнансова звiтнiсть за 20'15, 2016 рр.
облiковi регiстри бухгалтерського облiку за 2015- 2016 рр,
Первинi документи за 2015, 2016 роки.
Головна книга эа 2015,20'16 piK.

Протоколи, накази та iH.

3.3. Перевiрка проведена у вiдповiдностi до вимог:

-законУУкраТни(проаУдиторсЬкУдiялЬнiсть)Ns3,125-хllвiд22.04.1993р.,iззмiнамитq
доповненнями;]i"-""y Чкраiни uПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> }Ф996-ХlV вiд

16.07.'1999р., iз змiнами та доповненнями;
- 3акону Чкраiни (Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> N9280/97-BP вiд 2'1.05.1997р., iз

змiнами та доповненнями;
- Мiжнародними стандартами аудиry, надання впевненостi та етики (далi - МСА);

iнш"х ноjматив"их акгiв, в т.ч. у ферi бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ

звiтностi,
lv. розкриття lнФормАцri

про дlяльнlсть тА БухгАлlтЕрський оБлlк пlдприемствА
4.1,1. На Пiдприемствi бцгалтерський облiк здiйснюеться вiдповiдно до вимог

Закону УкраТнИ uПро ЬухгалтеРський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд '16.07.1999

р. Пrп ssb-kly зi зйiнамi ," допо""е""""и, положень (стандартiв) бцгалтерського .облку
та iнших нормативних документiв з питань органiзацiI бцгалтерського 

. 
облiку та

пЪпож"""" nio пор"до* бцгiлтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприемств

держаВного,комУналЬногосекгорiвекономiкиiгосподарськихорганiзацiй,якiволодiютЬ
таlабо корисryюiься об'екгами державноi, комунально власностi, затверджено Наказом

MiHicTepciBa фiнансiв Украiни вiд 19 грудня 2006 року Na 121 3,

Пiдставою для бухгалтерського' облiку- господарських операцiй е первиннi документи, якi

фiксують факги- эдiйснення господарських операцiй, lнформацiя, чlо мiститься у
прийъятих 

'до облiку первинних документах, систематизуеться на рахунках
бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом

пЬдвiйноiо запису ii на взаемопов'язаних рахунках бцгалтерського облiку,

Дr,, ""де""" 
бухгалтерського облiку основних засобiв, нарахування заробiтноi платц

aЬ".о"о"уоr""" 
- 

програмнi засоби: .l С, а також програмнi засоби власного створення.

Необхiднi бцгалiерськi данi сформованi за допомогою програмних засобiв роздрукованi
в кiнцi звiтних перевiряемих перЬдiв i скрiпленi пiдписами вiдповiдальних осiб,

Головна книга Пiдприсмства ведеться протягом 2015 та 2016 рр, Перевiркою

правильностi записiв у iЬловнiй книзi шляхом здiйснення пiдрахункiв дебетових и

*р"дпrо""* оборотiв, а також сальдо за дебетом и кредитом встановлено, що вiдповiднi

обороти та сальдо мiж собою piBHi.

l]

l]

l ,_

lJ
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В перевiряемому перiодi Пiдприемство платник податку на приброк на загальних
пiдставах та платник податку на додану BapTicTb.

4.1.2. Вiдповiдальнi особи
lнформацiя про осiб, вiдповiдальних за ведення облiку та складання звiтностi за

piк, що закiнчився 31.12.2О15- та 31.'12.2016,:
Начальник ПИприемства - Шагала Р.М.
Головний бухгалтер - Каландарiшвiлi С.Г. (ваказ N963 о/с вh 19.05.2005.)

4.1.З. Вiдомостi про попередню аудиторсьlry перевiрку
ПопереднЯ аудиторська перевiрка за piк, що закiнчився З1122О14 р, проведена ТОВ

((ЕРА-АУДИТ> 18.06.2о15,, надано умовно-позитивний висновок. Пiдстава для
висловлення умовно-позитивнот думки - эавищення залишку податкових зобов'язань з
пдв, не включених до податкових декларацiй внаслiдок застосування касового методу; не
здiйснення резервування коштiв на створення забезпечення на виплаry вiдпусток

фацiвникам'та не спостереження за iнвентаризацiею наявних эапасiв, необоротних
активiв станом на 31 .12.2о15,

4.2. Аудит установчих документiв, влаGного капiталу

передача майновот частини статугного капiталу Пiдприемства - цiлiсного майнового
комплексу ДКП (Дрогобицького виробничого управлiння водопровИно-каналiзацiйного
господарства> вартiстю ,l5866129,8s грн. здiйснена на пiдставi Дкга прийому-передачi,
затвердже"ого ивалою дрогобицькоj Micbkoi ради львiвськот областi м407 вiд
08.10.2007року.
сплата грошовот частини статугного капiталу пiдтвердлуеться платiжними дорученнями, з

призначенням платеr(у <<Внесок в статрний фонд>.
flодатковий капiтал Пiдприемства станом на З1-12-2о15- складае М25799,5 грн., в т,ч,;

- 3алишкова BapTicTb безоплатно одержаних необоротних акгивiв - 8124349,34 грн,;

- Дооцiнка акгивiв - 301450,16 грн.
АудиТоР не здiйснюваВ перевiркУ дооцiнкИ акгивiв, У зв'язку з lT проведенням до дати
початку перевiряемого перiоду. Однак, зважаючи на той факг, що дооцiненi в минулих
перiодЬх активи станом на З1,12.2О15. не облiковуються на балансi Пiдприемства, ix
Bapтicтb пiдлягае перенесеннЮ (списанню) в рядок ,1420 (Нерозподiлений прибугок
(непокритий збиток)>. 3азначене вiдхилення не впливае на загalльну суму власного
капiталу Пiдприемства.
В перевiряемому перiодi дооцiнка аlfiивiв Пiдприемством не здiйснювалась.
Додатковий капiтал Пiдприемства станом на З1 .12.2О16. складае:

- 3алишкова BapTicTb безоплатнО одержаних необоротних акгивiв - 7005791,93 грн,;

- Дооцiнка акгивiв - 301450,16 грн.

3мiни в додатковому капiталi в cyMi 1'119,0 тис,грн, е сумою нарахованоТ
Пiдприемством амортизацiТ з визначенням доходу.
ФормуваннЯ фiнансовогО результаry дiяльностi Пiдприемства та вiдображення його у
эвiтностi розглянуrо далi.

На наlлу думку, загальна iнформацiя про власний капiтал достовiрно та
справеЙиво вilображена у фiнансовiй звiтностi, oкpiм iнформац[i про яку йде
мова в пунt<гi кНезгода з управлiнським персоналомD-
4.З. Розкриття облiковоi полiтики

[ля перевiрки надано накази (Про облiкову полiтику на пiдприемствi) вiд
05.12.2о14, Ns74 та вiд з1.12,2о15. Ns75, погодженi виконавчим KoMiTeToM ,ЩрогобицькоI

)чкryра Власного нами в таблиц| (в тис.грн,):

Ne э/п Стаття пасивч балансу Код рядка На 31.12.2о15. На З'l.'l2.2016.
1. 3аоеестоований капiтал 1400 18з2з 18323

Додатковий капiтал 1410 8426 7з07
Нерозподiлений приброк
(непокоитий збиток)

142о (52720) (56642)

Усього 1495 Q5s71\ (з,1012)
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MicbkoT ради. 3азначенi накази визначають концептуальну основу порядку ведення
бцгалтерського облiку Пiдприемства.

КонцепryальноЮ основою фiнансовоi звiтностi при пiдготовцi фiнансових звiтiв
Пiдприемства Ьизначенi Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в

YKpaiHi. Прийнятi елементи облiковоj полiтики по Bcix суттевих аспектах вiдповiдають
вимогам дiючих в Украiнi Поло>r<ень (Стандартiв) бухгалтерського облiку,

Зокрема, в наказах закрiплено:
- метод амортизац[i основних засобiв - прямолiнiйний;
- на Bapтicтb малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, якi облiковуються на

paxyнlry 11 нарахо9уеться знос у розмiрi 50% при введеннi в експлуатацiю та 50%

при-вибуггi 1списанii). Суму накопиченого зносу вiдображаеться на рахунку 'lЗ;

- малоцiннi та швидкозноШуванi предметИ якi використоВуються менше З65 днiв та

облiковуються на рахунку 22, при передачi в експлуатацiю виключаються зi скл|аду

акrивiв (списувати з балансу);
- метод оцiнки вибуггя запасiв - ФlФО;
- у балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначаеться за

чистою вартiстю, що дорiвнюе cyMi дебiторськоi заборгованостi за MiHycoM

сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв

розраховуеться на ocHoBi аналiзу дебiторськоI заборгованостi по якiй минае
TepMiH позовноТ давностi та беэнадiйноI заборгованостi,

Вище вказаними наказами про облiкову полiтику також встановленi органiзацiйнi заходи

щодо порядку ведення бухгалтероького облiку, а саме веденвя бухгалтерського облiку
пойад."о "i буr.аr,r.рiю пiдприемства, яку очолюе головний бухгалтер- Головний
бухгалтер складjс та подае фiнансову звiтнiсть, органiзовуе контроль за вiдображенням
нi ра*у**а* бухгалтерського облiку Bcix господарських операцiй, надiляеться правом

друiого пiдпису, який BiH ставить на первинних бухгалтерських документах, регiстрах
бухгалтерського облiку i вiдповiдних звiтах.

4.4, lнвентаризацiя аlсивiв та зобов'язань

,п,ля забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi
Пiдприемством проведено iнвентаризацiю акгивiв та запасiв що знаходяться на облiку
станом на о1.12.2о16, на пiдставi Наказу No78 вiд 29.11,2016. В ходi проведення
iнвентаризацiТ не встановлено недостач таiабо лишкiв.

5. Роз.криття iнформацii за видами акrивiв вiдповiдно до нацiональних
(положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
5.1. Аудит облiку нематерiальних акfивiв. Облiк основних засобiв та ix зносу,
Немаперiаtьнi aKпltBu
станом на 31.12,2о15 р. та станоМ на з1.12.2о16 року Пiдприемством в рядку 1001

БалансУ вiдображено первiсну BapTicTb iнших нематерiальних акгивiв в cyMi 92 тис.грн.,

на*опиiена амортизацiя нематерiальних акгивiв вiдобра<ена у cyMi 89 тис,грн, (рядок
'1002 Балансу), залишкову BapTicTb нематерiальних акгивiв становить - 3 тис,грн, (рядо(
,l000 Балансу).
За данимИ бухгалтерськоМу облiкУ на Пiдприемствi облiковуються наступнi нематерiальнi
активи

Рахунок Назва нематерiального активу Станом на 31.12.15. Станом на З1.,l2,16р.

12
Програмний комплекс облiку розра-хункiв
эа спожитi послуги населенням

88

Лiцензiя на централiзоване водо-
постачання та водовiдведення

1 1

Програмний комплекс АВК - 5
(Автоматизований випуск на ПЕОМ
кошторисно - pecypcHoi доt<ументацiil> на 2

робочих мiсця

J 3

У перiодi, що перевiрявся переоцiнка нематерiальних акrивiв не здiйснювалась,
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також, Пiдприемство надiлено лравом постiйного користування земельними дlлянками
для розмiцення та експлуатацij споруд та будiвель, що використовубться у господарськiй

накопичений знос - 45 614,0 тис.грн.
lнформацiя про ocHoBHi засоби за даними бухгалтерського облiку станом на З1.12.20,15. та

дiяльностi КП <Щрогобичводоканал)), Так, у корисryваннi Пiдприемства знаходяться 24

земельнi дiлянки у MicTax ffрогобич та Стебник, а також на територiТ сiл Любiнцi, Гiрне,

Доброгостiв, РанеЬичi та Урiж загальною площею 78,4з267 га, на якi видано Державнi акти

на право постiйного корисryвання.
Станом на з1,12.2о15. та станом на з1.,i2,2016 року права постiйного корисryвання

земельнимИ дiлянtками Пiдприсмством облiковуються за нульовою вартiстю. Оцiнка BapTocTi

цих прав Пiдприомством не проводилась.
Аудитор, зазначас, що данi аналiтичного облiку нематерiальних акrивiв
вiдповiдають даним синтетичного облiку,
Обсяг розкриття iнформацjj вИповiдаG вимогам положення (ста}царry) бухвлтерського
облiку 8 "Нематерiальнi аlсиви".

Н еобороtп н i m а .ll a1ol I i нн i .lla lп рр i aз ьн i а к m u at
станом на Зl.tz.zols року залишкова BapTicTb основних засобiв (рядок,t010 Балансу)
становила з0 072,0 тис.грн., первiсна BapTicTb (рядок 1011 Балавсу) _ 71 999,0 тис.грн.,

накопичений знос - 41 927,0 тис.грн.
станом на 31.12.2о16 року залишкова BapTicTb основних засобiв (рядок 1010 Балансу)
становила 29424,о тис.грн., первiсна Bapтicтb (рядок 101'1 Балансу) _ 75038,0 тис.грн.,

станом

Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюеться по iнвентарних номерах та ц
розрiзi виробничих струкryрних одиниць.
переоцiнка основних засобiв протягом перевiряемого перiоду не проводилась,
Аудитор рекомендуе проводити переоцiнку первiсноТ BapTicTb повнiстю амортизованих
основних засобiв, якi продовяqують використовуватись в господарськlи дlяльностl
Пiдприемства.

на з1 12-2о16 оокч поедставлена нами в в тис,

Номер
рахунку

10

Назва рахунку

OcHoBHi засоби

первlсна Bqpflllb

Станом на
З1.12.2015р.

Станом на
З1.12,2016р,

71 650,0 74 62з,0

101 земельнi diлянкч 0 0

10э БчOuнкч mа спорчOч 50739 51154
1а4 машuнч mа облаdнання 16982 19072

105 транспорmнi засобч 29з9
106 IнсmрVменmU, прuлаdч mа iHBeHmap 689 689

108 Баеаmорiчнi н асаdження J з
1а9 lHlцi ocHoBHi засобч 766 766

112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи

349 415

рАзом 71999 750з8

основних засобiв нами в в

Ne э/п Назва (група) основних засобiв Надiйшло за piK Вибуло за piK

2015 20,16 2015 2016
1 Бчдинки та спорчди 0,0 415,0 0,0 0,0

2. Машини та обладнання 0,0 2090,0 0.0 0,0

транспортнi засоби 0,0 468,0 0,0 0,0

4, Малоцiннi необоротнi
матерiальнi аlстиви

,100,0 87,0 10,0 21,о

Разом 100,0 з060,0 10,0 21,о



АудЕторс!кЕй впсRовок тцодо фiЕаясоюi звmостi кп (o."H,i#i*ffi'#l},,t t

в перевiряомому перiодi ocHoBHi засоби (ремонтно - механiчна майстерня площею
1758,7 м.кв. та jдмiнiстративний корпус площею 1269,Зм,кв.) Пiдприемства в cyцi 646,0
тис-грн. оформЛенi у эаставУ як забезпеченНя по виплатi отриманиХ кредитiв, що вiдбито
в рядlry 262 Примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi (форма N95) за 2015 та 20'16 рр,
lпотечний договiр укладено мiж пдт дкБ (львiв) та !рогобицькою мiською радою та
посвiдчений нотарiально.
дудитор зазначае, що обсяг розкриття iнформацfi вiдповiдае вимогам Положення
(стандарry) б!лгалтерського облiку 7 "OcHoBHi засоби".

ВiдповiднО до НаказУ про облiковУ полiтику Пiдприемством до малоцiнних необоротних
матерiальних акrивiв правомiрно вiдносить активи, BiдMiHHi вiд основних эасобiв, Bapтicнa
оцiнка яких дорiвню€ або е меншою 2,5 тис.грн. та TepMiH корисного використання яких

складае бiльше одного року.
Для малоцiнних необоротних матерiальних акгивiв, iнших необоротних матерiальних
акгивiв в перевiряемому перiодi нараховувалась амортизацГa у розмiрi 50% Bapтocтi при

введеннi в'експлуатацiю та 50% при списаннi з балансу тих чи iнших малоцiнних
необоротних матерiальних акгивiв.

Данi аналiтичного облiку необоротних аtсгивiв вiдповiдають даним
синтетичного облiку. В примiтцi ll "OcHoBHi засоби" пiдприсмством достовiрно
розкрито iнформацiю lцодо класифiкацii основних засобiв i ii руху протягом 2015,
2016 рр.

5.2. Аудит незавершених капiтальних iнвестицiй
У р"д-*у Балансу 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицГ станом на 31"12,2015 року
вiдображенi незавершенi капiтальнi iнвестицiТ в cyMi 5032,0 тис.грн., станом на 31.12.2о16.

- 459з,0 тис.грн,, що вhповiдае даним бухгалтерського облiку по рахунку 'l5 (капiтальнi

iнвестицiТ) Пiдприемства.
зазначенi активи складаються в т.ч. з BapTocTi незавершеного будiвництвом об'екгу
.ВодогiН кСемигинiв> (СтрийськиЙ р-н) в cyMi 56'1тис.грн., згiдно акгiв виконаних робiт за

20й - 2005 роки, а також придбаних та не введених в експлуатацiю основних засобiв.
iнших необоротних матерiальних акгивiв та нематерiальних акгивiв.

розбiжностей мiж даним бухrалтерського облiку та фiнансовоi звiтноGтi не
Естановлено.

5.3. Аулит запасiв
У Балансi Пiдприемсгва Bapтicтb запасiв вiдображено в cyмi:

- станом на З1.12.2015 року - 933,0 тис.грн.;
- станом на 31.12.20'|6 року- 969,0 тис.грн.

Балансова (облiкова) Bapтicтb запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп

Одиницею бцгалтерського облiку запасiв Пiдприемства е ix найменування або однорiдна
група (вид).
Придбанi (отриманi) або вирбленi з€lпасl4 зараховуються на баланс КП <Дрогобичводоt<анал>

за первiсною вартiстю, Первiсна Bapтicтb запасiв визначаеться згiдно з положенням

нами в в тис.
Група запасiв Станом на 31.12.2015 р. Станом на 31.12.2016 р.

Запаси разом 9з3,0 969,0

mа 87,0 178,0
-купiвельнi напiвфабрuкаmч mа
комплекmvючi вuробч 777,0 674,о
- палUво 42,0 в1,0
- бчOiвельнi маmерiалч 8,0 1з,0

- запаснi часmuнч 4,0 з,0
- малоцiннi mа LчвчOкозноLuуванi
преdмеmч 7,0 12,0

-]поварu 8,0 8,0
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Зазначене вiдповiдае дебетовому залишку по рахунку бЗ1

проводилась. 5_
Оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску у ви

20iб рр. роцi здiйснювалась за методом Ф

Й;#; Т"i"БЙ"," та МШП проводило ня

*"iЁрi"по""" запасiв. Вiдповiдно до пункг та,

швидкозношуваних предметiв, що перед |l,;;i; (;;;;йься з Ьалансу; з подальшо .лл_ 
,,

,"*"i пЁ"д16rlч за мiсцями Ьiсплуатацij i вtдповiдними особами Пiдприсмства протягом

строку Iх факгичного використання,

Розбiжностей "i* д"*r, Oyii""-"p,"*o,o облiку та фiнансовоТ звiтностi не

встановлено.

5.4. Аудит поточноi дебiторськоТ заборгованостi

У рядкУ БалансУ 1125 (ДебiторСькоТ заборгованостi за товари, роботи, послуги)

Пiдприемства вiдображено, станом:

оТ суми cyMHiBHoT

заборгованостi на пiдставi аналiзул платоспроможностi__о_lрл".Y"* дебiторiв, з TepMiHoM

Micbkoi радп Льбlвськоl обmстi станом на З l , l 2,20 l6,

""""*""""" 
заборгованостi бiльше 18 мiсяцiв та складае станом:

на З,1.12.2015р. на 31"l2,2016p,

3089,5 тис.грн. 3419,3 тис,rрн,

Облiк дебiторськоТ заборгованостi, вiдповiдае вимогам Положення (стандарту)

бухгалтерського "дебiторська заборголванiсть", затвердженого наказом

ЙiнiстерЁтва бi и вiд 08 жовтня 1999 року Nя237 та зареострованого

MiHicTepcTBoM ю вiд 25 жовтня '1999 року за Ns725/40'18,

В рядкУ БалансУ i 1З0 <ДебiторСька заборговаНiсть за розраХункаг"t,j за В'iДаНИlчi'1

авансами) вiдображено:

постачальниками ),.

ПерерахуванняВаНсýаl4хплатежiв-сста.'|аЛЬНИка}"lilоЁ'яэаiiезi;-l;lиазарiliii''iх
реlvонтно-вiдновлювальних робiт,

В рядt<у Баланс1l 1 155 <lнша поточна дебlторська заборгованiсть> ено, станом:

на З1.12.2015р,
З52,0 тис.грн.

ii; v i. ;i.iw I wp,

91,0 тис.грн.

на З1 .1 2,2016р.

235,0 тltс.rрн.

;ia .' i. i...:- l-\'iJ.

73,0 тис.грн.

<Розрахунки з вiтчизняними

станом на з1,12.201q.станом на З1 ,12.2015.
19112,5З61 <Розрахунки з

645 кРоэрахунки з

бюджетними органiзацiями i

646 (Розрахунки по пiльгах i

)й;;;.ffi";;Ырiо"""i"r" 
'rЬ ,Ь""р", роботи, послуги облiковуеться на наступних
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областl сmном на 3 l .l2 20l б

lнша дебiторська заборгованiсть Пiдприемства пiдтверджуються даними синтетичного l

аналiтичного облiку,
Аудитор iазначае, що класифiкацiя, визнання та оцiнка дебiторськоI

методолоriчним засадам формування в
ебiторську заборrованiсть та розкриттл
у фiiансовiй звiтностi згiдно Положення]

ебiторська заборгованiсть".

5.5.Устаттi'.Грошовiкоштитаiiеквiваленти.,вiдображаrотьсякоштивкасi,напоточних
ia iнших р"ryн*"* у банках, якi мо}qrгь бри використанi для поточних операцiй, а також

еквiваленти грошових коштiв.

3а даними фiнансовот звiтностi Пiдприемства значення cTaTTi <грошовi кошти та Тх

еквiваленти> вiдбито у насryпних значеннях:

на 31.12.2016р.
306,0 тис.грн.

кп <дрогобичводоканал)) у перевiряемому перiодi було вiдкрито 10 paxyHkiB в установах
банку та б paxyHkiB в органах flержказначейства,
Аудйтор зазначас, lцо залиlllки kourTiB пiдтверджено банкiвськими виписками т1

довiдками банку.
Б"д"""" Kaco""i оп"рацiй Пiдприемством проводилось у вiдповiдностi до Положення про

ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в ykpaTнi, затвердженого постановою

ПfrЬri""" НБУ вiд lь.lz.zобц Nа6З7 та зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд

1a.01 .20о5 N9 4оl.10з20. Порушень касовоТ дисциплiни аудитором не встановлено.

5.6. Витрати майбутнiх перiодiв
На Балансi Пiдприемства облiковуються витрати майбутнiх перiодiв в cyMi:

на 3'1.12.2015р.

42,0 тис.грн.

на З1.12.2015р,
9,0 тис.грн.

на 31.,12.2015р.

788,0 тис.грн.

на З1 .12.201 5р.

58658,0 тис.грн.

на З1.12.2016р.
20,0 тис.грн.,

на З'1.'12.2016р.

680,0 тис.грн.,

на 31.12.2016р,

5979З,0 тис.грн.,

що вiдповiдае даним бухгалтерського облiку. Вказана сума складаеться з BapTocтl рlчноl

пiдписки перiодичних видань.

5.7. lнцli оборотнi аlсиви
На Балансi Пiдприемства облiковуються iншi оборотнi активи в cyмi:

що вiдповiдае дебетовому залишку по бухгалтерському рахунку 644 "Податковий кредит

непiдтверджений" (податковi накладнi не включенi до податкового кредиту по розрахунках
з бюджетом, у зв'язку iз застосуванням касового методу),

На думку аудитора! розкриття iнформацil за видаi,и_активiв поданого у фiнансовiй
,"ii"Ъ"ri fti uДiоiбОичводоканiлu станом на з1,12.2о15, та станом на з1.12.2016.

достовiрно та вiЬповiдае Закону Украiни кПро бухrалтерський облiк та фiнансову

"bir"i"rl 
в YKpaiHi> вlд l0.0Z.tS9S р. Ne 99Б-Хi, затверджених Положень (стандартiв)

бухгалтерського облiку в YKpaTHi,

6. Розкриття iнформацii про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних (полоя<ень)

стандартIв бухгалтерського облiку,

6.1, Аудит iнших довrострокових зобов'язань
у ьалансi ПiдпрЙемства вiдображенi iншi цовгостроковi зобов'язання (рядок Балансу

1 515) в cyMi:

Аудитор пiдтверджуе, що рядок (lншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання> включао:
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ДDогобишк;i Micbkoi ради Львiвськоi облаФi с,шом п з1,12,20Iб

1.) довгострокову позику отриману вiд Мiжнародного банку реконструкцii та розвитку в

"У"rz+ОВВiО,Э+ 
дол. СШД, що у гр"вневому еквiвалентiлстаяолyть: ст9lом 

|1_ 
31j"'1?].|,;

_- 57808486,54 гр", ," 
"та"ьй 

;а 31.12.2ь16. _ 58943199,96 грн. (рахунок 506_кlншi

довгЙроковi noi"*" 
" 

iноземнiй валютi)), згiдно flоговору про субкредиryвання N9 28010-

3'"'J"*:ffiЪl?j"]|'f;" субкредиryвання укладеного мiж MiHicTepcTBoM фiнансiв украiни

(Субкредитор), MiHicTepcTBoM з питан
Комунальним пiдприемством <Дрогоб

використання сум Позики, що надает

розвитку (Угода про позику (Проекг розви
26.05,2008 porcy.). Предметом договору
субкредит) в cyMi, що не перевищуе зlз1207,5З дол,США та включае одноразову комlсlю

7Ь28,02 дол.сША, на платнiй, зворотнiй ocHoBi.
засобом забеэпечення виконання Субпозичальником своIх зобов'язань за цим договором

"ibb""ri" ДроrобицькоТ мiськоI ради, надана MiHicTepcтBy фiнансiв Украiни,

Вiдповiдно до умов договору погашення о )HoBHol суми борry здiйснюеться по графiку

погашення, починаючи з 201З року.
cnnur" 

"iд"оr*iв 
здiйснюоться зi ставкою, що дорiвнюе вiдсотковiй ставцi, яку сллачуе

ёуЬ'*р"д"йр CBiToBoMy Банку. Про змiну вiдсотковоI ставки Субкредитор iнформуе

ёуОпЪ."""по""ка. Маржа нараховусться в розмiрi 0,01% рiчних вiд ви_браноТ та

нбпогашеноi суми субкредиry. ёпr,"rЬ вiдсоткiв та маржi субпозичальник здiйснюе двiчi

на piK, а саме 15 квiтня та 15 жовтня кожного року,

2.) довгострокову позику [рогобицькоТ MicbKoi ради, згiдно Договору lpo _n:lu_y"""",
.аЪфrов""Ь"t (П оДрЬrоб"""ОДОКаНаЛ)) перед територiальною громадою Micтa за

вико;ання гарантiйних зобов'язань вiд 30.04.201Зр,, в cyмi 850тис,грн,

ёiо"о"rо поiашення заборгованостi аудитору надано Рiщення вiд 22,ОТ -2О15. Ns169з

.ЩрогобицькоТ MicbKoj ради 64 cecij шостого скликання <Про внесення змiн. до мiського

БЬй".у'". [рогобич на 2015 piK та надання дозволу на перенесення TepMiHiB поrашення

.uЁЬрrоЬч"о"ii КП (ДрогобичВодоканал)) перед теритоРiальною Фомадою MicTa> Tq

рiшення вiд З1.03.20i6. Ns190 ДрогобицькоТ Micbкoj ради Vlll сесii сьомого скликання

<про внесення змiн до мiського бюджету м. Дрогобич на 2016 pik та надання дозволу на

n"ie"."""", TepMiHiB погашення заборгованостi КП <flрогобичводоканалD перед

територiальною громадою Micтa)

6.2, Аудит довгострокових кредитiв банкiв
У БалЫсi ПЦпр"""сr"ч вiдображенi довгосгроковi кредити банкiв (рядок Балансу'1510) в

cyMi:

та пiдтверджуеться даними кредитового залишку по рахунку 50'1_(lншi довгостроковi
no."*" 

"'нацiональнiй 
валютiо, згiдно укладеного з пдТ дКБ <Львiв> Генеральногч

Договору КредитноТ лiнi.f Ne80/l013 вiд 25.10.2013 р. та Додаткового flоговору до нього

N980/t013/4 вiд 01.12.2016 р.

6.З. Аудит цiльового фiнансування
На Ба'лансi Пiдприемства облiковусться цiльове фiнансування в cyмi:

на З1.12.2Оl5р.
653,0 тис.грн.

на 31 .12.2015р.

2901,0 тис.грн.

на З1.12.2Оl6р,
875,0 тис.грн.,

на З1 .12.2016р.

49l7,0 тис.rрн,,

що вiдповiдае кредитовомУ залишкУ по рахункУ 482 (Цiльове фiнансування i цiльовi

йд"од*""""u. 
'!ана 

заборгованiсть складаеться з коштiв цiльового фiнансування по

Оуii"Йц*у 
"одоiо"у 

<Семйгинiв> (Стрийський р-н), який на даry балансу е не закiнченим

та не введеним в експлуатацiю.

6.4. KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
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на Балансi Пiдприемства вiдображена заборгованiсть за короткостроковим кредитом в

cyMi:

на З1.'12,2015р.

757,0 тис.грн.

на 31.12.2015р.

1844,0 тис.грн.

на 31,12,2015р.
1549,0 тис.грн.

на 31 .12.2015р.

454,0 тис.грн.

на 31.12.2016р.
0,0 тис.грн.,

що е сумою отриманих короткострокових кредитiв вiд ПАТ АКБ <Львiв> в межах
встановленого максимального лiмiry заборгованостi, який становить 950 000,0 гривень,
згiдно укладеного Договору про надання овердрафry М 79ll013 вИ 25.10,2013р. Рiшення

щодо надання дозволу на залучення овердрафry та кредиту прийняте xxxlv сесiею 6

скликання ДрогобицькоТ MicbKoT ради вiд 27,09.1 3р. N9 ,1 121 .

[оговорУ про надання овердрафтУ в залежностi вiд строку безперервного дебетового
сальдо по поточному рахунку Позичальника та строку використання встановлено
процентнi ставки в межах вiд 19,0% до 2З,0%.
в якостi забезпечення виконання зобов'язань, в заставу надано власне майно
пiдприемства (адмiнбудiвля та ремонтно-механiчна майстерня) загальною Вартiстю 3251 ,0
тис. гривень, Строк дiТ Овердрафry продовжено до 24.1О,2017 на пiдставi Додатку N9З

вiд 21.10.2016 до [оговору про надання овердрафry вiд 25.10.2013 N979/ld13.

6,5. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги
У Балансi Пiдприемства (рядок 1615 Балансу) вiдображено заборгованiсть за товари
(роботи, послуги) в cyMi:

на З1.12,2015р. наЗ1.12.2016р.
1154,0 тис.грн. l8ЗЗ,0 тис.грн.,

що вiдповiдае кредитовому залишку по раryнку 631 <розрахунки з постачальниками та
пiдрядниками).
Bci сугтевi суми заборгованостей пiдтвердженi акгами звiрок станом на 31.12.2015, та
станом на З1,12.2о16.

6.6. Поточнi зобов'язання з одерх(аних aBaHciB
У Балансi Пiдприемства (рядок Балансу 16З5) вiдображено отриманi аванси в cyмi:

що вiдповiдае кредитовим залишкам по рахунках 361 (Розрахунки з вiтчизнянилаи

покупцями)), 681 (Розрахунки за авансами одержаними>, 645 <Розрахунки з бюджетними
органiзацiями> станом на З1.12,2015, та станом на З1.12.2016. вiдповiдно.

6.7. Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
У Балансi Пiдприемства (рядок БалансУ 1620) вiдображенО поточнi зобов'язання зq

розрахунками з бюджетом в cyMi:

на 31.12.2О16р.
60З3,0 тис.rрн.,

на З'1.12.2016р.

4193,0 тис.rрн.,

на 31 .12.201 бр.

212,0 тис.грн.,

яка вiдповiдае даним бухгалтерського облiку Пiдлриемства.

6.8. Поточна заборгованiсть зi страхування
У рядку Балансу 1625 Пiдприемством вiдображено заборгованiсть iз страryвання в cyMi:

яка смадаоться з заборгованостi по сплатi единого соцiального внеску, що
пiдтверд)t(уоться даними 3Biry по единому соцiальному внеску за грудень 2015 року Tq

грудень 2016 року, поданих Пiдприемством до Пенсiйного фонду.

6.9. Поточна заборгованiсть з оплати працi
У рядку БаланСу 1630 вiдобраЖено заборгованiсть Пiдприемства по оплатi працi в cyMi:
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на З,1.12.2015р.

884,0 тис.грн.
на 3'1.12.2016р.

942,0 тис.грн.,

що вiдповiдао кредитовому залишку по рахунку 661 "Розрахунки з оплати працi" та даним

розрахунково - платiжноi iiдомостi за грудень 2015 року та грудень 201 б року вiдповiдно.

3аробiтна плата нараховуеться згiдно штатного розкладу на ocHoBi табеля

робочого часу, Вибiрково перевiрено нарахування та угримання вiд зарплати податку з

доходiв фiзичних осiб, обов'язкових вiдрахувань порушень не виявлено, Кредиторська

эаборгованiсть пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку,

6,10. lншi поточнi забезпечення та зобов'язання
Рядок БалансУ 1660 <lншi поточнi зобов'яэання)) та рядок Балансу 1.690 <Поточнi

забезпечення> включають кредитовi залишки по рахунках, а саме (в тис,грн,):

Дудитором встановлено, що станом на 31.12.2016р. по довгостроковiй позицi отриманiй

"й 
МЖ"чрод"ого банкУ реконструкцiТ та розвитку згiдно ДоrоворУ про субкредиryвання N9

zвоlо-оzjдо вiд 29.1i.20o9p. в cyMi 2408616,94 дол. СШД, що у гривневому еквigалентi

станом на З1.12.2о16, становить 58943199,96 грн. (рахунок 506 <lншi довгостроковi позики

в iноземнiй валютiь):
- сума використаного та непогашеного кредиry становить 2167758 дол. СШД, в тому числi:

- прострочена Заборгованiсть становить 3З862,72 дол. США;
- поточна заборгованiсть за кредитом склала 12О4З1 дол- США-
Аудитор заувах(уе, tцо поточнi заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями
в нацiональнlЙ тЪ iноземнiЙ валютi пiдлягають вiдображенню у рядку Балансу 1610.

7. Аудит доходiв та витрат.
7.1. Визнання та облiк доходiв

в 2015-2016 рр. КП <flрогобичводоканал> отримуе доходи вiд ведення основноТ

дiяльностi, а саме надання послуг водопоGтачання та водовiдведення, також е

"адходже""я 
вiд iнших операцiйних доходiв (виконання робiт по виготовленню технiчних

умов, нарахування штрафiв, пенi, вiд списання кредиторськоi заборгованостi, цiльове
qiнансу"ЬннЪ1, iнших 

'доходiв 
(доходи вiд реалiзацi'i оборотних акгивiв, дохiд вiц

неоперацiйноi курсовот рiзницi, безоплатно одержаних акгивiв) та доходи у виглядl

нарахованих вiдсоткiв банку.
Формування iнформацiТ про доходи та iT розкриrгя у фiнансовiй звiтностi Пiдприемством
здiЙснюоться вiдповiдно до методологiчних засад, визначених Положенням (стандартом)

бцrап."р"о*оrо облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

"Ь 
29,,""rоп"да 1999р. Nq290 та заресстроване в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 'l4 грудня

1999 року за N9860/4'l53.
Так, Ьгiдно <3Biry про фiнансовi результати) (ф, N,2) за 20,15 piK чистий дохiд вiд

реалiзацil ToBapiB, робiт, послуг а<лав 42 985,0 тис. rрн. (послуги водопостачання та

Ьодовiдведення), iншi операцiйнi доходи - 7 7з2,О тис. грн. (з них найбiльш питому ваry

займае виконання технiчних умов - 129,9 тис. грн., опломбування лiчильникiв - 14,9

тис.грн., виконання аналiзiв води - 20,3 тис.грн, субвенцiя з державного бюджету на

Рахунок Станом на
з1.12.2015.

Станом на
э1.12,2о16.

З72 (Розрахчнки з пiдзвiтними особами> 6,4 12,5

377 "Розрахунки з iншими дебiтрремц" _ 128.8 63,8

64З <Податковi зобов'язання)) 1 168,8 1693,7

606 (Простроченi позики в iноземнiй валlqfц 920,8

61,1 (поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями в нацiональнiй валютi>>

885,0 891,7

612 (поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями в iноземнiй валютiD

з274,6
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покриття рiзницi в тарифах -7 М0,7 тис. грн.), iншi доходи склали 1081,0 тис. грн. та е
доходами вiд HapaxoBaHoi амортизацiт на безкоштовно отриманих основних засобiв,
3гiдно (Звiry про фiнансовi результати> (ф. Ns2) за 2016 piK чистий дохiд вiд реалiзацij
ToBapiB, робiт, послуг склав 54з82,0 тис. грн. (послуги водопостачання та
водовiдведенвя), iншi операцiйнi доходи 1З56,0 тис. грн. (з них найбiльш питому ваry
займають дохiд вiд виконання технiчних умов, опломбування лiчильникiв та виконання
аналiзiв води), iншi доходи - 1'l18,0 тис. грн. вiд HapaxoвaнoJ амортизацia на безкоштовно
отриманi ocHoBHi засоби.

Бухгалтерський облiк доходiв Пiдприемства здiйснюеться на балансових рахунках
синтетичного облiку клtасу 7 <[оходи i результати дiяльностi> в розрiзi субрахункiв та
вiдповiдних регiстрах аналiтичного облiку. ýaHi бухгалтерського облiку нарахування

доходiв за вiдповiднi перiоди вiдповiдають даним фtнансовоI звiтностi.
Надання послуг з водопоGтачання та водовiдведення КП к!ротобичводоканал>

здiйснюеться на пiдставi укладених договорiв ;з споживачами та виконавцями послуг.
Впродовж перевiряемого перiоду при HaparyBaHHi доходiв вiд ведення основноi дiяльностi
пиприемством застосовувались тарифи на послуги з централiзованого водопостачання,
затвердженi постановами Нацiональноi koмicii, що здiйснюе державне реryлювання у
сферi комунальних поспуг (вадалi - НКРЕ КП), а саме: Постановою НКРЕ КП вiд

26,0З.2015 N9 876 з 01.05.2015р. та Постановою НКРЕ КП вiд 14.04.2016 Ns 614 з
01.05.2016р.
Нарахування доходiв вiд надання послуг з приймання стiчних вод в MicbKy каналiзацiю
здiйснюеться на пiдставi кПравил приймання стiчних вод пiдприомств у комунальнi та
вiдомчi системи каналiзацii населених пункгiв Укратни> та lнструкцij про встановлення та
стягненнЯ плати за скид промислОвих та iнших стiчних вод у системи каналiзацii
населених пунктiв, затверджених наказом ,Щержбуду Украiни вiд 19.02.2002. Nез7,

зареострованих у MiHicTepcтBi юстицiТ УкраТни 26.04.2002, за N9 40З16691 .

На пiдставi вище зазначених Правил та lнструкцiТ, з урахуванням мiсцевих особливостей
приймання стiчних вод виконавчим KoMiTeToM Дрогобицькоi MicbKoT ради прийнято рiшення
вiд '17.04.2008. Ns100 (про затвердження Правил приймання стiчних вод пiдприемств у
комунальну систему каналiзацii мм. flрогобича та Стебника>.
Аудитором не встановлено розбiжностей мiж даними бухгалтерськоrо облiку i

фiнансовою звiтнiстю.

7,2. Вuтратu виробництва та обiry
Формування iнформацii про витрати та ii розкриття у фiнансовiй звiтностi Пiдприемство
здiйснюе вiдповiдно до методологiчних засад, визначених Полох<енням (стандартом)
бцгалтерськогО облiку 16 "Витрати", затверджениМ наказоМ MiHicтepcтBa фiнансiц
УкраТни вiД З1 груднЯ 1999р. Ne3'18 та зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 19

сiчня 2000 року за No27/4248.
3гiдно <3Biry про фiнансовi результати) (ф. Nrz) за 2о15 piK собiвартiсть реалiзованих
послуг КП кflрогобичводоканал) склала 41 075,0тис. грн., адмiнiстративнi витрати -
2724,О тис, грн., витрати на збуг- 2489,0 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 23 270,О тис.
грн,, фiнансовi витрати - 878,0 тис. грн., iншi витрати - 10,1 тис. гривень.
Вiдповiдно до <3Biry про фiнансовi результати) (ф.Nе2) за 2016 piK собiвартiсть

реалiзованих ToBapiB, робiт послуг КП (Дрогобичводоканал)) становить 46З99,0 тис. грн.,
адмiнiстративнi витрати -2600,0 тис. rрн., витрати на збrг - 2721,О тис. грн., iншi
операцiйнi витрати - S466,0 тис, грн., фiнансовi витрати - 583,0 тис. грн. та iншi витрати -
9,0 тис, гривень.
!ля облiкУ витрат Пiдприемство викорисТовуе рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi".
Витрати в бухгалтерському облiку Пiдприемства вiдображаються одночасно зi

зменшенням акгивiв або збiльшенням зобов'язань.
До склrаду виробничоТ собiвартостi Пiдприемство вiдносить: прямi матерiальнi витрати
(елекгроенергiя, сировина i матерiали), заробiтна плата основних робiтникiв, вiдрахування
на соцiальнi заходи, амортизацiя основних засобiв виробничоrо призначення, витрати на
пiдкачку холодноi води та загальновиробничi витрати.
Загальновиробничi витрати включають: сировину i матерiали, що використовуються у
загальновиробничих структурних пiдроздiлах, заробiтна плата загальновиробничого



vicbкoi раrt Львiвсьkоi облЕсLi Фапом Ba]l 12 2(llб

загальновиробничого призначення, витрати на капiтальнi та поточнi ремонти, транспортнi
та iншi послуги, пов'язанi з дiяльнiстю загальновиробничих пIдроздiлlв.

[ля облiку виробничоТ собiвартостi Пiдприемством використовуЕться рахунок 2З
<Виробництво> в розрiзi балансових субрахункiв третього та четвертого порядку, Облiк
загальновиробничих витрат ведеться по рахунку 91 <<Загальновиробничa витрати) в
розрiзi балансових субрахункiв третього порядку. Собiвартiсть реалjзованих ToBapiB
(робiт, послуг) облiковуеться на рахунку g0 (Собiвартiсть реалiзацiТ> з подiлом на рахунки
третього та четвертого порядку,

Аудитором не встаriовлено розбiх(ностей при спiвставленнi даних регiстрiв
бlпгалперського облiку по балансових рахунках 23 <ВиробництвоD та 91
<Загальновиробничi витрати> iз звiтами про фiнансовi результати за 2015 та 2016
piK.

8.3. Аудит фiнансових результатiв
Чистий фiнансовий результат Пiдприемства, вiдображений у рядках 2355 звiтiв про
фiнансовi результати склав:

за 2015р.
(18648,0) тис.грн.

за 2016р.
(З922,0) тис.rрн,,

що пiдтверджуеться даними бухгалтерського облiку Пiдприемства.
Перевiркою пiдтверджено достовiрнiсть даних про дохiд вiд реалjзацiТ та iнших

операцiйних доходiв, а також правильнiсть розрахунку собiвартостi та iнших операцiйних
витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за 2015. та 20'lб piк,
Аудитор рекомендуG дооцiнку основних засобiв минулих перiодiв нё облiкованиц
основних засобiв, а також iнlлих матерiальних цiнностей, що на даний час BlKe
вибулu з облiку ПiдприGмства в cyMi 301,0 тис.грн. вiднести до складу iншого
GУКУПНОГО ДОХОДУ.

8. Вiдповiднiсть даних фiнансовоi звiтностi Пiдприемства
Аудитор зазначае, що показники вiдповiдних статей Балансу, 3BiTy про фiнансовi

результати, 3Biry про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiтки до рiчноI
фiнансовоI звiтностi за 2015 та 2016 роки взаемопов'язанi та вiдповiдають даним
бухгалтерського облiку Пiдприемства.

flовiдка про фiнансовий стан Пiдприемства наведена нами в Додатку NoI до звiту.

flиректор ПП ,,ЛЕНД- АУДИТ"
Серmuфiкаm ауOumора Д М006442

В.С. Луначевська

Аудитор: Прчваmне пidпрчемсmво <ЛЕНfl-ДУ,ЩИТлl
Звiт незалежного аудитора отримав:

пI1 "лЕНд АУДиТ" t Q
А\lиmрсьЁиизисновоi,ц,,,,,!inJHcoвot,B,но. l КП .ЛРОlоД,f!ВпЛпкдI|д r,,t U

персоналу, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя основних засобiв
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ПРИВАТНЕ ПlДПРИеМСТВО кЛЕНfi- АУДИТ)

м. Киiв, вулиця Дегтярна, будинок 9, пр. 8, Украiна, 04071
еДРПОУ З2468271, поточкий рахунок 2600СЗ0868, МФО ЗЗ1851 в ПАТ (ПУМБя Е м. КиiЪ.

Свiдоцтво про включення до ре€стру АПУ МЗ201, тел. +З8 (068) 5l7 1'| l4, vsbarilo@gmail.com

Додаток No?
до аудиторського звlту

вiд 05.05.2017.

довIдILА
про фiнаясовий стан КП <<,Щрогобпчводоканал>

показники На
з1.12.2015.

На
з 1.12,20l6.

Нормативне знаrлення,
аналiз показника

l.Косфiцiснтlr лiквiдностi:

1,1з l,03
N>l;
показrтик вище
цормативного значенtlя*

l. l. Зага-,lьний (коефiцiеllт покриrтя)
1.1-: lI роздiл активу балансу/III роздiл
пасиву ба,rансу
l,2, Коефilriент пtвилкоi лiквiлностl
L2, сума рялкiв ll00-Il65 /I|t роздiл
гtасивч балансч

1,04 t,0
N>0,8;
показник вище
яорма,tивного значення**

I _3_ Абсолюrноi _rriквiлностi
1 .3.=Грошовi кошти (сума рялrtiв l l60-
1 165 aKTllBy ба,,rансу/I[[ роздiл паслtву
баlансу

0.005 0.02

N>0.2:
показник нижче
нормативного++ +

2. Коефiчiентпокриття зобов'язань
власниru rtапiта_rrошl (фiнансувы,rня):
2 : 11 + 1Il роздiлп паснву балансу/l
поздiл пасиву баrаllсу

N<1,0;
не мас забезпечеtlостi
заборгованостi власннм
капiтшrом

-1. Коефiцiснтфiнансовоi
цезацtежцостl;
3 = I роздiл пасиву батансу/ I* II + lII
роздiли акrивч баrансч

N>0,4;
обсяги зал5пlених цжерел
вище норми

"Характеризуе здатнiсть пИприемства забезпечити своi KopoтKocTpoKoBi зобов'язання з
найбiльше легко реалiзованоТ частини активiв - оборотних коштiв. Цей коефiцiент дае найбiльш
загальну оцiнку лiквiдностi активiв,

**Цей показник показус платiжнi можливостi пiдприе[4ства щодо погашення поточних зобов'язань
за умови своечасного здiйснення розрахункiв з дебiторами,

**"3а цим показником не можна вiдразу робити негативнi висновки про мох<r,1ивостi пiдприеI!4ства
негайно погасити своi борги, тому що малоймовiрно, щоб Bci кредитори пiдприемства одночасно
пред'явили б Йому cвo'i вимоги, У тоЙ же час, занадто високе значення показника абсолютноi
лiквiдностi свiдчить про нерацiональне використання фiнансових pecypciB.

виконавець н.ю.



КП "ДроlФбrqво,,{окапалt! Дюt обяцькоi шiськФi радu

ло IlацiонOlьяоrо пOlожеяя, (йпя]ар})
бугдftрського облtif l 'Зееrьii влмоп, до Ф,ял{совоl звiпФi"

Даft (piк, м,сяць. число
зlt сдрпоуIIiдпрп€vство

Тершrорtя

Длрсса. тслсфон вулпця ФспьковпIа. буд ll.M ДРОГОБИЧ. ЛЬВlВСЬКА обп . 8]100 2215З

Одяяиця вимiру,тяс, грн без десягкового знака (oкplM ро]дiлу lv Звliу лро ФiЕапсовiрезультати (Звiту про су^}пвяй лохИ) (формаNr2).

льоlвськА за колТУУ
ОрганiзацiйfiGправова форма господарюваяяя Комувцьяд орглiiздцй (уФавова змад) за копФг

за кввдВид е\,овомlчяоi дtDьяостi
Ссрсдня KiJIъKicTb працiвникiв

Забlр. очпщення та пФачшнл води
| ]0б

гроfiювi покаrfifiки яЕого яаводлБся в грпsЕя з копiйками)
Смцсно (зробt]ги Ilозt{аlку "v" Y вiлповiлнiй клiтинцi):

за положенfi ями (сrандартамя) бухгйтерськоrо облiк)
1s vi)tяароляицн с,lаяларгаvл ф,нансовоI tBl l tsо(, l

Балапс (Звiт про фiпапсовпй Фап)
]l ц}цвi 20tб

коли
l0t7 pl pl

0]]48sl0

4]0
]6 00

якi облiковуються за мегодом )часri в капiтмl
,нш}rх пl,щIрп€мстЕ

довrострокоъих зобовlязаяь

!80I00l

Актив
код на початок IIа кiнець

1 2 4

Heмaтepiдrbпi аr,.тиви 1000 ]

l001 91 9]

пакопичена амортв9цц l002 89

шеяl кап1,1чцьяl lHвec'l нц]l l005 5 0]2 4 59]

оспоыi засоби 10li] ]0 072 !9 424

l0l l 71 999 75 0]Е

l0l2 41927

lЕвесT яцiйяа Еер}.]юмiсть 10l5
Первiсfi а BapTicтb iнвестицiйноl Hcnyxoмocтi l0 ]6

lHo( lнвестицIйноi нерломостl t0,7
1020

l lерв]сяа Eapтlc.тb довrострокових бiолоriчнш аl(rивlв l0]l
НщошчеФ шорrизщiя ловгострDковЕr бjоrоriчltrt аЕшtЕ ] 0]2

]0]0
iлшi фiuаясовi iнвестицii l0]5
)вгостроковr дебlторська заборl овапiсть ] 040

оqеп, по,rЕтховl акгпвil ]{и5

l050
]060

з5 107 34 020

9]]
92j

8 ll

lз 300

лс-бlторська заоорговалЕrь за розрахуш.амиi
за виданимIr амнсамп l l]0 ]52 2]5

l1з5

у тому tшслi з податку на приб}"гок ll]6
Дбimрська ззбоDгованiсть за Do]]pe\vкlсlмIl з наоаховавих лохопiв 1l40
Дебiторсъка заборгованiсъ за розрм}ткамп j] внуфiшяiх розрахувк,в l I45

l l55 ,1J

Поточяi фПiавсовi iнвсстицii l lб0
Грошi та ix еквiвалеmи l l65 41 j06

l ]66

l161
атя маиоутлlх перlодlв l 170 9 20

Часftа перестрdовgка у сграховях резервах l l80
l l8]

i 182

D€зерваi пезаробIенлх премDi



18,1

lgпti пбпп.пяi ябяRи 7li8

усього з. ооrrliцом u l l95 9 975 20 623

ТТТйб"poi"l ,*,.,,( l,.p,*}"",i ,"," ор9_r!ё.д .pr*9tIjL l200

Бмапс lз00 45 0Е2 54 бzlз

шага,,Iа Ро]rдп мfi ктлайовпч

Кд,rдядарiшвiлi СерIй Георгiйовяч

утрям!тавпм,Iriliпролджу,т, групд}r, вяб}"rтя



Пiдпрп€мство КЛ "Дрогобхчsодокапал'l Дрогобпцькоi мiськоiрддrr
Дата (piк, мiсяць, чпсло

за едрпоу
(найменувдння )

Звiт про фiпапсовi результатп (Звiт про сукуппий дохiд)
за PiK 2015 р.

Форма N2 кол за дКУГ-б0]{)03 l

20l
l

I. ФlНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

статгя код
рядкд

Ъ звiтЕпй
перiод

за аца.rогiчвпй
перiод

поперелцього
року

l ,, з 4

Чистий дохiд вiд реа.liзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посщт) 2000 42985 з,766з

Ччспi заробrcнi сmраховi премii' 20]0
пре,uii' пidпцсанi, валова сума 20] 1

премii|, переdанi у перес mрахування 20] 2

&цi*a резерву незаробленчх премiй, всч7овсl сума 20] 3

ацiна часmкu пересmроховцкiв у резервi незаробленtм премiй 20I4
Собiвартiсть реаriзованоi продукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 4l075 35821 )

Часrпi понесенi збцпкu за сmрсlховllцц вufцlаmаIъl 2070

Валовий:
прибугок 2090 l9l0 l R42

збиток zo95 )

Щохid (вumрапu) вid змiнч у резербах 0овеоспроковuх
зобов'жань

2105

Цохid (вwпропu) влd змiнu iнIцuх сlпраховur резервiв 2l l0
змiна i\lцlL:x спрqховш резервiв, в(LIова сума 2ll1
зм!на часпкч пересmраховuкiв в iнlцuх спрФсовllх резерв{Lr 2112

Iншi операцiйнi доходи 2120
,1,7з2 490з

у mому чuспi:
doxid Bid змiнч Bapmocmi акmuвiв, якi оцiнююtпься за
справеdлuвою варпiсmю

2121

doxid вй первiсноzо вuзнанttя бiолоеiчнuх акmuвiв i
cl,tb с ь к о ео с по d ор ськ oi' пр о dу tсц i i
doxid Bid вuкорuспання кошпiв, бцвiльненlLt Bid
опоdаtпкування

2I23

АлмiнiсrраT ивнi витрати 2|з0 2,724 2513

Витрати на збуr 2150 2489 l92з )

Iншi опсрацiйяi вrграти 2180 ( 2з270 2з96о )

у mому ччслi:
вumраmu Bid эмiнu варlпосrпi акmuвiв, якi оцiнююlпься за
спр авеd лuвою вархliсtпю

2]81

вurпраmu Bid первiсноzо вuзнанttя бiолоеiчнах акtпuвiв i
с LttbcbKozoc по dapcbKo1' про d у кц ii

2182

(DiнаЕсовлй результа,r вiд операцiйноi дiяльлостi:
прибуток 2190
збиток 2|95 ( 18841 ( 2165l

,Щоход вiд ]rчастi в капiта.лi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 l08l 1082

у tпому чuслi:
doxid Bid блаеоdiйноi dопоlлоzu

Фiнансовi ви,трати 2250 ( 878 ( 286

Вrрати вiд участi в капiтапi 2255 (

Iншi витрати 2270 l0 6

Прuбуmок (збumок) Bid вmuву iнфlяцii'на монеmарнi сплоtппti 2275

( ) (

)



сукупниЙ

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Фiнапсовпй результат до оподаткувапIiя:

(збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

фiнансовпй результат:

ц,

Стаття Код
рrцка

за звiтццй
перiод

за анлIогiчшuй
перiол

попереднього
року

1 z 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх активiв z400

Дооцiпка (уцiнка) фiнансових iHc,TpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24]L0

Частка iншого сукупного доходу асоцiйоваtтих та спiльних
пlдпрцсмств

24]'5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iншrrй сукупппй дохИ до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим с}т}тIцим доходом 2455

Iцшпй с}.ку[пцй дохЦ пiаTя оподrткувдцця 2460

Сукушrшй дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 (18648) (2086l)

ваний чистий прибJток (збиток) на

шага,rа Рома! Миколайович



Дата (piк, мlсяlъ, ч1rсло

ПИпрr€мство КП "Дрогобичводокапал" Дrогобицькоi MicbKoi рqцп за сдрпоу
(наймевуванвя)

Звiт про фirtапсовi результатя (Звiт про сукуппий дохi;r)

за PiK2016 р.

ко
7|0I|0l

10

ФормаN2 Кол за дкvД---Т8бiбОз ]

I- ФIнлнсовl рЕзультлти

стsття код
рядка

за звiтппй
перiод

за авд.rогiчпий
перiоа

попередпього
року

1
.' з 4

Чистий дохiд вiд реаT iзачii продукцii (rоэзцр.р9ýц.щ9rгl_ 2000 54 з82 42 985

Чuсmi зарслбленi сmраrовi премii' 20l0
пpe,lli| пidпuсанi, балова сума 2011

npeMii, переdанi у llересlпр!ц!!!ц_ 2012

змiна резерву незаробленtм премЩ.зgуlgз2уg_ 201з

эviна часtпкu пересtпраловuкiв у резервi незаробленш премiЙ 2011

Собiваргiсть реа,лiзованоi продукцii
(товарiв.робiт, послуг) 2050 ( 46 з99 ( 41 075

Чuспi понесаi збLUпкu за clflpclxoчц]ytu BllfL,lalп(Lцl] 2070

Валовий:
rrnибT.т'ок 2090 7 98з 1 9l0

збиз,ок 2095 )

Щохid (вutпраmч) Bid змiнu у резервqх dовzосtпроковш
зобов'язань

2 ]05

,\oxid (вumраmч) Bi\ змiнu iHluтlx слпрц!!!!!!эзрв:Ц_ 21 l0
змiна iHlutlx cttpaxoBllT резервlв, Ba|loBa сума

"м 
i на чqсlпкu п.е р еспр MoBttKi в в iнlццlуцg1glцgsууgg_ 21 12

Iншi операцiйнi доходи 2|20 1з56
,7 ,7з2

у mому чцслl,,

doxid Bid з,,tiнч варпосmi окmuвiв, якi оцiнююrпься за
справеd лuвою в арtпiсm ю

2l2I

doxid вй nepBicHozo вttзltанttя бiолоеiчнlсх акlпuвiв i
с iп ьс ько ?о( п оdа D с ьк oi' п ро dу кц ii'

2122

doxid Bid вuкорuсплання коuuпiв, BuBi,lbHeHttx Bid

опоdаtпкування

212 3

Алмiнiсtративн1 витрати 2l30 ( 2 600 2 -/24

Витрати на збут 2150 2121 2489 )

Iкшi операцiйнi витрати 2180 ( 8 466 ( 2з 270

у lпому чuспI:

вuпlраmu Bid змiцu варmоспi aKmuBiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmtсmю

2181

вuпtраmч Bid первiсноео вltзнанllя бiолоziчнuх aKmuBiB i
с iл ьс ько z о с поdар cbqoi' пооd1,цч 11

2]82

бilrапсовпй дrезультат вИ оflер&цiйцоi дiяльностi;
поибчгок 2190

збиток 2195 4 448 l8 84l )

Доход вiд }^racTi в капiта_rri 2200

Irtmi фiнапоовi доходлt 2220

lншi лоходи 2240 l l18 1 08]

у mому чuс]ll:
loxid вid блаzоdiйноi' dопоlltоzц

Фiнацсовi влтграти 2250 58з 878 )

Втратш вiд участi в капiта,T i 2255 )

Iншi витрати 22,10 { 9 ) ( )10

Прuбупок (збuпок) вid BпltttBl, tнфlяцil' на монепарнi сmоmпi 2275



сукупниЙ

додатка

Фiпансовпй результат до оподатц.вацня:
прибуток 2290
збиток 2295 з 922 lE 648

Вtтграти (дохiд) з податку на прибугок 2з00
ГIриб}.ток (збиток) вiд припиненоi лiяльЕостi пiсля
оподаткуваЕIтI

2з05

Чистий фiпапсовий резуль,rат:
прибуток 2з50
збиток 2з55 ( з 922 ) ( l8 648

п.

Стаття код
рядка

за звiтццй
лерiод

за аналогiчЕпй
перiол

поп€р€дпього
року

1 2 3 4

Дооцiцка (уцiнка) необоротних акгивtв 2400

Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMerTTiB 2405
Накоштченi кlрсовi рiзницi 24I0
Частка iншого сукупного доходу асочiйованих та спiльних
пiдприемств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iцшцй сукупний дохИ до оIIодаткуваIrня 2450
Податок на прибуток, пов'язаяий з iншим сукупним доходом 2455
Iпшцй суку[ннй дохiд пigrя оподаткуваняя 24б0
Сукупний дохИ (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (з 922\ (18 648)

tII. ЕлЕмЕнти оIIЕр витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

зд звiтний
перiод

3а андлогiчнпй
перiол

попередпього
polcy

l 2 з 4

Матерiальнi зчграти 2500 26 296 22 зц
Витрати на оп;rату працi 2505 14 25,1 12,140

В iдрахlъаrтня на соцiальнi заходи 2510 з 052 4 669

Амортизацй 2515 з 706 з 2,75

Iншi операцiйнi витрати 2520 12 8?5 26 5з0

Разом 2550 60 186 69 558

Скоригований чистий

^41АвtЭ 
\"

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗЦИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

шагала Ро[jая Микохайови.r

Ка.,iаядарiшвiл! Ссргiй Г



Пiдприемство КП'r:lроlO6пчsо]lокдндl'' Дроl,обfiцькоi мiськоiрадп
Дата (рlц мiсяць, число

за СДРПОУ
(наймснування)

Звiт про рlт грошовпх коштiв (за прямпм методом)
за Pirt 2015 р.

Форма NЗ Koд ,п,ЩУ,ЛГ-lТТТбЙ_l

Ста,п,я Код За звiтний перiод За апа,rогiчний перiод
попередпього року

l 2 3 4
I. ýr коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi

Над<оджеrшя вiд:
Реzr,riзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) з000 47098 з626з
Повернсrrня податкiв i зборiв з005

у тому чкслr податку на додаяу BapTIcTb з006

Щilrьового фiнансування з010 l l458 4459

Надходжевня вiд отримання субсидiй, дотацiй з011 9558 1459

Надходження aBaHciB вiд покlrпчiв I замовникlв з0l5 lбз0 z29
Надходження вiд повернення aBaHciB з020

,1
45

IIадходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
IIоточних рахунках з025 l
надходження вiд боржцикiв неустойки (штрафiв, пенi зOз 5 lз0
[Iадходження вй операцiifurоi орендlr 3040
Надходження вiд отримання роялтi. авторських
винаIород

з045

Надrоджеrтня вiд страхових премiй з050
t{адходжепяя фiнансових установ вiд повернешц позик з055
Iншi надходження з095 5з0 149
Витрачанrrя на оплаry:
ToBapiB фобiт, послуг) з l00 ( 21636 ) ( 22l'0з
Прачi з 105 9851 ) (

,l942
)

BilpaxyBaHb на сопiальнi заходи 3110 5099 ) ( 4057 )
3обов'язань з податкiв i зборiв 31 15 1026з ) 14зб )
Витрачання на оллаry зобов'язань з податку на прибуток зllб
Витрачашня на оплаry зобов'язаIть з податку на додsну
BapTicTb

31l7 ( 5906 ) ( збз2

Вктрачання ва оплаry зобов'язаЕь з iнших податкiв i зборiв зl18 ( 4з57 ) з804
Витрачання на оплаry aBaHciB зlз5 ( \4з ) ( 30

Витрачання на оrшаry повернеrшя aBaHciB з l40 )
Вrграчантlя яа оплату цiльових BrrecкrB з l45 )
Ви,грачанtlя ва опrrаry зобов'язань за страховими
контрактами зl50 l1

( )

16
tJитрачанIrя фlнансових установ на наданIх{ позик з 155
[ншi витрачанrrя з 190 954 ( 249 )
Чистпй рух коштiв вИ операцiйноi дiяльностi 3195 12189 4з

II. Рух коштiв у результатi iнвестrrцiйноi дiяльностi
Надходженвя вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй з200

оротнIц активlв з205
Над<оджеlпlя вiд оц)иманих:
вlдсоткlв з215
дивlдендlв з220
Надходженrrя вй деривативЬ з225
Надходження вiд погашенIuI позик з2з0
НалхолженЕя вiд вибуrru лочiрнього пiдприсмства та
iHrrloi господарськоi олиницi з235

цaцхолжоння з250 2з4l



Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестичiй з255 ) ( )

нсоооротЕих aKTtlBlB з260 ( з075 ) ( |282 )
Виплати за деривативамIl з2,70 ( ( )

ВитрачацIrя на надацня позик з2,7 5 ( )

Витрачання на придбання дочiрtlъого пiдпрксмства та
iвшоi господарськоi одиЕицi з280

( ) ( )

Iншi платежi з290 ( 118з2 ) ( l52 )

Чистпй рух коштiв вiд iнвестпцiйноi дiяльностi з295 -|2566 -5з8

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходжепвя вiд:
Власного капiта,:rу зз00
Отримання позик зз05 65з 1,2,7з

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пйприемствi 33l0
Iншi надходх(ення зз40
Витрачанrrя на:

Викуп власнtтх акчiй зз45 ( ) (

погашенttя позик зз5 0 551 88l

Сплаry дивiдендiв зз55
Витрачання на сгLпату вiдсоткiв зз60 404 )
Виqrачанtrя на сплаry заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприсмствi з3?0

) ( )

Витрачання на виrшати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiлtlриемствах зз7 5

( ) ( )

[нцi платсжi зз90 ) ( 286 )

Чистий рух коштЬ вИ фiпацсовоТ дiяльностi 3395 -308 l06

Чистяй рух грошовЕх коштiв за звiтЕшй перiол 3400 _85 -з89

Залишок коштiв на початок року з405 Il9 446

Вплив змiни валютних KypciB на за,тлшок коштrв.4sl,iЁ_:*.ri!: .. 3410 8 62

Залишок коштiв rra кiнець року ,:;ii...!: е1,I 1l9

Керiвпик

Головкпй

l



Пiлпрпсмство КП "Дроt обичволокаliа,I" ДроI обпцькоi MicbKoi рл/rш

Даm (piк, мiсяць, число
за €ДРПОУ

коди
17 рl pI

l0
(найме!lування)

Звiт про рух rрошовпх коштiв (за пря}iим мfiодом)
за Pit( 2016 р.

ФормаNЗКо,,:rзаi{КV4l:l-ТббЙ_l

С татrя Кол За звirний псрiод За анzutогiчний перiод
поrrерсднього Dоку

1 2 з 4
I. Рух коштiв у результатi оперлцiйноi дiяльцостi

Надходження вiд:
Роа,:riзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) з000 47 о98
Повернсння податкiв i зборiв з005

у тому числi податку на додану BapTicTb зо06
l (i;tьового фiнаrrсування з010 з7 l1 458

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l l з,| 9 558

Надходжеlтня aBaHciB вiд покlлпцiв i замовrмкiв з0l5 49 l бз0
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 7

Надходження вiд вiдссrгкiв за змишками коlлтiв на
поточIrих рхунках з025 2 I

Надtодження вiд борiкникiв неустойки (штрафiв, пенi зOз5 158 28

Надходженrrя вй операцiйноi оренди з040
Надходхепня вiд отримання роялтi, авторських
виIIагород

3045

Надtодження вiл cTpaxoBlTx премiй з050
Надходхечяя фiнансових устаяов вIд лoBepнeHIur позцк 3055
Iншi налходжсння 3095 52l 5з0
Витрачання на оплаry:
ToBapiB (робiт, послуг) з l00 15 984 ) 21 бзб
Прачi з l05 ( 11 192 ) ( 9 85l
Вiдрахувань на соцiальнi заходr,r зl10 ( з 294 ) ( 5 099
Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 8 з,l2 ) 10 26з
Витрачання на огurату зобов'язань з податку яа прибуrок зl16
Витрачання на оплаry зобов'язаць з податку на додану
BapTicTb

зl17 ( 1851 ) ( 5 906 )

Виц)ачанкя па оплаry зобов'язань з iншrтх податкiв i зборiв з118 6 52I 4 з5,1 )
Вицlачаtrня на отшаry aBallciB з lз5 l9 14з

Вицlачанllя на отшаry поверпеrшя aBaHciB з 140
Вrтrрачанlrя на оrшату цiльовIл( BHecKlB з l45
Вицlачанrrя на оlшаry зобов'язань за страховими
коцчактами з150

( ) (

|7
iитрачання фшансових устаIIов на Ilадання позик зl55 ( )

Iншi витрачання з 190 ( l 0з7 954 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 4 460 |2,789

II. Рух коштiв у результатi iнвестпцiйноi дiяльностi
Надходженвя вiд реаriзацii:
фiнансовrос iнвестицiй з200
необоротних акгивiв з205
Надходженtlя вiд отриманlтх:
вlдсоткrв з215
дивlдендIв зz20
Надходжсння вiд деривативiв
Надходження вiд погаIлецня позик з230
Надходження вiл вибуггя дочiрнього пiдприсмства та
iншоi господарськоi одиницl з2з5

падхолження з2 50 2 155



Ви,трачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255 ( ) ( )
необоротних акгивiв з260 ( 2 8з,7 ) з 075
Виплати за дерилtативами з270 ) (
Вrграчанrrя на наданнrI позцк 327 5 ( ) ( )
Вrтграчання на придбання дочiрньоrо пiдприсмства та
iншоi господарськоi одиЕиц1 з2 80

( ) ( )

[ншi платежi з290 2404 ) ( l1E32 )
Чистий рух кошrгiв вiд iнвестпцiйноi дiяльпостi з295 -з 086 -l2 566

lIl. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Надхолження вiд:
Власного калiталу зз00
Отримання позик 3305 759 65з
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пiдпри€мствi ззl0
[ншi надходження зз40
Витрачаrтня на:
Викl.п власнлтх акцiй зз45 ( ) (
погашення позик зз 50 1286 557
Сплату дивiдендiв зз5 5 ( )
Витрачання на crrrrary вiдсоткiв 3360 ( 58з 404
Вrтrраsання на сrr,таry заборговаяостi з фiнапсовоi
оренди

зз65 ( ( )

Витрачання на придбанrя частки в дочiркьому
пiдприемствi з370

( ) ( )

Витрачаrrrrя на виплати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприспrствах зз75

( ) ( )

[ншi платеrкi з з90
Чнстпй рух кошгЬ вlд фiцапсовоi дiяльЕостi 3395 1 l10 -з08
Чнстпй рух грошовпх коштiв за звiтпяй перiод з400 264
Залиrцок коштiв на початок року 3405 42 l9
Вплив змiни валютни-r KypciB на залишок коштЬ 3410 8

3 415 j06 42

шага-!а Ромдн Мuколайович

v КsJrдцдарiшвiлi Сергiй Георгiйович



l]iдприемство КП "Дрогоблчводоканал''ЛрогобйцькоiмiськоiрадIr
[[ата (piK. rriсячь. чпсло)

за €ЛРIlОУ

коди
20Iб 01 0l

0:]з,{89i0

Код за дкvдГ-- tвtпббs ]

(яаймеЕування)

Звiт про власшrй капiта",i
ra PiK 2015 Р' 

Форма лir4

Стаття

Код
рsд-
к&

Зарес-
сlрова_

ний
(пайовий)
капiтаr

Капiтал 1
дооцiн-

ках

!одат-
ковий

кдпiтал

Резер-
внпй

капiтал

Нерозпо-
дiленпй

прибу,rок
(непокри-

тпй
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вплч-
ченпп

капIтiUI

Всього

l 2 3 4 5 6 8 9 10
залишок на початок
року 4000 l6423 9507 (з4о72) (8l4?)

Коригування:
змiна обпiковот
полiтики 4005
Виправлення помилок 40l0
lншi змiни 4090
Скорпгованшй зали-
шок на початок pol(v 4095 l6.1]_1 9507 (],r47]) (8l42)

Чистпй приб5ггок
(збиток) за звiтншй
перiод 4l00 (tE648) (l8648)

Iпшпй сукупнпй
дохiд за звiтнпй
перiод 41l0
Щооцiнка (уцiнка)
нсоборотrтих активiв 4ll1
Лооцiнка (уцiнка)

фitrансовtлх iHcTpyMeHTiB 4112
Цакопиченi K14lcoBi

рiзницi 41 lз
Частка iншого сукуrrного
цоходу асоцiйоваIIих i
спiльних пiдприемств 41l4
1нший сукупний дохiд 4116
Розподiл прибl.тку:
вигшати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибlтку
до зареестовiлного
капiта,ц, 4205
В црах}эаIrня до
резервного капiта,т5i 42|0
Сума чистого прибутку,
на:tежна до бюджеry
вiдповiдно до
законодавства 4215
Сума чистоло прибутку
на створення
с пецl,Lльних
(чiльових) фондiв 4220



IIридбання (пролаж)
некоrrrрольованоi
частки в дочlрньому

*I / ,- | _,_\,+a\ll,n*

|? qj:!:={эr,z

Керiвнпк

Головкпй

шага"rа Ромап Мпколайовпч

КUrдцдарiIцвiлi Сергiй Георгiйович



Iliлприсмсrзо КIl "ДрогобIlчводокдяал" Дрогобицькоi sicbKo'i радп

Дата Фiк- мiсяць, число)

коди
2017 0] 0l

0зЗ,18910за C,llPrlOy

(наймеяуваппя)

Звiт про власпий кдпiтал
и Pix 20lб р.

t

Форма М4 Код зд ДКУДГlSбббЗ__l

стrття

Код
ряд-
ка

Зарес-
строва-

ншй
(шайовпй)
капiтал

Капiтдл v
дооцiн-

ках

[одат-
ковпй

капiтал

Резер-
внпй

капiта"r

Нерозпо-
дiлений
прлбlток
(непокри_

тпй
збrrток)

нео-
пла-

ченип
капiтал

Витrч-
ченпй

капiтлr

Всього

l 2 з 4 5 б 7 tt 9 10

зrлишок яа початок
року 4000 l8 ]23 8,]26 (52 720) (25 97l)

Корпryваппя:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправлеяня помилок 40l0
Iншi змiни 4090
Скорпгований зшrп-
шок lla початок року 4095 l8 з2з 8 426 (5] 720) {25 97l)

Чистнй прибуток
(зблток) за звiтний
перiод 4100 (] 922) (з 922)

Iпший сукупнпй
дохiд зд звiтнrlй
перiол 41t0
,Щоочiнка (yuiHKa)
необоротних активiв 4l l I

.Щооцiнка (учiнка)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4112
Цакопиченi KypcoBi

рlзницl 41 lз
,IacrKa iншого сукуrrкого

цоходу асоцiйоваяrтх i
спiльtrих пillлрисмств 41l4
lнший сукуrпий дохiд 4l lб
Розподiл лрпбугку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямуванrrя прибlтку
до зареесIро8аного
капlтаJry 4205
В iдрахуванrrя до
резервного капlтапу 4210
Сума чистого прибуrrtу,
належна до бюджеry
вiдповiдно до
законодавства 4215
Сума чистого лрибутку
Еа створсння
слецlальних
(цiльових) фондiв 4220



шдгала Ромап Мrrколайовп!

Каландарiшвiлi Сертiй Георгiйоsпч

Керiвник

Головпий

частки в дочlрпьому

Придбання (rrродаж
неконтрольованоi

IlbBiBcbKoj 
обпастl

,F оЗз4В910 
*

\ Ёr !_:
<\ i _l-лLU.Il qnllбLli l !

1\'"i""i,J;}Ъrтt .Уs

*Zi.iР{Т}liR'р

,?х/ _a,Z4oбL 1.1 lФ
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