
Додаток 1

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

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" за ЄДРПОУ
Територія ВІННИЦЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання|Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД
Середня кількість працівників ПО076,
Адреса, телефон 21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173 61-92-08
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу ГУ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
322), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "У"у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку М.

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019 р.
Форма Ма1 Код за 1801001

Код На початок На кінець
звітного звітного

3 4

Нематеріальні активи

вартість
накопичена амортизація

активи

довгострокових
амортизація довгострокових

які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

Залишок у страхових резервних -
активи ї

сього за 455 121

запаси

активи
перестрахування

одержані
за продукцію, товари, послуги
за розрахунками:

за виданими авансами
з

у тому з податку на
за розрахунками з нарахованих
за розрахунками із внутрішніх

Інша поточна

періодів
перестраховика у страхових резервах

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов'язань
резервах резервах належних виплат
резервах



страхових резервах
активи

Усього за п 103 335 95 990
ПІ. - -

Баланс 573 999 551 111

На кінець
звітного

4

На початок
звітного

31

І. Власний капітал
пайовий)

капітал

прибуток(
Вилучений
Інші
Усього за 282 859 269 203

Пп. "язання і забезпечення
зобов'язання

язання

язання

забезпечення

допомога

тому
резерв довгострокових зобов'язань

належних виплат

на джек
п

ШІ. Поточні
Усього за

"язання і

кредиторська
зобов'язаннями

з бюджетом
начисліз

31

з оплати
авансами
З

доходи

ШІ

язання, пов з
утримуваними для продажу,

У, Чиста

245 187сього за

573,999. 551 111

Керівник Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер Лисак Алла Борисівна

| Визначається в порядку, встановленому щореалізує державну політику у сфері статистики.


