
Додаток 1
до Нацюнального положения (стандарту)
бухгалтерского обл1ку 1 "Загальш вимоги до фшансово! звггносп"

Дата (р1к, мюяць, число)
Шдприемство Комунальне шдприемство '’Аеропорт Вшниця" за СДРПОУ
Територ1я В1ННИЦБКА за КОАТУУ
Оргашзацшно-правова форма господарювання Комунальне шдприемство за КОПФГ
Вид економ1чно1 д1яльност1 Допом1жне обслуговування ав1ац1Йного транспорту за КВЕД
Середня юлыасть пращвниюв 1 75
Адреса, телефон вулиця СОБОРНА, буд. 59, м. В1ННИЦЯ, В1ННИЦБКИЙ РАЙОН, В1ННИЦБКА обл., 21050 507238 ~
Одиниця вим1ру: тис. грн. без десяткового знака (окр1м розд1лу IV Звпу про фшансов1 результата (Зв1ту про сукупний дох1д) (форма 
№2), грошов1 показники якого наводяться в гривнях з копшками)
Складено (зробити позначку "у" у В1ДПОВ1Дшй клггинщ): 

за положениями (стандартами) бухгалтерського обл1ку
за м1жнародними стандартами фшансово1 эвинос!!

Баланс (Зв1т про фшансовий стан) 
на 30 червня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД1 1801001

А К Т И В
Код

рядка
Н а початок 

ЗВ1ТНОГО перюду
Н а кшець 

ЗВ1ТНОГО перюду
1 2 3 4

I. Необоротш активи
Нематер1а л ь т  активи 1000 36 18

первюна вартють 1001 73 73
накопичена амортизацш 1002 37 55

Незавершен! каш тальт швестацп 1005 50 5 295
Основш заооби 1010 18 183 16 266

первюна вартють 1011 37 973 38 017
зное 1012 19 790 21 751

1нвестицшна нерухомють 1015 - -
Перв1сна вартють швестицшно! нерухомоотт 1016 - -
Зное !нвеотиц1Йно1 нерухомоотт 1017 - -

Довгостроков1 б!олог!чн! активи 1020 - -
Перв1сна вартють довгострокових бюлогтчних актив1в 1021 - -
Накопичена амортизация довгострокових б10лопчних актив1в 1022 - -

Довгостроков! фшансов1 швеотиц11: 
як1 об.иковуютъся за методом учаот! в кашталт
шших тдприемотв 1030 ■ -
!нш! ф!наноов11Нвеотищ1 1035 - -

Довгострокова деб1торська заборгован!оть 1040 - -
В!дотрочен1 податков1 активи 1045 - -
Гудвш 1050 - -
Вадотрочен! аквтзицшш витрати 1060 - -
Залишок копгпв у централтзованих отрахових резервних фондах 1065 - -
1нш1 необоротн1 активи 1090 - -
Усього за роздйгом I 1095 18 269 21 579

П. Оборотит активи
Запаси 1100 614 617
Виробнич1 запаси 1101 614 617
Незавершене виробництво 1102 -
Готова продукц!я ' 1103 3 ’/ / -
Товари 1104 -
Поточш б!олог!чн! активи 1110 -
Депозита перестрахування 1115 -
Вексел1 одержан! 1120 -
Деб1торська заборгован!стъ за продукцно, товари, робота, послуги 1125 2 649 2 764
Дсб!торська ,заборгован!ст ь за розрахунками:

за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 4 597 4 469
у тому числ! з податку на прибуток 1136 13 13
Деб1тф ська заборгован!сть за розрахунками з нарахованих доходав 1140 - -
Деб1торська заборговашсть за розрахунками 13 внутр!шн1х розрахунив 1145 - -

1нша поточна деб1тороька заборгован!сть 1155 436 223
Поточн! фшансов) 1нвестац11 1160 - -
Грош1 та IX екв1валенти 1165 1 944 2 091
Г о-пвка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 1 944 2 091
Витрати майбутшх пер10Д1в 1170 2 -
Частка перестраховика у отрахових резервах 1180 - -
у тому числ1 в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитшв або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премтй 1183 - -

КОДИ 
2019 |^ 7  ГОТ

01130532 
0520681203 

150 
52.23



шших страховых резервах 1184 - -
1нш1 оборотш активы 1190 32 762

Усього за роздшом П 1195 10 274 10 926
Ш. Необоротш активы, утримуваш для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 28 543 32 505

Пасив Код
рядка

На початок 
ЗВ1ТНОГО перюду

На кшець 
зв1тного перюду

1 2 3 4
I. Власний каштал

Зареестрований (пайовий) каштал 1400 31 199 31 199
Внески до незареестрованого статутного кашталу 1401 - -
Каштал у доощнках 1405 - -
Додатковий каштал 1410 24 20
ЕМЮШНИЙ ДОХ1Д 1411 - -
НаКОПИЧеЫ1 КурСОВ1 р13НИЩ 1412 - -
Резервный каштал 1415 - -
Нерозподшений прибуток (непокрытый збиток) 1420 (10 036) (10 433)
Неоплачений каштал 1425 ( - ) < • )
Вилучений каштал 1430 ( > ) < - )
1нш1 резервы 1435 - -
Усього за роздшом I 1495 21 187 20 786

П. Довгостроков1 зобов’язання I забезпечення
Вщстрочеш податков1 зобов'язання 1500 - -
Пенсшш зобов’язання 1505 - -
Довгостроков1 кредиты банюв 1510 - -
1нШ1 ДОВГОСТрОКОВ1 зобов’язання 1515 3 099 2 559
Довгостроков1 забезпечення 1520 - -
Довгостроков1 забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цшьове фшансування 1525 - -
Благо дшна допомога 1526 - -
Страхов! резервы 1530 - -
у тому ЧИСЛ1:
резерв довгострокових зобов’язань

1531
‘ '

резерв збитюв або резерв надежных выплат 1532 - -
резерв незароблених премш 1533 - -
1НШ1 страхов! резервы 1534 - -
1нвестиц1ЙН1 контракты 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на выплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздшом П 1595 3 099 2 559

Ш. Поточи! зобов’язання 1 забезпечення
Короткостроков1 кредиты баншв 1600 - -
Вексел1 видан1 1605 - -
Поточна кредиторська заборгован1сть за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _ .

товары, роботы, послуги 1615 1 737 6 478
розрахунками з бюджетом 1620 30 77
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками 31 страхування 1625 4 79
розрахунками з оплати прац1 1630 45 305
Поточна кредиторська заборговашсть за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборговашсть за розрахунками з уч&сниками 164% / - -
Поточна кредиторська заборговашсть 13 внутр1ш т х  розрахуншв 1645 - -
Поточна кредиторська заборговашсть за страховою Д1яльшстю 1650 - -

Поточш забезпечення 1660 1 523 1 328
Доходи майбутн1х пер10Д1В 1665 - -
Вщстрочеш КОМ1С1ЙН1 доходи В1Д перестраховиюв 1670 - -
1нШ1 ПОТОЧН1 зобов'язання 1690 918 893
Усього за роздшом Ш 1695 4 257 9160

IV. Зобов!даш1Ш^цов’язан! з необоротними активами, 
^Ш^у^раййМ^^1я лродажу, та трупами вибуття

1700 -

V. Чиста вартють аь^трвш недержавного пенс1Йного фонду 1800 - -

Баланс Т З Л л \ >'' Л \  - ^ 1900 28 543 32 505

Кершник «А

Головний й^ХсАлтер1 ; УАФу/

МАЗУРЕЦЬ ЯРОСЛАВ ЛЕОН1ДОВИЧ

РЕВЕНОК ОЛЬГА МИКОЛА1ВНА

Визначаетьоя 8 'д а ^д щ ,,во та^о ^л ен о ^  центральним органом виконавчо! влади, що реал1зуе державну полпику у сфер! статистики.



Квитанция № 1
Платник податгав: 01130532

(код згщно з 0ДРПОУ або РНОКПП або сер|я та номер паспорта)
КОМУНАЛЬНЕ ПЩПРИеМСТВО "АЕРОПОРТ В1ННИЦЯ"

(найменування або пр!звище, 1м'я, по батьков:)
У1паегоПо1:@ дта ||.сот  

(адреса електронно)' пошти (Е-таН))
Документ: 50100113

(код форми документу)
Ф1. Баланс 

(назва документу звЬносл)
0520600011305325010011310000031062019.ХМБ 

(|м’я файлу) 
званий документ 
(стан документа)

I ГПвр1ЧЧЯ,2019 р. 2019 
(назва зв1тного перюду) (звЬний р|к)

09 серпня 2019 
(граничний термж подання (для уточнюючих не зазначаеться))

Пщписи документа: (зазначаеться лише в залежносл вщ статусу особи платника податюв та складу
посадових 0С1б, що мають право пщпису): 

печатка: 01130532 Комунальне пщприемство "Аеропорт ВЫниця",
сертиф кат №

0100000000000000000000000000000006Ме11 е, 
видавник 11А-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр 

_______________________________________сертиф каци клку-пв "УкраТна"

Кер1вник або ф|зична

(код згщно з 0ДРПОУ 
або РНОКПП або 
сер1я та номер 

паспорта)

2480414079

(найменування або пр1звище, 1м'я, по батьков!)

МАЗУРЕЦЬ Я.П., сертифжат №
0100000000000000000000000000000006(сс810, 
видавник ЫА-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр 

сертифжацм ключ1в "УкраТна"
особа -  платник податку, 
або сп1вроб1тник з 
правом пщпису ПН

(РНОКПП або сер|я та 
номер паспорта)

(пр|эвище, |м'я, по батьков|)

бухгалтер: 2226505401 РЕВЕНОК О.М., сертиф кат № 
010000000000000000000000000000000701493с, 
видавник ЫА-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр 

сертифжацп ключ1в "УкраТна"
(РНОКПП або сер^я та 

номер паспорта)
(пр!звище, 1м’я, по батьков!)

Результат обробки: Документ доставлено до Державно)' фискально)' служби УкраТни
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ Р1ВН1.

Присутн! попередження.
Через певний час подбайте про прийом квитанцн №2 щодо результалв перев1рки та

прийняття/неприйняття 
Вашого електронного документу.

25 липня 2019 15:48:35 
(дата) (час)

Реестрацшний №
Виявлен! помилки:

Додатково повщомляемо - Особистий ключ електронного пщпису розм1щено на незахищеному носн 
жформаци, при цьому вщповщно до вимог Закону УкраТни «Про електронн! дов1рч1 послуги» -  особистий 
ключ квал|ф1кованого електронного пщпису повинен зберкатись у захищеному носн жформаци (у 
квал1ф1кованому засоб| електронного пщпису).
Сертификат: № 'ОЮООООООООООООООООООООООООООООООбИеНе1, видавець: 'ЫА-36865753-0117' 'АЦСК ТОВ 
"Центр сертиф кацп ключ!В "УкраТна"', найменування: 'Комунальне пщ приемство "Аеропорт Вжниця'". 
Додатково повщомляемо - Особистий ключ електронного пщпису розм Ц ено на незахищеному носи 
жформацм, при цьому вщповщно до вимог Закону УкраТни «Про електронн! дов1рч1 послуги» -  особистий 
ключ квал1ф1кованого електронного пщпису повинен зберФатись у захищеному носи жформацп (у 
квал1ф1кованому засоб| електронного пщпису).
Сертифжат: № '0100000000000000000000000000000006Гсс810', видавець: '11А-36865753-0117' 'АЦСК ТОВ 
"Центр сертиф каци ключ1в "УкраТна"', найменування: 'МАЗУРЕЦЬ Я.Л.'.
Додатково повщомляемо - Особистий ключ електронного пщпису розм Ц ено на незахищеному носи 
жформацм, при цьому вщповщно до вимог Закону УкраТни «Про електронн! дов|рч1 послуги» -  особистий 
ключ квал|ф1кованого електронного пщпису повинен зберкатись у захищеному носи жформацп' (у 
квал|ф 1кованому засоб| електронного пщпису).
Сертиф кат: № '010000000000000000000000000000000701493с', видавець: '11А-36865753-0117' 'АЦСК ТОВ 
"Центр сертифжаци ключ1в "Укра'Тна"', найменування: 'РЕВЕНОК О.М.'.



Квитанщя № 2
едрпоу 01130532
пщприемство Комунальне пщприемство "Аеропорт Вжниця"
зви Ф1. Баланс
ПЕРЮД I П1вр1Ччя,2019 р.
Р1К 2019
ЕТАП ОБРОБКИ Зв1т доставлено до Центру обробки електронних з в т в  Держстату УкраТни
ДАТА ПРИИОМУ 25.07.2019
ЧАС ПРИИОМУ 15:56:38
ПЩРОЗДШ-ОДЕРЖУВАЧ 05206
РЕ6СТРАЦ1ИНИИ НОМЕР 9002060690
НАЗВА ФАЙЛУ 052060001130532301001131000003106201 Э.ХМЬ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ Зв1Т вщповщае формату, визначеному Держстатом УкраТни. 

Електронн! цифров! пщписи перев1рено.
Зв1т прийнято для подальшо'Т обробки. У випадку виявлення 
помилок при зд1йсненн1 обробки даних звпу в органах 
державно!' статистики та(або) необхщносл надання уточнень 
Вам буде повщомлено додатково.

В1ДПРАВНИК Центр обробки електронних з в тв  Держстату УкраТни
01130532 2564027640


