
Дата (piк, мiояць, чиоло)

Пiдприсмство ДержавIIе пИпрп€мство "УкраIнський авioцiйппrr мотеорологiчний цсвтр" за СДРПОУ
(ндйменування)

Зlril lrpo |)yI lI0lltol}llx llottlтiB (зlt пllяьtlINI llсl Oлоrt)

]it PiK 2()2() р.

2з 5681] l0

Форма N3 Кол заДКУflf_Щ
Стаття Код За звiтний псрiод за аналогi.rний псрiол

lIопереднього рок}/
1 2 J 4

I. Рl,х Kolt1,1,ill у резr,Ltь t tt,гi otIcp:tt(iiittoi дiя.пьцос,гi
надходлrснru вiд:

Рсалiзаuii пролукчii (-roBapiB, робiт, пос,туг) 3000 24 696 4705l
Поверненнrt податItiв i зборiв 3005

1,тому числi податIry на додану BapTicTb 3006
l {i-пьового с]liнаноування з 0l0 628 4з9
Надход>rtсння вiд о-tриrtанюt с),бсидiй, дотацiй j0ll
Надход>ttсншr aBaHciB вiд поц,пtцв I за]\tовIIикlв 3 0l5
НадходлtенruI вiл пoBcpIIcIlIlrl aBaHclB 3020
Надходrltсння вiд вiдсо-r-rсiв за заJIишItаNlи коштiв на
поточних pax\rHKax 3025 809 2 l 1.5

Налiо,цlrrеннll вiд борlrtниrriв ноl,стойки (шпlаr|liв- пснi) 30з 5 l0 lз8
Надходлtсннrl вiд опе]эацiйноi орен,lи з040
Надliодrriсннrl вiд отрипrангut porL-rTi, авrорсьlсих
виIrагород

з045

Надхо,ц2кенttt вiд страхових прсдtlй з050
Надход;rrсннrl dliнансових 1,c,t,atIoB Bir,l повсрttснгrя позик з055
lншi надходлiсннл з095 1()7

Витрачанн-я на оп,lаry:
ToBapiB (робiт, послуг) зl00 5 80l ) ( 9 598

Прачi зl()5 2| збl ) ( 28298
Вiдрахl,вань на соцiа:tьнi заходи 31l0 4з47 ) ( 5825
l]обов'язань з податкiв iзборiв 31l5 1,2|7 ) ( l2z7
Витрачання tra оплат1, зобов'rtзань з податý, на прибl,ток 31tб зз ) ( 553 )

Витрачанrrя на оплату зобов'язань з подап(у на додану
BapTicTb

зll7 ( ll59 ) ( 649 )

Вlrцliгtання на оплitт1, зобов'язаrп, з irrших полаткiв i зборiв зl18 25 ) 25

Виrра.tання на оплап, aBaHciB зI35 )

Витрачання на оtlцац, пoBel)HeIlllrl aBaIlclB з L40 ( ) )

Витрачаннlt на оlUlацr цi,цьових BHccItiB з l45 ( 628 439 )

Витрачанtul на опrаrу зобов'rlзань за страховиNIи
контр а KTarI и з l50

( ) ( )

Витрачання dliнансовик установ на наданнri позик з 1_55 ) )
Iншi витрачаннrl з l90 ( 99 ) l50 )

Чlrc,l,rtii pt,x коltt,гitr lri,,l oпcp:tlliiiItoi,,tilt.lIыtoc,t i 3195 -7 2оз 4 206

II. Pvx ttoltI t,iB 1, 1lсзу. tb l it l,i illlrcc,t ltlltI.tttol лlrl.цыIос,Il
Н алхо,lлtсння вiд рсалiзацii:
dliнансових iнвсстицiй з20()

нсоооротних актиl}tв з 205

Надходження вiд оfриманих:
вiдсоткiв з 215

дивlдендlв з2z0
Надrодrrtсння вiд лсl>ива,t llBiB з225
надходrrсеl,tня вiд погаrцсння позиtt з2з0
Надходlконнrt вiд вибуття дочiрнього пiдприеrrства та
iншоi госr tола1,1ськоi олиницi з2з5
Iншi надхоллiсння з250



13итрачання на придбанн-lt:

(lirlarrcoBlт;; iнвестицiй з255 ( )
нсоооротних акти]]lв з260 ( 28 ) ( з419 )

Вип,пати за лсривативап,tи з270 ( ( )
Виrра.tаннл lla надання позик з27 5 )
Витрачання на придбання дочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) ( )

Iншi платсlкi з290 )
1IItcтttii 1lvx ltoцrt ilr Bijt ilttзecrrlцiiitloT лirILIыtосr,i 3295 -з 419

III. Рух коштiв у результдтi фiнансовоТ дiяльностi
Надходкення вiд:
Власного капiталу зз()0
Отриltаtrнл позиtс з305
Надходлtснrrл Bi/I прода)ц .tастки в дочiрньопrч
пlдпри€Nlств1 ззl()
Iншi надходлtсння зз4()
Витра.rання на:

Викчп B;tacHlT.l аIсliй зз 45 (

погашсння позик зз50
Сплату дивiдендiв 3355 l84 ( 169l
Виryачаннл tla спlатr, вiдсотttiв 3360
Витрачання на сплат}- заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачанtя на лридбанrrя частки в до,riрньому
пiдприсмствi зз 70

( ) ( )

Витрачання на виплати нсконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприсмствах зз7_5

( ) ( )

Iншi плател<i зз90 ( 91 ) 650 )(lItcтllii p\']t ltout,t,iB Bi]l t|lit tittlcoBoi ,,tiя.,rr,rtocтi 3395 -2 з1]L
Llllcтltii рчr гропlоtlttt ttottrriB за звiтпllii tlсрiол 3.100 _7 5()6 -l 5 5,1

Залишок коштiв на почаmк роч/ з 405 z() 77l,| 22 874
Вплив зiuiни валютних tgrpciB на за,rишок tсоштiв з410 l l02 (5 50)
Залишок коцft!7*d;|gа.ечь lciv, 

" 
\ _,-- _з4l5 14 з66 20 77l)

к
ий ,.:',,,,-,-.==

-л=|->,Ж= хдрчЕнковллдислАвIгорович
L''; J =-
/T.l Шепель Вапсн гина олексiiъllаг

,:': :

iLI,rcp


