
додаток 1 
Уточнений

д,о Наqовальвого лолохення (стандарту) бухгалтерського облiку ]
'Загальн вимоaи до ф]нансовоi звiтностi'

Пiдприемство ПАТ''УжгородськийТурбогаз''
ТеРИТоРiя м,Ужгород Закарлатсько] областi
Органiзацiйно_праВова форма rосподарюваннЯ 

Публiчне акцiонерне товариство

Вид економiчноiдiяльностi

Середня кiлькiсть лрацiвникiв 1

за лоложеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТзвiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Дата (piк, мiсяць, число
за

Виробництво двиryнiв i ryрбiн, KpiM авiацiйних,
автотранспортних i могоциклетних двиryнiв
85

Адреса, телефон 88ol0, м. Ужгород, вул, ЬБiБрiiйlЗ]зв (0з12) 660485
Одиниця вимiру: тИс. грн. без десяткового знака (o*pi' роздiлу lv Звiту про фiнансовi результати(Звiry про сукупний дохiд) (форма N 2), гроцJовi показни*" о*о.о 

""чод"a""я 
в гривнях з копiйками

Складено (зробити позначку ''ч'' у вiдповiднiй клiтинцi):

Актив
Na 180100]

код
рядка

на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтноrо
перiоду

,l
l. Необоротнi аrгиви

Нематерiальнi аfiиви

2 з 4

1000 11 7
1001 42 42

-

1002 (з1 (35

-

1005 в 601 7 72э
1010 365 бз0 з60 732
10,т 1 1 754 з10 1 759 277

lнвестицiйна HeovxoMlcтb
1012 1 звв 680 1 з9в 545,1015

102а
H99ivvll?w\wpl lрlпапUчЕ] lпЁt,UrицlI.

якi облiковуються за методом участi в калiталi iнших лiдприемств 1030 7 761 7 761

1035 10 006 10 006
Hvplv9ll]vrUoo лЕUllарська Jdооо-овач]с-Ь
Еlдстрочен податковiактивиъlншl HeoooooTHl активи,."ffi

ll. Оборотнi акrиви
3апаси

-

1040
1045
1090
1095 з92 009 386 229

1100 э2 619 19 918
ii:::]::-------- 1101 18 741 12 2а5

11а2
110з 10 з45 7 71

;:;:-:=_:r]:_- 104
1110

_-",,"l,.""o JoUUu|uвdH|UIb за продvкц,ю, товаои nohnт.' п..-\-|.
чеuliорська заооргован сть за розрахуFкам,4

за виданими авансами

1125 9 67в за з42

11з0

12А
у iому чиUJlIз лодаткv на поиЬчток 1зб

155 325 619 312 590
160 бв 440 79 з92

1165 2 57в 34
4

167 2 574 з4
]]70
190
195

1 251 2 605
450 194 44в 124

1200

1з00 842 20з| sr, з5з



Качур М,В,

Циганкова Т.Ю,

викопавчоiвлади, цо реалiзуе державну пол]тику у сфер



уточнений
Додаток 1

до Нацiональвого положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Заrальнi вимоги до ф Haнcoвoi
звiтност'

Пiдприемство

Дата (piK, мiсяць, число)
за едрпоу

Звiт прО фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2018 р,

l. ФlнАнсовl рЕзультАти
Форма Na2 код 

"" 
дКvд[ йl

ll. сукупний

Фiнансовий результаiЪi!

результат до оподаткування:

лооlliнkя 
^л 

liUи,\ 2 з 4
2400
24а5
241о
2415
2445
2450

2460
2465 (262 671) 18з 829)



lll. ЕлЕмЕнти опЕрАц|Йних витрАт

Качур М,В.

Циганкоsа Т.Ю,

lv. розржунок покАзникlв приБутковостl

Головний бухгалтер



уточневий

до Нац]онального положенвя
(стандарry) бухгалтерсьхого облiку 1

"Загальвi вимоги до ф Haнcoвoi
звiтностi"

П дприемство ПАТ' Ужгородський Турбогаз'

Дата (piK, мiсяць, число)
за сдрпоу

Коди
2019 l 01

0015з608

КодзаДКvД@

(займенування)

3BiT про власний капiтал
за 2018 р,



Додаток 1

до Нацiовального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, число)
за еДРПОУ

8112 l 31

00153608
Пiдприемство пАт"ужгородськийТурбогаз"

(найменування)

Звiт про рух гроlлових коlдтiв (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N93 Код за ДКУД ]rЪбjЪТ4 l

стаття код
рядка

За звiтний перiод 3а аналогiчний перiод
попереднього року

2 4
l, Рух коц"rтiв у результатi олерацiйноТ дiяльностi

-lадходження вИ:
Реалiзацi-l продчкцli (ToBapiB, робiт. послYг) 3000 58 789 137 150
Повернення податкiв i зборiв 3005 12

у тому числl податкч на додану Bapтlcтb з006

Цiльового фiнансування з010
lадходження вiд повернення aвaHciB з020 1 24а 78

ншl надходження з095 з 27а 12706
Jитрачання на 0плату:

ToBaoiв (ообiт. послчг) з100 (7 563) (55 707)

Працi з105 (5 701 15 193)

вiдоахчвань на соцiальнi заходи з110 1 700) (4 144)

3обов'язань iз податкiв i збоDiв (9 453) (16 721

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану Bapтicтb з117 (7 42з) 12 612)
Витрачанhя на оплату зобов'язань з iнLцих податкiв i 3борiв з118 (2 030) (4 109)

]итрачання на оплатч повернення aBaHciB 3140 (31 51в) (44 124)

н LJJl витрачання з190 1 823)
lистий Dчх коlлтiв вiд опеоацiйноJ дiяльностi 3195 7 з76 12 222

!l. рух коlлтlв у результатl lнвестицlиноl дlяльностl
-,]адходження вiд реалВацi't:
фiнансових iнвестицiй з200
необоротних акгивiв з205

lадходження вiд отриманих;
вiдсоткiв 3215 9 1

дивценд|в з22о
lадходження вИ деривативiв 3225
ншi надходження 952

Jитрачання на придбання:

фiнансових iнвесrицiй з255 10 952) 10 000)

необоротних акгивis з260

зиплати за деоивативами з270

ншl ллатежl з290
{истий рух коlлтiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi з2sБ (9 991) (9 999

lll. рух коцrтiв у результатi фiнансовот дiяльност|
"]адходхення вiд:

Власного капiталY зз00
Отримання позик 3305
нщiнадходження 3340 ,10 000

Зитрачання на;

викчп власних акцiй з345

погаLцення позик зз50

Сплату дивИендiв
зитрачання на сплатч вiдсоткiв 3360 1

ншl плаrёжl 3390 (10 000)
{истий рух коlлтiв вiд фiнансовоТ дiяльностi зз95
lистий Dчх гDоцlових коцтiв за звiтний лерiод з400 (2 616 2 22з

3алиUJок KoLUTiB на початок рокч з405 2 57а
зплив змiни валютних KvDciB на залишок коштiв 3410 4 220



Керiвник

l оловнии оухгалтер

Качур М.В.

L|иганкова Т.Ю.


