
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця”__________________________________________  за ЄДРПОУ
Територія ВІННИЦЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту____________________________за КВЕД
Середня кількість працівників 1 75 _______ • _____  ■ _________________________________________
Адреса, телефон вулиця СОБОРНА, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21050_____  507238________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "Vм у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 березня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 36 26

первісна вартість 1001 73 73
накопичена амортизація р 1002 37 47

Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 388
Основні засоби 1010 18 183 17 235

первісна вартість 1011 37 973 38 008
знос 1012 19 790 20 773

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 І -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 * -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 18 269 17 649

П. Оборотні активи
Запаси 1100 614 530
Виробничі запаси 1101 614 530
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція ПОЗ - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 649 2 614
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 4 597 4 014
у тому числі з податку на прибуток 1136 13 13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 436 238
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 944 2 689
Г отівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 1 944 2 689
Витрати майбутніх періодів 1170 2 -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -

КОДИ
2019 [54 [оГ
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інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 11 Зр 32 43
Усього за розділом П 1195 10 274 10128

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 28 543 27 777

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 199 31 199
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 24 22
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (10 036) (11150)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < ■ )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 21 187 20 071

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків # 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 099 2 648
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 " "

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 -
резерв незароблених премій 1533 %  - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 3 099 2 648

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 1 737 1 984
розрахунками з бюджетом 1620 ЗО 123
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 4 91
розрахунками з оплати праці 1630 45 398
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 1 523 1 456
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 918 1 006
Усього за розділом ІН 1695 4 257 5 058

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

1700 -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - • - .
Баланс-------------------------------------- ЩД !-гл ^ ___________________________ 1900. 28 543 27 777

Керівник

Г оловний бухгалтер ч; | « і
(ҐП Т Г Г Х ^У у1 Г.дакшоггі^

і

МАЗУРЕЦЬ ЯРОСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

РЕВЕНОК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА..жш
—-----------  над / /
Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція № 1
Платник податків: 01130532

(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕРОПОРТ ВІННИЦЯ"

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові) 
уіпаего1Іоі@ дтаіІ.сот

(адреса електронної пошти (Е-таіІ))

Документ: 30100113
(код форми документу) 

Ф1. Баланс
(назва документу звітності)

0520600011305323010011310000012032019.ХМЬ
(ім'я файлу) 

звітний документ
(стан документа) 

Квартал,2019 р. 2019
(назва звітного періоду) (звітний рік) 

10 травня 2019
(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))

Підписи документа: (зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу 
посадових осіб, що мають право підпису):

» 01130532 Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця",
сертифікат №

0100000000000000000000000000000006с2а725, 
видавник ІІА-36865753-0114 АЦСКТОВ "Центр 

сертифікації ключів "Україна"

Керівник або фізична

(код згідно з ЄДРПОУ 
або РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта)

2480414079

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

ІУІАЗУРЕЦЬ Я.Л., сертифікат № 
0100000ї000000000000000000000000006с2а727, 
видавник ІІА-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр 

сертифікації ключів "Україна"
особа -  платник податку, 
або співробітник з 
правом підпису ПН

(РНОКПП або серія та 
номер паспорта)

(прізвище, ім'я, по батькові)

бухгалтер: 2226505401 РЕВЕНОК О.М., сертифікат № 
0100000000000000000000000000000006с2а72Ь, 
видавник ІІА-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр 

сертифікації ключів "Україна"
(РНОКПП або серія та 

номер паспорта)
(прізвище, ім'я, по батькові)

Результат обробки: Документ доставлено до Державної фіскальної служби України 
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Присутні попередження.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та

прийняття/неприйняття 
Вашого електронного документу.

25 квітня 2019 13:51:40
(дата) (час)

Реєстраційний №
Виявлені помилки:

Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії 
інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» -  особистий 
ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у 
кваліфікованому засобі електронного підпису).
Сертифікат: № '0100000000000000000000000000000006с2а725', видавець: 'ІІА-36865753-0114' 'АЦСКТОВ 
"Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"'.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії 
інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» -  особистий 
ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у 
кваліфікованому засобі електронного підпису).
Сертифікат: № '0100000000000000000000000000000006с2а727', видавець: 'І)А-36865753-0114' 'АЦСКТОВ 
"Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'МАЗУРЕЦЬ Я.Л.'.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії 
інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» -  особистий 
ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у 
кваліфікованому засобі електронного підпису).
Сертифікат: № '0100000000000000000000000000000006с2а72Ь', видавець: 'ІІА-36865753-0114' 'АЦСКТОВ 
"Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'РЕВЕНОК О.М.'.



Квитанція № 2
ЄДРПО У 01130532
ПІДПРИЄМ СТВО Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"
ЗВІТ Ф 1 . Баланс
ПЕРІОД І Квартал,2019 р.
РІК 2019
ЕТАП ОБРОБКИ Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
Д А ТА  ПРИЙОМ У 25.04.2019
ЧАС ПРИЙОМ У 15:03:26
ПІДРОЗДІЛ-О ДЕРЖ УВАЧ 05206
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 9001029130
НАЗВА ФАЙЛУ 0520600011305325010011310000012032019.ХМЬ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ Звіт в ідповідає формату, визначеному Держстатом України. 

Е лектронн і циф рові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення 
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах 
д ерж авно ї статистики та(або) необхідності надання уточнень 
Вам буде повідомлено додатково.

В ІДПРАВНИК Центр обробки електронних звітів Держстату України
01130532 722751576

І




