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Форма N2 Код за ЩКУЩ
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

код{
2021 01 01

00209 1 60

1801003

Стаття Код
рядка

за звiтншй
шерiод

за аналогiчний
перiод

поперЬднього

року
1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiц послryг) 2000 2997 2 663
Чuсtпi заробленi сmраховi премit 20 10

премii пidпuсанi, вапова cy.ttta 20]]
пр eшi i:, пер е d aHi у пер е слпр ахув анн я 20]2
злliна резерву незаробленuх пре.мiй, BaJloчct сума 20]3
злtiна часtпкu переспlраховuкiв у резервi незаробленъtх
премit1

20]4

Собrварпсть реалiзованоi продукцii
( товарiв.робiт, пос,ryг) 2050 ( /zзzт ) ( 2027 )
Чtспli tloHeceHi збttmкtt за clпpaxoBlLl,ru вuплаmсLull 2070
BaпoBrrI"r:

прибуток 2090 670 бзб
зOиток 2095 ( ) ( )

7\охid (вumраmu) Bid злdлtu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язаllь

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu iнtцuх сmраховuх резервiв 21 10
з.лliнсt iHutttx cl?1paxoBux резервiв, валова cyhra 2]]]
злtiна часmкu пересlпраховuкiв в iHtttux сlпраховuх резервах 21 ]2

Iншi операцiйнi доходи 2\20 1 звб 1 45.+

,- пlо-ъtу чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варtпосmi aKttluBiB, якi оцiнююmься за
ctlp авеdлuвою Bapmi сmю

212 ]

dохid вid первiсноzо вllзllання бiолоziчнuх qкmцвiв i
ci.:t ь с ь ко zос поd ар сько i' пр офкцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсlпсlння кошmiв, вuвiльненъlх Bid
о1,1оdаmкування

2]2з

Адмiйстративнi витрати 213t) ( l0з3}, ) (95?)
Витрати на збут 2 l50 ( ) ( )
Iншi операчiйнi витрати 2l 80 (986) ( 1104 )

у lполlу чuслi:
влlmраmu Bid змiнц варmосmi aKtnuBiB, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuво ю в apmi с пl ю

2]8]

сllпlраmu Bid первiсноzо вuзнання бiо.цоziчнuх aKtпtlBiB i
с iль с ько zо ctlodapcbKo i' пр офкцi i'

2]в2

Фiнансовtлй результат вiд операцil:iноТ лiяльно cTi :

гцrибутоl< 2\90 з7 29
збиток 2195 ( ) ( )

.Щоход вiд 1^lacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240

у пlому чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноi' dополлоzu

224]

Фiнансовi вLпрати 2250 ( ) ( )
Втрати рiд ylacTi в капiталi 2255 ( ) "( )

.I



Iншi

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI

а

КерЬнrк ,Е
Ковеня Тапtара Во--rодltrl;iрiвr,а

сmс!mmi 2275

збиток 2295
з на 2300 1"l I

aHrUI

пrслядlяльност1вrд припиненоi 2з 05

Чlrстпr"r фiнансовlrr1 результат:
2350 il]

збиток 2з55 l

Стаття Код
рядка

за звiтrтrril
перiоJ

1 1

активlв 2400
1нансовихДооцiнка 2105

2410
астка 1ншого суýцного доходу асоцlиованих та спlльних 2415

Iнший дохlд 2415

дохlд доIншIIIYr 2450
податоlt на пов язании з 1ншим сучтшим доходом 2455

дохrд пrсля опода,Iншлtй 2160
дохiд (сушrа рядкiв 2350, 2355 та 2,165 30

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За artiL-tc,t iчt
ПеI_1il] l

пOпере_lIIь ,

1 1 3 ]
2500 61 9т

ти на 2505 2 87з 2:9:
ання на соцlальнl заходи 2510 567 5Зr,

25]l5 49 51
Iншi операцiйнi 2520 796 81S
Разопл 2550 4 з46 -l 1]-+

lllZl:lZ

Назва cTaTTi Код
рядка

Зд звiтнIII't
пе;liо:

0к}

за анацогi.п
перiо:

поперелrьоi

1 1 3 _l

кlлькlсть 2600
кlлькlсть акцtи 2605

Чистий на акцlю 2610
CKoplToB аний чистий прибуток збиток) на

акцlю 2615
2650

Головнrrй бухгалтер CeMeHtoK Олена AHrpirBtla

0

I

на

ý"


