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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Приватного підприємства «Аудиторська фірма «ТЕСТ» 

щодо фінансової звітності 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2018 рік

Керівництву Комунального підприємства 
«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Нами, суб’єктом аудиторської діяльності, незалежною аудиторською фірмою 

Приватним підприємством «Аудиторська фірма «ТЕСТ», код ЄДРПОУ 20692617 
проведено аудит фінансової звітності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДРОГ ОБИЧВ О ДОКАНАЛ » ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі -  Підприємство, КП «Дрогобичводоканал») за 2018 рік 
що включає:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 Л2.2018 року (Форма №1м).
• Звіт про Фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма №2м).
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Аудиторська перевірка проведено в період з 20.05.2019. по 05.06.2019. за адресою: м. 
Дрогобич, вулиця Федьковича, будинок 11, з оформленням результатів перевірки в офісі 
ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ». Аудит здійснювався з відома начальника 
Підприємства Шагала Романа Миколайовича та в присутності головного бухгалтера 
Каландарішвілі Сергія Георгійовича.

Відповідальність управлінського персонажу

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за підготовку та 
достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 
вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам.



Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, які зобов'язують нас планувати та виконувати аудиторську 
перевірку для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень.

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудит фінансової звітності та 
ауди торську діяльність».

Ми надали аудиторські послуги у відповідності до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 
2016-2017 років, затверджені рішенням АПУ від 08.06.2018 № 361, для обов'язкового 
застосування при виконанні завдань з 1 липня 2018 року в якості національних стандартів 
аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу 
вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, 
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року 
передоачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту незалежного 
аудитора.

Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансових звітах суттєвих помилок. Дослідження 
проводилось шляхом тестування доказів відповідності застосованих принципів обліку — 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Аудит 
передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових 
звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності 
представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

При проведенні ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства не виявлено обставин, які свідчать про можливість 
шахрайства.

Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що 
стосуються складання Замовником фінансової звітності для розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Замовника. Аудит буде включати також оцінку відповідності 
використаної Замовником облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової 
звітності (і), характеру аудиторських процедур (іі), потреби, щоб аудит проводився у межах 
обгрунтованого періоду часу та за обгрунтованою вартістю (ііі), а також внаслідок 
обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі 
суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо 
аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

ГГП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ»
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності КП «ДРОГОДИЧВОДОКАНАЛ» ^

Дрогобицької міської ради Львівської області станом на 31.12.2018.
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Юридична адреса: м. Дрогобич, вул. Федьковича, будинок 11.
Основний вид діяльності за КВЕД: 36.00 Забір, очищення та постачання води 
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Основнілндомості про аудиторську фірму

Повне найменування ~ ™ Е  ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
4---- -------- ------

Код за ЄДРПОУ 20692617
Фактичне місце 
знаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 34, офіс 87, 04050

Організаційно — правова 
форма за КОПФГ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Номер реєстрації у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

№4801

Правовий статус 
інформація про наявність 
кваліфікованих спеціалістів 
з виконання завдання
Види діяльності за КВЕД, ' 
які надають право на 
виконання послуг:

АV ПИТГтОї.я „_„ ^

Юридична особа

Незалежний аудитор -Бусло Віра Олександрівна; помічник 
іудитора -  Березинець Вікторія Степанівна
і9.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту: 
сонсультування з питань оподаткування;

Аудиторська перевірка проведена на підставі Договору №20/05/2019 від 20 05 2019 о 
Масштаб перевірки: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.



Змістовна частина аудиторського висновку
1. Стан бухгалтерського обліку та облікова політика
На Підприємстві бухгалтерський облік здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 
996-Х1У зі змінами та доповненнями. Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та Положення 
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, 
комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджено Наказом 
Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року № 1213.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 
які фіксують факти здійснення господарських операцій. Інформація, що міститься у 
прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках 
бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом 
подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

На КГІ «Дрогобичводоканал» діє журнально-ордерна автоматизована система ведення 
оухгалтерського ооліку (з занесенням підсумків до Головної книги) та складання звітності. 
Аудитором перевірено правильність кореспонденції основних рахунків, тотожність 
зустрічних сум у регістрах бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку 
ведуться належним чином. Складена фінансова звітність відповідає обліковим регістрам.

Для перевірки надано наказ «Про облікову політику на підприємстві» від ЗО. 12.2016. 
№87, погоджений 05.01.2017. міським головою м. Дрогобич Т. Кучма. Зазначений наказ 
визначають концептуальну основу порядку ведення бухгалтерського обліку Підприємства. 
Концептуальною основою фінансової звітності при підготовці фінансових звітів 
Підприємства визначені Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 
Україні. Прийняті елементи облікової політики по всіх суттєвих аспектах відповідають 
вимогам діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Вище вказаним наказом про облікову політику також встановлені організаційні заходи 
щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, а саме ведення бухгалтерського обліку та 
оподаткування покладено на обліково — фінансову службу (бухгалтерію) підприємства, яку 
очолює головний бухгалтер.

Для заоезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
Підприємством щорічно проводить інвентаризацію активів та зобов’язань. В ході 
проведення в 2018 році інвентаризації (наказ №49/з від 30.11.2018.) не встановлено 
недостач та/або лишків активів та зобов’язань Підприємства.

2. Розкриття інформації за видами активів
Необоротні активи
Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій Підприємства 

ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. 
Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів складає 28354,5 тис.грн,. 
знос -  49104,9 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом.
Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється по інвентарних номерах та в розрізі 
виробничих структурних одиниць. Переоцінка основних засобів протягом перевіряємого 
періоду не проводилась.
Для малоцінних необоротних матеріальних активів, інших необоротних матеріальних 
активів в перевіряємому періоді нараховувалась амортизації у розмірі 50% вартості при 
введенні в експлуатацію та 50% при списанні з балансу тих чи інших малоцінних 
необоротних матеріальних активів.

Аудитор зазначає, що обсяг розкриття інформації відповідає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ» л
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності КП «ДГОГОДИЧВОДОКАНАЛ» ^

Дрогобицької міської ради Львівської області станом на 31.12.2018.



Аудит незавершених капітальних інвестицій 
У рядку Балансу 1005 “Незавершені капітальні інвестиції” станом на 31.12.2018 року 

відображені незавершені капітальні інвестиції в сумі 11284,9 тис.грн., що відповідає даним 
бухгалтерського обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» Підприємства.
Зазначені активи складаються в т.ч. з вартості незавершеного будівництвом об’єкту 
"Водогін «Семигинів» (Стрийський р-н), а також придбаних та не введених в експлуатацію 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. 
Розбіжностей між даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності не встановлено.

ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ» с
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності КП «ДРОГОДИЧВОДОКАНАЛ» ^

Дрогобицької міської ради Львівської області станом на ЗІ .12.2018.

Облік запасів
У рядку 1100 «Запаси» Форми №1 м станом на 31.12.2018 р. відбита сума 1522,7 тис. 

грн.
Аудитором не встановлено розбіжностей між даними бухгалтерського обліку і фінансовою 
звітністю. Одиницею бухгалтерського обліку запасів Підприємства є їх найменування або 
однорідна група (вид).
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс КП «Дрогобичводоканал» за 
первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, переоцінка запасів Підприємством не 
проводилась.
Оцінка вибуття запасів при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті у 2018 році 
здійснювалась за методом ФІФО.

Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання 
матеріальних запасів. Відповідно до пункту 23 П(С)БО 9 "Запаси", вартість малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів 
(списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 
предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Підприємства протягом строку 
їх фактичного використання.
Розбіжностей між даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності не встановлено.

Облік дебіторської заборгованості
\

За даними фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2018 р. значення статті 
«Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» складає 21134.9 
тис.грн., з бюджетом -  553,6 тис.грн.
Дебіторської заборгованості підтверджуються даними синтетичного і аналітичного обліку.

Перевіркою не встановлено дебіторської заборгованості, щодо якої минув строк 
позовної давності. Відрахування до резерву сумнівних боргів за 2018 рік не здійснювались. 
У рядку .1125 відбито чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості за роботи, 
послуги, яка складається з первісної вартості заборгованості споживачів за надані послуги 
водопостачання та водовідведення за мінусом резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів створений за методом застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, з терміном 
виникнення заборгованості більше 18 місяців.
Підприємством проводиться постійна претензійно -  позовна робота по фізичних особах -  
боржниках послуг.
Впродовж 2018 року до суду подано 185 заяв про видачу судових наказів на суму 1615,1 
тис. грн. З поданих заяв задоволено — 153 заяви на суму 1306,5 тис.грн. До нотаріальних 
контор подано 35 претензії на суму 248,6 тис. грн. До виконавчої служби подано 165 
виконавчих проваджень на суму 1467,3 тис. грн.
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3. Власний капітал
Згідно Статуту статутний капітал Підприємства становить 22521,5 тис. грн. Структура 

Власного капіталу Підприємства є наступною:
- Зареєстрований капітал— 22521,5 тис.грн.;
- Додатковий капітал — 5046,2 тис.грн.;
- Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток) -  (58047,1) тис.грн.;

В перевіряємому періоді дооцінка активів Підприємством не здійснювалась.
Зміни в додатковому капіталі є сумою нарахованої Підприємством амортизації на 

безоплатно одержані необоротні активи з визначенням доходу.
На нашу думку, загальна інформація про власний капітал достовірно та справедливо 
відображена у фінансовій звітності.

4. Огляд доходів та витрат
За 2018 рік Підприємством отримано дохід у розмірі 76138,5 тис. грн., в т.ч.

- чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) -  67864,0 тис. грн.
- Інші доходи — 7177,8 тис.грн. та
- Інші операційні доходи — 1096,7 тис.грн.

Витрати Підприємства за 2018 рік склали 78214,5 тис.грн., в т.ч.:
- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -  63723,8 тис.грн.;
- інші операційні витрати -  8994,3 тис.грн.
- інші витрати -  5496,4 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) сформована з матеріальних
витрат, витрат на оплату праці, нарахувань на заробітну плату, амортизації та інших 
операційних витрат.

За результатами фінансово-господарської діяльності Підприємством отримано збиток у 
розмірі 2076 тис.грн.

5. Основа для аудиторського висновку із застереженням
г ' Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та 

зооов язань в 2018 році, оскільки буй призначений після дати її проведення.

Висновок аудитора (умовно - позитивний)
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності», 
фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ДР ОГ ОБИЧВ О ДОК АНАЛ » ДРОГОБИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ станом на 31.12.2018., його фінансові результати 
за 2018 рік відповідно до Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Додаток № І до звіту економічні показники діяльності Підприємства.

В.О Директора ПП „АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ”

Сертифікат аудитора А №00*
В.О. Бусло



Додаток №1 до звіту незалежного аудитора 
від 05.06.2019 р.

Показники майнового стану Підприємства

Показник/ формалу Формула розрахунку Показники 2017/2018 Нормативне
значення

Сума господарських 
коштів, що знаходяться в 
розпорядженні 
підприємства (Ф1 р.1300)

Підсумок балансу

і

63221,8 64292,6 Збільшення

Коефіцієнт зносу 
основних засобів (Ф1 
р.1012 /Ф1 р.1011)

Сума зношених основних 
засобів

0.6 0.7 < 0Первісна вартість основних 
засобів

Коефіцієнт оновлення 
основних засобів (Ф1 
р.Ю11 гр.4 -  р. 1011 
гр.З /р.1011 пот. Рік)

Балансова вартість придбаних у 
звітному періоді основних засобів

Г-  " ' "

0.03

-

0.9 Збільшення
Первісна вартість основних 

засобів на кінець звітного періоду

Коефіцієнт придатності 
основних засобів (Ф1 
Р.1010/Ф1 р.1011)

Залишкова вартість основних 
засобів

0.4 0.3 > 0
Первісна вартість основних 

засобів
Коефіцієнт реальної 
вартості основних засобів 
у вартості майна 
підприємства (Ф1 
Р.1010/Ф1 р.1300)

Залишкова вартість основних 
засобів

0.4 0.4 > 0,3
Вартість активів підприємства

Оцінка ділової активності Підприємства

Показник Формула розрахунку
------ --------------------------
Значення 2017/2018 Нормативне

значення

Коефіцієнт
оборотності
активів

Чистий дохід від реалізації 
продукції/ Середньозважена вартість 
активів (Ф2 р.2000/Ф1 р.1300 гр.З + 
р.1300 гр.4)* 0,5)

0.9

•

1.0 Збільшення

4



Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ф ін а н с о в и й  з в іт
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради ______________________________

Територія ЛЬВІВСЬКА _____________________________________ _ _ _____________
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

Вид економічної ДІЯЛЬНОСТІ Забір, очищення та постачання води___________________________________

Середня кількість працівників, осіб 304__________________________________ ___________
Одиниця виміру: тис, гри, з одним десятковим знаком__________________ ______________
Адреса, телефон вулиця Федьковича, буд. 11, м. ДРОГОБИЧ, ЛЬВІВСЬКА обл., 82100

Дата(рік, місяць,число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

0324451274

Коди
2019 | 01 | 01 

03348910 
4610600000 

430 
36.00

1.Баланс на 31 грудня 2018

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 550,0 11 284,9

Основні засоби 1010 28 354,5 24 886,7

первісна вартість 1011 77 459,4 77 552,0

З Н О С
1012 ( 49 104,9 ) ( 52 665,3 )

Довгострокові біологічні активи 1020 . ■

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 ' " , -

Інші необоротні активи 1090 ■

Усього за розділом І 1095 38 904,5 36 171,6

II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 455,9 1 522,7

у тому числі готова продукція 1103

Поточні біологічні активи 1110 - *

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 19 001,0 21 134,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 302,2 553,6

у тому числі з податку на прибуток 1136 “ “

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 185,9 2 932,3

Поточні фінансові інвестиції 1160 " • " _ ■ “ -

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 802,5 1 019,4

Витрати майбутніх періодів 1170 20,0 . 24,9

Інші оборотні активи 1190 549,8 933,2

Усього за розділом II 1195 24 317,3 28 121,0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 „ ..
Баланс 1300 63 221,8 64 292,6



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4

1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 821,5 22 521,5

Додатковий капітал 1410 6 176,3 5 046,2

Резервний капітал 1415 " '
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (55 971,1) (58 047,1)

Неоплачений капітал 1425 ( '  ) ( ■ )

Усього за розділом 1 1495 (28 973,3) (ЗО 479,4)

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 64 814,8 56 565,5

III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 , • '
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 '
товари, роботи, послуги 1615 1 974,6 5 168,8

розрахунками з бюджетом 1620 6 783,7 11 168,1

у тому числі з податку на прибуток 1621 - . " ‘ -

розрахунками зі страхування 1625 31,2 341,7

розрахунками з оплати праці 1630 982,8 1 399,3

Доходи майбутніх періодів 1665 - “

Інші поточні зобов’язання 1690 17 608,0 20 128,6

Усього за розділом III 1695 27 380,3 38 206,5

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 63 221,8 64 292,6

2. Звіт про фінансові результати 
за Рік 2018

Форма № 2-м Код заДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 67 864,0 60 292,2

Інші операційні доходи 2120 1 096,7 3 153,5

Інші доходи 2240 7 177,8 4 789,0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 76 138,5 68 234,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 63 723,8 ) ( 5.1 768,9 )

Інші операційні витрати 2180 ( 8 994,3 ) ( 9 832,3 )

Інші витрати 2270 ( 5 496,4 ) ( 5 845,3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 78 214,5 ) ( 67 446,5 )

Фінансовий результат додоодаткування (2280 -  2285) 2290 (2 076,0) 788,2

Податок на прибуток •" '■ тЦ-— -24 • 2300 ( - ) ( ■ )

Чистий прибут9<Цзбиток) (2290 -'23 (Щ \ _ 2350 (2 076,0) 788,2

Керівник 

Головний б й ї і.

ІІІагала Роман Миколайович

(ініціали, прізвище) 
Каландарішвілі Сергій Георгійович

(ініціали, прізвище)
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