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3BiT про фiпавсовi резуJьтатп (Звiт про суltупппй дохiд)
зд Pilс 2020 р.

Форма N2 Код за [КvД| tBotoo3 l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

l 0l 0l

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

3а ава.погiчншй
перiод

попереднього
року

1 ) 3 4
Чистrй дохiд вiл реалiзачii пролушrii (ToBapiB, робiц послrуг) 2000 2 146 2з0 2323 009
Чuсmi заробленi сmрмовi премil' 20l0

премi i' пidпuсанi, вмова сума 20l 1

премit, переdанi у пересmржування 2012
змiна резерву незаробленtм премiй, всlлова сума 201з
змlна часmкu пересmрсховuкiв у резервi незаробленtu
премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(товарiв,робiц посrгуг) 2050 ( l7з2з22 ( l900702 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmрсжовllмu вuплапсlлlu 2070
Ва;lовий:

прибу"юк 2090 4lз 908 422з07
збрrюк 2095 ( ) )

/loxid (вumраmu) Bid M,tiHu у резервсж dовzосmроковtлс
зобов'жань

2l05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHuttlx сmржовllх резервiв 2] 10
змiна iHultM сmржовllх резервiв, BcUloBa сума 2l1l
змlна часmкu пересmрсховuкiв в iHultх cmpcDcoаllx резервсж 21 12

Iншi операцiйнi доходи 2120 зб 703 з7 |42
у mал,ry чuслi:
doxid Bid MliHu варmосmi акпuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiспю

2I2I

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiл ь с ько zоспоdарс ько i' пр офкцi i'

2]22

dохid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненtм Bid
опоdаmкування

2l23

А,щлiнiстратвнi вlтгр ати 2l30 ( 69579 ) ( l08 886 )
Вгграти на збуг 2l50 ( 79365 ) ( 84025 )
Irmli операцiйlri вlтгратrt 2180 59 048 ) ( 56 658

у mulу чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmоспi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]81

вuпраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
с i л ь с ь ко zоспоdарс ько i' пр офкцi i'

2 l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2l90 242 бl9 209 880
збрrюк 2l95 ) ( )

.Щоход вiд rracTi в капiта.пi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 65 677 з7 599
IHmi дохода 2240 61 I17 lз9 7l2

у mому чuслl:
doxi d Bid блаzоdiйноi' dополtоzu

2241

Фiнансовi вкграти 2250 ( бl178 ) ( l05 28l )
Втрати вiд yracTi в капiталi 2255 ) ( )
Ilmli вrrграпл 2270 ( 156 944 ) ( 9зз22 )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцitна монеmарнi сmаmmi 2275



Фiнансовий результат до оподаткуваtIня:
прибуюк 2290 l51 29l l88 588
збрrюк 2295 ( (

Вl.rграти (дохiд) з податrсу на прибу"юк 2300 (34 5з0) (40 169)
Прибуюк (збl,r:юк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2350 llб 76| l48 4l9
збrrюк 2з55 ( ) )

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

За ана.lIогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необороттrrок акгl,вiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансовкх iнстррлеrтгiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24|0
Частка iнIцою сукупною доходу асоцiйованих та спiльних
пrдцриемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохц до оподаткування 2450
Подаmк на rтрибуюц пов'язаний з iншим суцrпним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподдткування 2460
Сукупний дохЦ (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 1 lб 761 l48 419

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙН

IV. РОЗРАХУНОК ПОКД й

опЕрл их витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 l 289 054 l 488 804
Вкграш на оrчrаry праф 2505 308 828 35l 486
вiлрахування на соцiальнi заходи 25 10 66 l39 74 464
Аморп.rзачй 25l5 80 332 61 478
Iншi операцiйнi вrrграп.r 2520 l33 682 l42 494
Разом 2550 l 878 035 2 ll8 726

ЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Ндзва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiод

за ана,rогiчний
перiод

попереднього
Dоку

1 1 3 4
Середньорiчна кiлькiстъ гlростlоl акчiй 2600 10433075з l04з30753
CKoplToBaHa сере.щrьорiчна кiлькiсть гlростлтх акцiй 2605 104330753 104з30753
Чистий гrрибуток (збrrюк) на одну просту акцiю 261-0 1,1 19l4 1,42258
Скоригований чистий rrрибуюк (збlтгок) на
одну просту акцiIо J*fiшт.,:!b_ 26l5 1.1l914 1.42258

2650 0,93000

КерЬвпt

Головний бцга.rrтер

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

ь
* А Н;жмý; Гулатtсан Оксана Михайлiвна
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Пiдприемство: 26209430 Приватне акцiонерне товариство "Виробниче
об'еднання "Стальканат-Сiлур"
3BiT: Ф2. 3BiT про фiнансовi результати (в тисячах)
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Звiт доставлено до Щентру обробки електронних звiтiв,Q,ерхстаry
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Реестрацiйний номер звiry: 9004528150
(51 1 01 0026209430S01 0021 31 0000730122020.xML)
3BiT вiдповiдае формату, визначеному,Щерхстатом Украiни.
Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнято для подальшоiобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiry в органах
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