
Пiдприсмство,Щержавне пiдприемство llУкраiЪський авiацiйний

Звiт про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за 9 МiсяцЬ 2018 р.

[ата фiк, мiсяць, число)
за СflРПОУ

кодI
2018 l l0 l0l

2з5688 10

Форма N2 Код за flКУДГ tВOбБ-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за аналогiчпий
перiод

попередпього
року

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продгукцii (ToBapiB, робiт, посrrуг) 2000 з2 929 30 531
tЛлсmi заробленi сmржовi премit 2010

пр елti i' пi dпuс aHi, в апо в а сума 201 1

премit, переdанi у пересmрахування 20l2
змiна резерву незаробленuх прелчtiй, валова сулпа 20]3
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( 2|зL2 ) ( l7 796
tЛlcmi понесенi збumкu за cmpжoиll.Jyru вuплаmаJуlu 2070
Валовий:

прибуток 2090 \l бL7 |2 7з5
зби:гок 2095 ) ( )

loxid (вumраmч) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

!охid (вumраmu) Bid з.п,tiнu iHtлux сrпрФсовllх резервiв 2I l0
зл,tiна iHulux сmраховuх резервiв, BcUtoBa сул,rа 2]]1
змiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21 ]2

Iншi операцiйнi доходи 2L20 493 292
у mому чuслl:
dохid Bid з.мiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься зсl
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с i ль с ьк о ео спо d арс ько i' про dукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання KoutmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 21з0 ( 57з4 ) ( 4453 )
Вицати на збут 2l50 (9l4) ( 7l0 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 1610 ) 3590 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцilлоюmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

вumраmu вid первiсноzо вllзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ько zо спо d ар с ько i' п р о dукцi i'

2l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2|90 з 852 4 274
збрrток 2|95

Доход вiдуластi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 l 14б 1 05l
IHmi доходи 2240

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdillноi' dополtоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )
Втрати вiд 1"racTi в капiталi 2255 ) ( )
Iншi витрати 2270 ( 450 ) (350)
ПрuФлrпок (збumок) Bid вплuву iнфляцit на монеmарнi сmаmmi 2275

(

( ) ( )



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат д0 0пOдаткування:
прибуток 2290 4 548 4 975
збитоrс 2295 ( )

Витрати (лохiд) з податку на прибуток 2300 (900) (1 308)

Прибугок (збкюк) вiд гrриш,lненоi дiяльностi пiоля
оподalткуванrul

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 з 648 з 667
збиmк 2355

п. сукупн

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана.llогiчний
перiOд

попереднього

рOку
1 ) 3 4

,Щооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400

,Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24la
Часгка irшlого сукупного доход/ асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохи до оподаткувдння 2450
податок на прибуюк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 246а
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та2460) 2465 3 648 з 667

ий

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередньOго

року
1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 503 306
Витрати на оплаry працi 2505 18 440 14 070
Вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 10 3 в31 2960
Аморпrзацiя 25 15 l 580 z 257
Iншi операцiйнi витрати 2520 5 2l7 6 956
Разом 2550 29 57l 26 549

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Середньорiчна кiпькiсть простlтх акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистлй прибуток (збrюк) на одну просту акцiю 2610
Скоригований чистий прибуюк (збиток) на
одry просту акцiю 26l^5

дивiденди на одну гфосту акцiю 2650

КерЬпик

Головпий бухгалтер ffi
\ъ

Шкулiпа Тетяна Володимирiвна

шепель Валентина олексiiвна


