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Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.
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Стаття Код За звiтний перiод За ана.тlогiчний перiод
попеDеднього Dою/

1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операчiйноi дiяльностi

Надtодкення вiд:
Реалiзацii гrро.ryкчii (ToBapiB, робiт, пос.rryг) 3000 2з78 82з 2 649 062
Повернеюrя податкiв i зборiв 3005 24 I55 25 5ll
у тOму числi податlсу на додану варгiсть 3006 24 l55 25 500
Цйьовою фiнансувашrя 30l0 з 819 4 |47
На.цодкення вiд отримш*rя субсидiй, дотацiй 30l l
Надюдкешrя aBaHciB вiд покуrщiв i зiмовнlдсЪ 30l5 32999 17 4|2
Надrодкеrпrя вiд поверненюI aBaHciB 3020 683 l 530
Надrодкеr*rя вiд вiдсоткrв за залишками коштiв на
поючнIо( рацrtrках з025 238 483
Надtодкеrдrя вiд боржrпакiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 49 l lбl
Надtодження вiд операчiйноi ореrци 3040 з24 398
На.цодкення вiд огримання роятlтi, авторських
винаюрод

3045

Надtодкення вiд cTpaxoBloK премiй 3050
Надtодкення фiнансовlаt установ вiд поверненюI позик 3055
Irшli надtодкеrпrя 3095 444 0зз 474 59з
Вкграчання на оплаry:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 l 689 757 ) ( l899779 )
Прачi з 05 247 568 276 487
вiдраryваrъ на соцiальЕi заходлr 3 l0 66 479 74 692
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3 l5 108 129 ) lз4 673
Вкграчаrпrя на оIIJIату зобов'язаrъ з подат(у на гrрибу"юк з lб 27 з54 ) 48 l65 )
вrграчання на оппату зобов'язань з подап(у на додаrry
варгiсть

зl17 ( 14629 ) ( 766l )

Вкграчаrпrя на оIIлату зобов'язань з irшlих податкiв i зборiв зl l8 ( 66 146 ( 78 847
Виграчаrrня на ошIату aBaHciB 3 l35 ( lб 902 з22з9
Вrграчанrrя на оппату поверненюI aBaHciB 3 140 2 676 з 444
Вкграчаrпrя на оплаry цйьовlоt BHecKiB 3 l45 l 8l0 ( 5610
Вr,rграчання на оплату зобов'язань за ираховими
контрактами 3 l50

) ( )

Вкграчання фiнансовюr установ на наданнrI позик 3 l55
Iншi вrтграчаrurя 3 l90 ( з96272 ) 500 35l )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльностi 3195 355 5з0 247 022

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
На.цодкення вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротнюr акпавiв 3205 8 738 2923
надкодкення вiд отиманих:
вiдсоткiв 32I5 5 l22 6 840
дшiдеrцiв з220
Над<одкеrтrrя вiд дерив ап.вiв з225
над<одкеrтrrя вiд погашенrrя позик з2з0
Надход2кенlrя вiд вибуггя дочiрньою пiдгrрисмства та
iншоi господарськоi одиницl з2з5
Iншi надкодження 3250 38 000



Ви,rрачання на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255 ) )
неоfuротню( акгивiв з260 30 303 47 479 )
Виплlати за деривативами з270 ) )
Вкграчаrшя на наданFuI позик з275
Вrrтрачання на придбання дочiрньою пiдприемства та
i ншоi господарсьrсоi одиницl 3280

( ) ( )

Irrmi rшатеlкi з290 ( )
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -lб 44з 284

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надrодкення вiд:
Власного капiтаlry 3300
Отримання позик 3305 l 166 912 | 4Iз 17з
над<одження вiл гrролалсу частки в дочiрньому
пiдприемствi 33 10

Iншi надtо.шкешrя зз40
Вrtграчання на:
Викуп власнrо< акцiй зз45 )
погашеrпrя позик 3350 l 419 454 l 467 4|0
Сгrлату дивiдендiв 3355 lз 100 |09277 )
Вкграчання на сппату вrдсоткrв 3360 ( 47 764 85 705
Вlтграчання на сшIаry заборюваностi з фiнансовоi
оренди

3365 ( 26 985 ) ( 120lз )

Вlтграчання на гтридбаннrI частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

( ) ( )

Витрачання на виIlлати некоFIтрольованим частмм у
лочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) )

Iншi гшателсi 3390 )
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 _340 39l -2612з2
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -1 304 -lз 926
зшlишок коштiв на поч 3405 4 786 19 098

34l0 448 (386)
3алишок ко 34l5 3 930 4 786
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. Отримано:

. Одерхувач:

. Пiдписи:

. lм'я файла:

. Спосiб прийому:
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Пiдприемство: 26209430 Приватне акцiонерне товариство "Виробниче
об'еднання "Стальканат-Сiлур"
3BiT: Ф3. 3BiT про рух rрошових коштiв (за прямим методом)
3а перiод: PiK,2020 р.
3BiT доставлено до l-|eHTpy обробки електронних звiтiв flepxcTaTy
УкраТни 25.02.2021 у 11:07:39
Реестрацiйний номер звiry: 900452821 1

(51 1 01 0026209430S01 003091 0000731 1 22020.xML)
3BiT вiдповiдае формату, визначеному,Щерхстатом Украiни.
Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнято длlя подальшоТобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
дерхавноi статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.
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