
Додаток l
до Нацiоншьного положенш (оаrиарry)
бр(штерською облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтностt''

,Щата (piK, мiсяць, чиоло)
Пiдприсмсво СтрийськиймiськийкомбiнаткомунальнихпИпршсмств за е,ЩПОУ

за КоАТУУТериторiя JЬBIBCЬKA

Середня кiлькiоть працiвникiв l l83
Адреоа,телефон вулицjlНижанкiвоько
Oдиницявимipу:тиo.гpн.6eздеoяткoBoгoзпакa(oкpiмpoзлiлyIvД.-БG;p""
Nl2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бу<галтероького облiку
за мiжнародними отандартами фiнансовоi звiтностi 

]

Баланс (Звiт про фiшансовий стан)
на 3l березня 2018 р,

Форма Л!1 Код за Ш(У, 1801001

Актив
Код

Dядк:!

на початок
звiтного перiоду

на кirrець
звiтного пепiодч

l 2 3 {
I. Необоротпi аюlлви

Немаreрiальнi активи l 000
первiсна BapTicTb 00l 6 6
накопичена амортизацlя 002 6 6

Незавершенi капiтальнi iнвестицtt 005 ,7з

OoHoBHi засоби 0l0 24 4з2 24 162
первtона варпотъ 01 з9 002 з9 09
знос 0l2 l4 570 14 929

Iнвестицiйпа HeplxoMioTb 015
Первiона BapTicTb iнвестицiйноi HeplxoMooTi 016
Знос iнвеотицiйноi HepyxoMooTi 017

ЛовгооIроковl бlологlчнl активи 020
Первiона BapTioTb довгоотрокових бiологiчних активiв l02l
Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних актшЬ I022

,Щовгостроковi фiнаноовi iнвеотицii:
якi облiковуrоться за методом }^]aoTi в капimлi
iнших пiдприемотв l 030
iншi фiнансовi iнвестицii 10з5

f{овгоотрокова дебiторська заборгованiоть 1 040
Вiдстроченi податковi активи 1 045
Гулвiл 1050
tsiдстроченi аквiзицiйнi витати l0б0
Залншок коштiв у ценцlалiзованих стахових резервних фондах 1 065
lншl HeooopoTнl активи l 090
Усього за роздiлом I l095 24 505 24235

П. Оборотнi аlсгшви
Запаси 100 80,1 900
Виробничi запаси l0l 804 900
Незавершене виробництво I02
Гоюва продукцiя 10]
Товари 104

активи 110

,Щепозити перестраýrвання 115
Векоелi одержанi 120

{ебimрська заборгованiоть за проryкчiю, mвари. робопr, поо,[уги I25 1 336 2 з82
Щебiторська заборгованiоть за розрахунками:

за виданими аваноами l lз0
з оюджеюм 1з5 114 106

у mму числi з податку па прибуюк 1зб 104 l04
,Щебiюрськазаборгованiотьзарозраýнками.нuраховаrих-ffiлЬ- 1.10

.Щебiюрська заборrованiсть за розрахунками iз внутрiшнii розрахржЬ 145
Iнша поючна лебi юроька заборt oBaHic гь i55 l9 з26
Поточнi фiнансовi iнвестицii 60
Грошi та ix еквiваленти 65 з40 з0l
Готiвка 66
Рахryнки в банкж 16,7 340 з01
Витрати майбутнiх перiодiв l l70 10 8
Чаожа перестраховика у оlрахових резервж 180

У ТОМУ ЧИСJХ В:

резервах довгоотокових зобов'язань
181

резервах збиткiв або резервах належних виплат 1 182

р9зервах незароблених премiй 1 18з

KOll}1
ZOIE l04 l0l

05759з l 0

461 1200000

l50
81.29



1нших отахових резервах 184

lншl оборотнt активи 190 201 102
Усього за роздiлом lI 195 2 824 4 l25

Ш. Нсоборотнi активп, утримуванi для продаяqу, та груплl впбуття 200
Бшаrrс 300 27 329 2Е зб0

(пайовий) капiтал

(l 851)

у mлд/ чиоJп:

резерв довгостокових зобов'язань

ми зобов'язаннями

числl з податку на

розрах]нками з1 страryвання

Поmчна кредиюрська заборгованiсть за одержаними авансами
за розрахтнками з учасниками

ть lз внуIрlшнlх розрахункlв

Iншi поmчнi зобов'язання

'. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними аюивами,
утримуванrrмп для прод:lrrý/, та грJl,памп вибуття

'*з"

-

Васькович Василь Iванович

стась Галпна Миколаъна

iъжýts
центальним органом що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики


