
Додаток 1

до Нацiонального положення (ставдарry) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансово"l зв]тностi'

Пiдприемство АТ''УжrородськийТурбоrаз"
Територiя м.Ужrород Закарпатс bKo'.r областi

ОрганiзацiЙно"праВоваформагосподарюваннЯ Акцiонернетовариство

Дата (piK, мiсяць, число
за

Вид економiчноi дiяльностi

Середня кiлькiсть працiвникiв 1

Виробництво двиryнiв iryрбiн, KpiM авiацiйних,
автотранспортних i мотоциклетних двиryнiв
26

Мрsса, телефон 88010, м. Ужrород, вул. Болгарська, 3, +38 (0312) 660485

одиниqя вимiру: тис. грн. без десяткового знака (okpiм роздiлу lv Звiry про фiнансовi результати

{Звiry про сукупниЙ дохiд) (форма N 2), гроlловi показники якого наводяться в гривнях з копiЙками

Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiЙ клiтинцi);
за положеннями (стандартами) бухrалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоI звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.



Керiвник

Головний бухгалтер

Качур М,В,

1 Визначаеться в порядку,

ý ý Циганкова Т,Ю,

{Йкоrавчоr влади *о оеалiзус дерхэв-у гол ти{у у сФер



Додаток 1

до Нацонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Заrальнi вимоги до ф]нансовоi

Дата (р к, мiсяць, число)
за едрпоу

Пiдприемство

Звiт про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за 20,19 р,

Форма Ne2 Кол 
"" 

ДКVД@
l, ФlнАнсовl рЕзультАти

стаття код
рядка

3а звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

2 з 4
чистий дохiд вiд реалiзацii пDодчкчiт (ToBaoiB, робiт. послчг) 2000 467 4514Е
собiвартiсть реалiзовано-l продчкчiт (ToBaoiB, робiт. послчг) 2050 (42з (4з 249
валовий:

поибчток 2090 44 1 897
збиток 2095

lншiопеоацiйнiлоходи 2120 з5 057 1з 450

цмiнiстративнi витоати 21з0 15з ,1 918
витоати на збчт 2150 19 \22з
lншi операцlйнi витрати 2180 12 з74 182 4а7
Фiнансовий результат вiд операцiйноI дiяльностi:

пDибчток 2190 31 455
збиток 2195 169 201

доход вiд ччастi в капiталi 2200
lншi фiнансовiдоходи 2220 96(

lншiдоходи 2240 94

Фiнансовi витоати 2250 (77 2в6)
втоати вiд ччастi в капiталi
lншi виiоати 227о (зб 022 17 195]

Фiнансовий результат до оподаткування:
поиб\rток 229а
збиток 2295 (4 47з t262 722

витрати (дохiд) з податкч на поиблток 2з00
пDибчток {збиток) вiд поипинено-l дiяльностi п]сля олодаткчвання 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибчток 2350
збиток (4 473\ (262 722

. Gукупни о

' Найменуванняпоказника
Код

рядка

за звiтний
перiод

1 2 3 4
дооцiнка (vцiнка) необооотних активiв 2400
дооцiнка (чцiнка) фiнансових iHcTDvMeBTlB 2405
накопиченi kvocoBi оiзниui 241а
частка iншого счкчпного доходч асошiйованих та спiльних пiдпоиомств 2415
lнций счкчпний дохiд 2445
lнUJий счкчпний дохiд до оподаткчвання 2450
податок на поибчток пов'язаний з iншим счкчпним лоходом 2455
lнций счкyлний дохiд пiсля оподаткчвання 2460

чкчпний дохiд (cvMa Dядкiв 2з50. 2355 та 2460) 24в5 |4 473| 1262 722\

и



lll. ЕлЕмЕнти опЕр

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl



Додаток ]

до Нацiонального положення
(сгандарry) бухгалтерськоrо облiку ]

'Загальн] вимоrи до фiнансовоi

Дата (piк, мiсяць, число)

за едрпоу
Пiдприемство

Звiт про власний капiтал
за 20'19 р.

Коо."ДКУД|@I



Додаток 1

до НацiональнOго положення

(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансово'i
звhностi"

Дата (р]к, мiсяць, число)
за сдрпоу

Пiдприемство

Звiт про рух грошових коштiв (за

за 2019 р,

прямим методом)

Форма Nаз код за дкУд гjffi-]

i-ру* *orri" у p".yno1a1i операцiйноi дiяльностl

Надходження вiд отримавих

о
Качур М В,

Циганкова Т,Ю
Керiвник

Головний бухгалтер


