
Додаток,l
до Нацiонального положення (стандарry) брстrтерсьюrо облiку

1 "3агальнi вимоm до фiн9нсовоi звiтноfri"

Дата (piк, мiсяць, число)

Державне пiдприсмство "Карпатське пiдприсмство за еДРПОУ

за коАтУУ
за копФг

за KBEfl

геодезrj, картографii та кадастру"
|вАно-ФрАнкlвсь}а

Органiзацiйно.правова форма господарювання

Пiдприемство
Територiя

Вид економiчноТ дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв1

Мреса, телефон

деDжавне пiдпои€мство
Дiяльнiсть у сферi iнlкинiринry, геологii
та геодезiI, надання послуг технiчного

вулиця Академiка Сахарова, буд. 23, м. lBAHo-
ФРАнкlвсЬк. lвАно-ФРАнкlВсЬкА обл., 7601 4

Одиниця вимiру: тис. грн, без десяткового знака

Складено (зробити позначку "ч" у вИповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)

коди
2018,0з.31

2055з899
2610,100000

140

71 lz

31.03.2017

Акгив код на початок
звiтноrо перiоду

На кiнець
звiтноrо
перiодурядка

1 2 4

l. Необоротнi аlсиви
{ематеоiальнi акгиви

,l000 0 0

пеDвlсна ваотlсть
,100,1 ,i5 15

15 ,15

{езавеDшенi капiталь}
cHoBHi засоби

,l0,10 12 12

пепвlпня Rаптlfrь 101 1 658 658
1Hnc 1012 646 646

нRЕетиl llина нFпчYпмlгть 1015

папRlaча пяптlптL 1016

накопичена эмоDтизаulя 1017

цовгостDоковi бiологiчнi акгиви 1 020

|lовгостпоковi фiHaHcoBi iнвестиuiТ:
aki обпiковчкtться за метолом ччястi в кэпiталi iнших пiлппиемств 1 0з0

фiнансовi iнвестиuiт 1 0з5
ilовгостпокова лебiтопська забоогова HicTb

,l040

]iлстпоченi полэтковi экгиви 1 045 1о2 102
Htlli необопотнi апиви 1 090
t/сього за роздiлом l

,l095 114 114

ll_ обопотнi апиви
1апапи 1 

,100

fиппбничi аяпяеи 1 101

{саяRепll leHA пипобниt tтпп 1 102
-отовая пDолчкuия 1 103

Говаои 1 104
"lоточнi бiологiчнi аrrиви 1110

гппськя лябопгояянiпть зя пполчкltiп тпяяпи побпти ппспчrи 1 125 1зз 1зз
"lебiтопська tабппгпванiсть пп ппапаwнkами,

}а виданими авансами 1,1з0

l бюлжетом 1 
,lз5

l ToMv числi з полэткч на ппибrлгок 1 
,l36

l напэхованих лохолlв 1140

з янwпllIlнly позпаwнкlп 1145
нltlя пптпчня лабiтпппьrя ээбппгпванiпть 1 155 4 4

,1 -160

гппllIi та iy екпiRяпенти 1 
,165

витпати майбугнiх пепiолiв
lHttli обопотнi апиви 1 190

усього за роздiлом ll ,t 195 1з7 1зт
lll, Необопотнi аlстиви. чтDимчванi для пDодаrкч. та rDчпи вибчття 1 2оо 0 0

Бrпrна 1300 251 251



Пасив
Код

рядка
на початок

звlтного перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1
а 4

l, власний капiтал

3ареестDований капiтал 1 400 125 125

пlтяп v лопlllнках 1 405 0 0

додатковий капiтал 1410 231 231

резеовний капiтал 1 415 0 0

нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) 142о 1 з82 ,1 382

неоплачений капiтал 1425 п 0

вилччений капiтал 1 430 0 0

Усього за Dоздiлом l 1495 -1 026 -1 026

ll, довгостроковi зобов'язання i забезпечення
вiдстDоченi податковi зобов'язання 1 500 0 0

довгостооковi коедити банкiв
,l 510 U 0

|ншi довгостроковi зобов'язання 1 515 0 0

довгостооковi забезпечення
,1520 0 0

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1 521 0 0

цiльове фiнансчвання 1 525 U 0

усього за роздiлом ll 1 595 0 0

lll, Поточнi зобов'язання i забезпечення
KoDoTKocTDoKoBi коедити банкiв

,1600 0 0

PromiSSorv notes iSSued 1 605 0 0

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0

товаDи. ооботи. послчги 16,15 589 589
позп2wнкями з бюлжетом 1 620 673 67з

v ToMv числi з податкч на прибут,ок 1621 0 0

DозDахчнками зi стDахчвання 1 625 15 15

розрахунками з оплати працi
,lбз0

за одержаними авансами 1 бз5 0

з учасниками
,l640 0 0

lз внчтDlшнlх розоахчнкlв 1 645 U 0

поточнi забезпечення
,1660 0 0

доходи майбугнiх перiодiв 1 665 U 0

lншi поточнi зобов'язання 1 690 0 0

усього за роздiлом |ll 1695 1 277 1 277

lv. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами! уrримуваними для продахry,
та групами вибугтя

1700 0 0

Баланс 1900 251 251

визначаеться в порядку, встановленому спецiально уповновженим центральним органом виконавчоi влади у галузi статистики,

Копча P.lГолова Koмicii з лiквiдацii

Член KoMicii з лiквiдацii Перебойчук Т.В.


