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ВСТУП 

Сучасні економічні відносини в Україні висувають достатньо суттєві вимоги щодо 

процесу забезпечення високої якості функціонування системи обліку і, відповідно, 

звітності вітчизняних підприємств. Це було обумовлено необхідністю, з одного боку, 

отримання достовірної інформації для прийняття зважених управлінських рішень 

системою управління підприємств, з іншого боку, – звітування перед державними 

органами (податковими, органами державної статистики та ін.) про результати 

господарської діяльності підприємств за певний період, та, з третього боку, – надання 

зовнішньому середовищу інформації, що характеризує фінансовий стан та результати 

діяльності підприємств і на підставі якої кредитори, інвестори та інші юридичні та фізичні 

особи, так чи інакше зацікавлені у їх діяльності, отримують можливість прийняття 

економічно обґрунтованих рішень стосовно даних підприємств.  

Отже задоволення інформаційних потреб усіх груп користувачів вирішується 

шляхом складання на підприємстві певних форм звітності та надання їх відповідним 

користувачам, оскільки саме звітність є завершальним етапом фінансового, податкового 

та статистичного обліку на підприємстві. 

Інформація про фінансовий стан підприємства, результати його фінансово-

господарської діяльності та рух грошових коштів на підприємстві, а також відображення 

цієї інформації відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів є предметом 

дисципліни “Звітність підприємства”, що являється однією з базових дисциплін для 

студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.  

В результаті вивчення дисципліни “Звітність підприємств” студенти повинні 

вивчити теоретичні засади складання звітності підприємств, законодавчі акти та 

нормативно-інструктивні документи, що регламентують її складання, а також методики і 

техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності. Мають 

бути засвоєні складання основних форм та додатків до фінансової звітності підприємства, 

виправлення помилок та внесення змін у фінансові звіти підприємства, формування 

зведеної та консолідованої фінансової звітності, фінансового звіту Суб’єкта малого 

підприємництва та основних форм податкової, статистичної та спеціальної звітності 

підприємства згідно стандартів бухгалтерського обліку та чинного вітчизняного 

законодавства. 

Мета виконання завдань робочого зошиту (кейсу) для практичних занять з 

дисципліни “Звітність підприємств”  – поглибити та конкретизувати знання студентів з 

даної дисципліни, отримані ними в процесі теоретичних і практичних занять, сформувати 

навички самостійного підбору, осмислення та узагальнення наукової інформації і 

літератури. 

Завдання виконання завдань робочого зошиту (кейсу) для практичних занять: 

– розширити набуті теоретичні знання з організації та методики складання звітності 

на підприємствах; 

– дослідити організацію, методику та техніку складання фінансової, податкової, 

статистичної та звітності до фондів на прикладі базового підприємства; 

– виробити уміння використовувати законодавчі нормативні акти, методичні 

рекомендації щодо порядку та техніки складання і використання відповідних форм 

звітності підприємств; 

– навчити використовувати отримані знання з метою формування реальних 

пропозицій щодо покращення організації та методики підготовки звітності Суб’єктів 

господарювання. 
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ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 

Вихідними даними для складання основних форм звітності базового підприємства 

ТОВ “Мрія” є інформація з Головної книги або з оборотного балансу про сальдо 

початкове за усіма рахунками, обороти за дебетом та за кредитом. Вихідні дані залишків 

на рахунках для індивідуальних варіантів студентів щодо виконання практичних завдань 

із заповнення звітності базового підприємства наведені в таблиці 1-2. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

Тема практичного завдання – складання журналу реєстрації господарських 

операцій базового підприємства та відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з методики складання журналу реєстрації господарських операцій з 

визначенням кореспонденції рахунків, освоєння методики відкриття схем бухгалтерських 

рахунків.  

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі вихідних даних по відповідному варіанту, які наведені у таблицях 1-2, 

відкриваються необхідні рахунки. У разі необхідності відкриваються рахунки з нульовим 

сальдо. 

2. На підставі вихідних даних по відповідному варіанту виконується контіровка 

рахунків та визначається їх кореспонденція. Результати оформлюються у вигляді журналу  

реєстрації господарських операцій. 

3. По кожній операції записуються обороти у відповідні відкриті рахунки. 

5. Підраховуються підсумки оборотів за дебетом та кредитом по кожному рахунку, а 

також сальдо на кінець періоду. У разі необхідності закриваються деякі рахунки на кінець 

періоду. 

6. Підведення підсумків.  

В таблиці 3 наведено приклад заповнення журналу реєстрації господарських 

операцій базового підприємства для першого індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2. САЛЬДОВА ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ  

Тема практичного завдання – складання оборотної відомості за синтетичними 

рахунками. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з узагальнення оборотів і залишків за синтетичними рахунками та 

зведення цієї інформації у регістри бухгалтерського обліку. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання роботи: 
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Таблиця 1 – Залишки на рахунках (варіанти 1-5) 

Варіанти 1 2 3 4 5 

Код Назва рахунку Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 Основні засоби 1538800   1539000   1538800   1539000   1538800   

103 Будинки та споруди 845000   845000   845000   845000   845000   

104 Машини та обладнання 412000   412000   412000   412000   412000   

105 Транспортні засоби 187500   187500   187500   187500   187500   

106 Інструменти, прилади та інвентар 94300   94500   94300   94500   94300   

115 Інвентарна тара 8000   8000   8000   8000   8000   

12 Нематеріальні активи 59500   59500   59300   59500   59300   

121 Права користування природними ресурсами 28000   28000   28000   28000   28000   

123 Права на комерційні позначення 14000   14000   14000   14000   14000   

125 Авторське право та суміжні з ним права 17500   17500   17300   17500   17300   

13 Знос (амортизація) необоротних активів   435600   435800   435600   435800   435600 

131 Знос основних засобів   421200   421400   421200   421400   421200 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів   4000   4000   4000   4000   4000 

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів   10400   10400   10400   10400   10400 

141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі 

в капіталі 50600   50600   50600   55600   40600   

151 Капітальне будівництво 945300   945300   945300   945300   945300   

20 Виробничі запаси 277000   277000   277000   277000   277000   

201 Сировина й матеріали 95000   95000   95000   95000   95000   

203 Паливо 30000   30000   30000   30000   30000   

205 Будівельні матеріали 104000   104000   104000   104000   104000   

207 Запасні частини 48000   48000   48000   48000   48000   

23 Виробництво 75150   75150   75150   75150   75150   

26 Готова продукція 210000   210000   210000   210000   210000   

281 Товари на складі 100000   100000   100000   100000   10000   

301 Каса в національній валюті 1000   1000   1000   1000   1000   

311 Поточні рахунки в національній валюті 1450450   1450450   1450450   1450450   1450450   

34 Короткострокові векселі одержані 5000   5000   5000   5000   5000   

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 65000   65000   65000   65000   65000   

371 Розрахунки за виданими авансами 81000   81000   81000   81000   81000   

372 Розрахунки з підзвітними особами 5000   5000   5000   5000   4000   

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 10000   10000   10000   10000   10000   
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Продовження таблиці 1 
38 Резервних сумнівних боргів   7000   7000   7000   7000   6000 

40 Зареєстрований (пайовий) капітал   1500900   1500900   1500900   1500900   1400900 

421 Емісійний дохід   65000   65000   65000   65000   65000 

423 Накопичені курсові різниці   39300   39300   39300   39300   39300 

43 Резервний капітал   108150   108150   108150   108150   108150 

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)   12100   12100   12100   12100   12100 

46 Неоплачений капітал 10000   30000   10000   30000   10000   

471 Забезпечення виплат відпусток   25000   45000   25000   50000   25000 

501 Довгострокові кредити банків у національній валюті   1500000   1500000   1500000   1500000   1500000 

601 Короткострокові кредити банків у національній валюті   680000   680000   680000   680000   680000 

62 Короткострокові векселі видані   40000   40000   40000   40000   40000 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками   450000   450000   450000   450000   450000 

641 Розрахунки за податками   14000   14000   14000   14000   14000 

651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування   2900   2900   2900   2900   2900 

661 Розрахунки за заробітною платою   11850   11850   11650   11850   11650 

Разом: 4891800 4891800 4912000 4912000 4891600 4891600 4917000 4917000 4790600 4790600 
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Таблиця 2 – Залишки на рахунках (варіанти 6-10) 

Варіанти 6 7 8 9 10 

Код Назва рахунку Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 Основні засоби 1539200   1539000   1538800   1539000   1538800   

103 Будинки та споруди 845000   845000   845000   845000   845000   

104 Машини та обладнання 412000   412000   412000   412000   412000   

105 Транспортні засоби 187900   187500   187500   187500   187500   

106 Інструменти, прилади та інвентар 94300   94500   94300   94500   94300   

115 Інвентарна тара 8000   8000   8000   8000   8000   

12 Нематеріальні активи 59500   61000   59300   59500   59300   

121 Права користування природними ресурсами 28000   28000   28000   28000   28000   

123 Права на комерційні позначення 14000   15500   14000   14000   14000   

125 Авторське право та суміжні з ним права 17500   17500   17300   17500   17300   

13 Знос (амортизація) необоротних активів   436000   437300   435600   435800   435600 

131 Знос основних засобів   421200   421400   421200   421400   421200 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів   4400   5500   4000   4000   4000 

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів   10400   10400   10400   10400   10400 

141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі 

в капіталі 50600   50600   55600   55600   40600   

151 Капітальне будівництво 945300   945300   945300   945300   945300   

20 Виробничі запаси 277000   277000   277000   277000   277000   

201 Сировина й матеріали 95000   95000   95000   95000   95000   

203 Паливо 30000   30000   30000   30000   30000   

205 Будівельні матеріали 104000   104000   104000   104000   104000   

207 Запасні частини 48000   48000   48000   48000   48000   

23 Виробництво 75150   75150   75150   75150   75150   

26 Готова продукція 210000   210000   210000   210000   210000   

281 Товари на складі 100000   100000   100000   100000   10000   

301 Каса в національній валюті 1000   1000   1000   1000   1000   

311 Поточні рахунки в національній валюті 1450450   1450450   1450450   1450450   1540450   

34 Короткострокові векселі одержані 5000   5000   5000   5000   5000   

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 65000   65000   65000   65000   65000   

371 Розрахунки за виданими авансами 81000   81000   81000   81000   81000   

372 Розрахунки з підзвітними особами 5000   5000   5000   5000   24000   

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 10000   10000   10000   20000   10000   
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Продовження таблиці 2 
38 Резервних сумнівних боргів   7000   7000   12000   7000   6000 

40 Зареєстрований (пайовий) капітал   1500900   1500900   1500900   1500900   1500900 

421 Емісійний дохід   65000   65000   65000   75000   65000 

423 Накопичені курсові різниці   39300   39300   39300   39300   49300 

43 Резервний капітал   108150   108150   108150   108150   108150 

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)   12100   12100   12100   12100   12100 

46 Неоплачений капітал 10000   30000   20000   20000   20000   

471 Забезпечення виплат відпусток   25000   45000   35000   40000   35000 

501 Довгострокові кредити банків у національній валюті   1500000   1500000   1500000   1500000   1500000 

601 Короткострокові кредити банків у національній валюті   680000   680000   680000   680000   680000 

62 Короткострокові векселі видані   40000   40000   40000   40000   40000 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками   450000   450000   450000   450000   450000 

641 Розрахунки за податками   14000   14000   14000   14000   14000 

651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування   2900   2900   2900   2900   2900 

661 Розрахунки за заробітною платою   11850   11850   11650   11850   11650 

Разом: 4892200 4892200 4913500 4913500 4906600 4906600 4917000 4917000 4910600 4910600 
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Таблиця 3 – Журнал реєстрації господарських операцій базового підприємства 
№ 

з/п 

Дата Документ Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 03.09.2014 Протокол зборів 

засновників,устав 

підприємства, 

виписка з 

державного реєстру 

Зареєстровано устав  ТОВ 

“Мрія” ( кількість 

засновників – 30,  сума 

вкладу кожного – по 100000 

грн. ) 

3000000 46 40 

2 03.09.2014 Накладна Надійшло від засновника як 

внесок в уставний капітал:                                

 

а) Сировина і матеріали  200000 201 46 

б) Напівфабрикати 50000 25 46 

в) Паливо 75000 203 46 

г) Запчастини 18000 207 46 

д) Будівні матеріали 270000 205 46 

е) МШП 40000 22 46 

3 05.09.2014 Виписка банку Надійшов на поточний 

рахунок в банк внесок від 

засновників 

1200000 311 46 

4 05.09.2014 Прибутковий 

касовий ордер  

Надійшло в касу від 

засновника 

5000 301 46 

5 08.09.2014 Накладна Надійшло від засновника як 

внесок в уставний капітал:                                

   

а) споруда 100000 103 46 

б) обладнання 90000 104 46 

в) автотранспорт 95000 105 46 

г) офісні меблі 79000 106 46 

6 08.09.2014 Накладна на 

внутрішнє 

переміщення 

Передано у виробництво:    

а) сировина і матеріали 95000 23 201 

б) паливо 18000 23 203 

в) напівфабрикати 45000 23 25 

7 08.09.2014 Акт випуску готової 

продукції (здавальна 

накладна) 

Надійшла на склад готова 

продукція (ГП) по фактичній 

собівартості 

120000 26 23 

8 08.09.2014 

  

Відвантажено ГП покупцю 

(фактична собівартість 

100000 грн.) 

 

а) Видаткова 

накладна складу 

готової продукції 

Відвантажена ГП покупцю та 

відображено дохід від її 

реалізації  

180000 361 701 

б) 
Податкова накладна 

Нараховане податкове 

зобов'язання з ПДВ 

30000 701 641 

9 09.09.2014 

Бухгалтерська 

довідка 

Визначена собівартість 

реалізованої продукції 

(списана собівартість 

реалізованої продукції) 

100000 901 26 

10 09.09.2014 

Бухгалтерська 

довідка 

Списано дохід від реалізації 

продукції на фінансовий 

результат (ФР) 

150000 701 79 

11 09.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано собівартість 

реалізованої продукції на ФР 

100000 79 901 

12 09.09.2014 Виписка банку Погашено заборгованість 

покупця за реалізовану 

продукцію 

150000 311 361 

13 10.09.2014   Надійшов аванс від покупця   

а) Виписка банку Відображено аванс покупця  90000 311 681 

б) 
Податкова накладна 

Відображено податкове 

зобов’язання з ПДВ 

15000 643 641 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 
14 12.09.2014   Оприбутковано товар від 

постачальника 240000 грн., у 

тому числі ПДВ   

а) Накладна Оприбутковано товар від 

постачальника  

200000 281 631 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податковий 

кредит з ПДВ 

40000 641 631 

15 15.09.2014   Відвантажено товар покупцю 

2, фактична собівартість 

150000, рентабельність 30%:    

а) Накладна Визначено ціну реалізації 

товару з ПДВ 

234000 361 702 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податкове 

зобов’язання з ПДВ раніше 

нараховане 

15000 702 643 

в) Відображено податкове 

зобов'язання з ПДВ 

24000 702 641 

16 15.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Відображено собівартість 

відвантаженого товару 

150000 902 281 

17 15.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано собівартість 

відвантаженого товару на ФР 

150000 79 902 

18 15.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано дохід реалізації 

товару на ФР 

195000 702 79 

19 15.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Проведено взаємозалік з 

покупцем  

90000 681 361 

20 16.09.2014   Оплачено ПАТ 

“Одесськабель” за поставлену 

продукцію        

а) Платіжне 

доручення Відображено оплату за кабель 

60000 371 311 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податковий 

кредит з ПДВ 

10000 641 644 

21 17.09.2014   Оприбутковано від 

“Одесакабель” кабель на суму 

48000 грн., у тому числі ПДВ   

а) Прибуткова 

накладна 

Оприбутковано кабель 40000 205 631 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податковий 

кредит з ПДВ нарахований 

раніше 

8000 644 631 

22 17.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Проведено взаємозалік з ПАТ 

"Одесакабель" 

48000 631 371 

23 17.09.2014   Оприбутковано автомобіль 

від постачальника на суму 

180000 грн., у тому числі 

ПДВ   

а) Накладна Оприбутковано автомобіль 

від постачальника 

150000 152 631 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податковий 

кредит з ПДВ 

30000 641 631 

24 17.09.2014 Накладна на 

внутрішні 

переміщення 

Передані запасні частини для 

введення в експлуатацію авто 

17000 152 207 

25 17.09.2014 Відомість 

нарахування 

заробітної плати 

Нарахована заробітна плата 

працівникам зайнятим в 

приведення в експлуатацію 

авто 

1000 152 661 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 
26 17.09.2014 Відомість 

нарахування 

заробітної плати 

Утримано єдиний соціальний 

внесок (3,6%)   

36 661 651 

27 17.09.2014 Утримано податок на дохід 

фізичних осіб (ПДФО) 

145 661 641 

28 17.09.2014 Нараховано єдиний 

соціальний внесок (ЄСВ) 

(36,76%) 

368 152 651 

29 17.09.2014 Накладна на 

внутрішнє 

переміщення 

Списано паливо при введенні 

авто в експлуатацію 

300 152 203 

30 17.09.2014 Акт введення в 

експлуатацію 

Введено авто в експлуатацію 168668 105 152 

31 18.09.2014 Платіжне 

доручення 

Перераховано податок на 

дохід фізичних осіб 

145 641 311 

32 18.09.2014 Платіжне 

доручення 

Перераховано єдиний 

соціальний внесок 

404 651 311 

33 19.09.2014 Видатковий 

касовий ордер 

Видано заробітну плату 819 661 301 

34 22.09.2014 Акт прийому-

передачі 

нематеріальних 

активів  

Отримано право на об'єкт 

промислової власності 

70000 154 631 

35 22.09.2014 Акт введення в 

господарчій оборот 

Введено право на об'єкт 

промислової власності 

70000 124 154 

36 22.09.2014 Акт дооцінки Проведено дооцінку права на 

комерційні позначення 

1400 123 412 

37 22.09.2014 Акт дооцінки  Проведено дооцінку 

амортизації права на 

комерційні позначення 

300 412 133 

38 23.09.2014 Акт виводу з 

господарчого 

обороту 

Виведено з господарчого 

обороту для реалізації право 

на користування природними 

ресурсами 

14000 286 121 

39 23.09.2014 Акт виводу з 

господарчого 

обороту 

Відображена сума зносу 

виведеного права 

2000 133 121 

40 25.09.2014 

  

Реалізовано право на 

користування природними 

ресурсами ТОВ “Укрнафта”   

а) Накладна Відображена реалізація права 24000 361 746 

б) Податкова 

накладна 

Відображено податкове 

зобов'язання з ПДВ 

4000 746 641 

41 26.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Визначена собівартість 

реалізованого права 

використання природних 

ресурсів 

14000 977 286 

42 26.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списаний дохід на 

фінансовий результат 

20000 746 79 

43 26.09.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списана собівартість 

реалізованого права на 

використання природних 

ресурсів 

14000 79 977 

44 29.09.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нараховано амортизацію по 

нематеріальним активам 

(р.121)  

2500 92 133 

45 29.09.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нараховано амортизацію по 

нематеріальним активам 

(р.123) 

1400 92 133 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 
46 29.09.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нараховано амортизацію по 

нематеріальним активам 

(р.124) 

1700 92 133 

47 29.09.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нараховано амортизацію по 

нематеріальним активам 

(р.125) 

600 92 133 

48 30.09.2014 Виписка банку Отримано від ТОВ 

“УкрНафта” за користування 

природними ресурсами 

24000 311 361 

49 01.10.2014 Акт прийому–

передачі 

Отримана виробнича лінія  80000 152 631 

50 01.10.2014 Акт введення в 

експлуатацію 

Введено в експлуатацію 

виробничу лінію 

80000 104 152 

51 02.10.2014 Платіжне доручення Перераховано за виробничу 

лінію 

80000 631 311 

52 03.10.2014 Акт виводу з 

експлуатації 

Виведено з виробничого 

обороту для реалізації 

обладнання 

40000 286 104 

53 03.10.2014 Акт виводу з 

експлуатації 

Відображено суму зносу 10000 131 104 

54 04.10.2014   Реалізовано обладнання   

а) Накладна Відображено реалізацію 

обладнання 

60000 361 746 

б) Податкова накладна Відображено податкове 

зобов’язання з ПДВ 

10000 746 641 

55 05.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Визначено собівартість 

реалізованого обладнання 

40000 977 286 

56 05.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано дохід реалізації 

обладнання на фінансовий 

результат 

50000 746 79 

57 05.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списана собівартість 

реалізованого обладнання 

40000 79 977 

58 08.10.2014 Акт дооцінки Проведена дооцінка споруди 85000 103 411 

59 08.10.2014 Акт дооцінки Проведена дооцінка зносу 

споруди 

14000 411 131 

60 09.10.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нараховано знос по основним 

засобам (рахунок 103) 

10000 23 131 

61 10.10.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нарахований знос основних 

засобів (104) 

12000 23 131 

62 10.10.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нарахований знос основних 

засобів (105) 

21500 92 131 

63 10.10.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нарахований знос основних 

засобів (106) 

18400 92 131 

64 10.10.2014 Відомість 

нарахування 

амортизації 

Нарахований знос інших 

необоротних активів (115) 

2000 23 132 

65 13.10.2014 Виписка банку Отримано від покупців за 

обладнання 

35000 311 361 

66 13.10.2014 Акт внутрішнього 

переміщення 

Передано у виробництво:                                                      

а) сировина 70000 23 201 

б) паливо 30000 23 203 

в) будівельні матеріали 20000 23 205 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 
67 14.10.2014 Відомість 

нарахування 

заробітної плати 

Нараховано заробітну плату 

робітникам основного 

виробництва 

10000 23 661 

68 14.10.2014 Нарахован ЄСВ (36,76%) на 

заробітну плату 

3676 23 651 

69 14.10.2014 Утриманий ЄСВ (3,6%)  360 661 651 

70 14.10.2014 Утриманий ПДФО  1446 661 641 

71 15.10.2014 Нарахована заробітна плата 

адміністративному персоналу  

10000 92 661 

72 15.10.2014 Нараховано ЄСВ (36,76%) на 

заробітну плату 

адміністративного персоналу 

3676 92 651 

73 15.10.2014 Утриманий ЄСВ (3,6%)  360 661 651 

74 15.10.2014 Утриманий ПДФО  1446 661 641 

75 16.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Отримана на склад готова 

продукція 177260 26 23 

76 17.10.2014   Відвантажено готову 

продукцію покупцю    

а) Видаткова накладна 

складу готової 

продукції 

Відвантажена готова 

продукція  покупцю та 

відображено дохід від її 

реалізації  

600000 361 701 

б) Податкова накладна Нараховане податкове 

зобов'язання з ПДВ 

100000 701 641 

77 20.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Визначена собівартість 

реалізованої продукції 

(списана собівартість 

реалізованої продукції) 

177260 901 26 

78 20.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано дохід від реалізації 

продукції на фінансовий 

результат 

500000 701 79 

79 20.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано собівартість 

реалізованої продукції на 

фінансовий результат 

177260 79 901 

80 21.10.2014 Виписка банку Погашено заборгованість 

покупця за реалізовану 

продукцію 

600000 311 361 

81 22.10.2014 Виписка банку Погашено вексель отриманий 4000 311 341 

82 22.10.2014 Виписка банку Відображено аванс покупця  10000 311 681 

83 22.10.2014   Отримані будівельні 

матеріали від постачальника   

а) Видаткова накладна 

складу готової 

продукції 

Оприбутковані будівельні 

матеріали 

50000 205 631 

б) Податкова накладна Нараховано податковий 

кредит з ПДВ 

10000 641 631 

84 23.10.2014 Платіжне доручення Перераховано за отримані 

будівельні матеріали 

60000 631 311 

85 23.10.2014 Виписка банку, 

прибутковий 

касовий ордер 

Отримано в касу з поточного 

рахунку 

15000 301 311 

86 24.10.2014 Платіжна відомість Видано з каси готівку на 

виплату заробітної плати 

12000 661 301 

87 24.10.2014 Видатковий касовий 

ордер 

Видано з каси під звіт 2000 372 301 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 
88 27.10.2014 Платіжне 

доручення, виписка 

банку 

Перераховано з поточного 

рахунку в бюджет ПДВ 

12000 641 311 

89 27.10.2014 Перераховано з поточного 

рахунку в бюджет податок на 

прибуток 

10000 641 311 

90 27.10.2014 Платіжне 

доручення, виписка 

банку 

Перераховано з поточного 

рахунку в бюджет ЄСВ 

6000 651 311 

91 27.10.2014 Перераховано з поточного 

рахунку в бюджет ПДФО 

2500 641/ПДФО 311 

92 28.10.2014 Договір, виписка 

банку 

Отримано довгостроковий 

кредит 

700000 311 501 

93 28.10.2014 Договір, виписка 

банку, платіжне 

доручення 

Погашено короткостроковий 

кредит 

500000 601 311 

94 28.10.2014 Прибутковий 

касовий ордер 

Отримано готівку в касу від 

учасників 

10000 301 46 

95 29.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Зареєстрований статутний 

капітал 

2000000 46 40 

96 29.10.2014 Виписка банку Отримано на поточний 

рахунок від засновників 

1500000 311 46 

97 30.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Збільшено резервний капітал 5000 44 43 

98 31.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списані адміністративні 

витрати на фінансовий 

результат 

59776 79 92 

99 31.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Визначено прибуток до 

оподаткування 

 373964     

100 31.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Нараховано податок на 

прибуток 

67314  98 641 

101 31.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Списано податок на прибуток 67314  79 98 

102 31.10.2014 Бухгалтерська 

довідка 

Визначено та списано чистий 

прибуток 

 306650 79 44 
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1. Використовуючи дані з рахунків, в яких підраховано сальдо на кінець періоду 

заповнюється оборотна відомість за синтетичними рахунками. При цьому виконується 

перенесення наступних даних: 

– сальдо початкове; 

– оборот за дебетом; 

– оборот за кредитом; 

– сальдо кінцеве. 

2. Підраховуються підсумки за графами 3-8. 

3. Порівняються між собою попарно підсумки за графами 3 і 4; 5 і 6; 7 і 8. Відомість 

є складеною правильно, якщо спостерігається рівність між собою підсумків за дебетом 

всіх рахунків і за кредитом всіх рахунків у кожній з цих трьох пар граф. 

4. Підведення підсумків. 

В таблиці 4 наведено приклад заповнення оборотної відомості за синтетичними 

рахунками базового підприємства для першого індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3. ШАХОВА ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ 

Тема практичного завдання – складання шахової оборотної відомості.  

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з детального аналізу дебетових та кредитових оборотів за 

синтетичними рахунками та зведення цієї інформації у регістри бухгалтерського обліку.  

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Необхідно згрупувати на підставі журналу реєстрації господарських операцій 

записи у вигляді, зручному для побудови шахової відомості. 

2. При заповнені шахової відомості сума оборотів кожної господарської операції 

повинна знаходити відображення в клітці на перетині відповідних рахунків. При цьому 

рахунок, який стоїть у дебеті відображується по рядку, а рахунок, який стоїть у кредиті – 

по стовпцю. 

В таблиці 5 наведено приклад заповнення шахової оборотної відомості базового 

підприємства для першого індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 4. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

Тема практичного завдання – складання балансу (звіту про фінансовий стан).  

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання балансу (звіту про фінансовий стан).  

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі даних оборотної відомості (дивись табл. 4 практичного завдання №3) 

та керуючись правилами заповнення балансу складається баланс базового підприємства на 

засадах використання комп’ютерної програми M.E.Doc. 

2. Підведення підсумків. 
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Таблиця 4 – Оборотна відомість за синтетичними рахунками 

Код 
раху-
нку 

Назва рахунку 

Сальдо на початок 
періоду 

Обороти за звітний 
період 

Сальдо на кінець 
періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Основні засоби 1538800       2186468   

103 Будинки та споруди 845000   185000 0 1030000   

104 Машини та обладнання 412000   170000 50000 532000   

105 Транспортні засоби 187500   263668 0 451168   

106 
Інструменти, прилади та 
інвентар 94300   79000 0 173300   

115 Інвентарна тара 8000       8000   

12 Нематеріальні активи 59500       114900   

121 
Права користування 
природними ресурсами 28000   0 16000 12000   

123 
Права на комерційні 
позначення 14000   1400 0 15400   

124 
Права на об’єкти 
промислової власності 0   70000 0 70000   

125 
Авторське право та суміжні з 
ним права 17500       17500   

13 
Знос (амортизація) 
необоротних активів   435600       508000 

131 Знос основних засобів   421200 10000 75900   487100 

132 
Знос інших необоротних 
матеріальних активів   4000 0 2000   6000 

133 
Накопичена амортизація не 
матеріальних активів   10400 2000 6500   14900 

141 
Інвестиції пов’язані 
сторонами за методом обліку 
участі в капіталі 50600       50600   

151 Капітальне будівництво 945300       945300   

152 
Придбання (виготовлення) 
основних засобів     248668 248668     

154 
Придбання (створення) 
нематеріальних активів     70000 70000     

20 Виробничі запаси 277000       679700   

201 Сировина й матеріали 95000   200000 165000 130000   

203 Паливо 30000   75000 48300 56700   

205 Будівельні матеріали 104000   360000 20000 444000   

207 Запасні частини 48000   18000 17000 49000   

22 
Малоцінні та швидко-
зношувані предмети     40000 0 40000   

23 Виробництво 75150   315630 297260 93520   

25 Напівфабрикати     50000 45000 5000   

26 Готова продукція 210000   297260 277260 230000   

281 Товари на складі 100000   200000 150000 150000   

286 
Необоротні активи та групи 
вибуття, утримувані для 
продажу 

    54000 54000 0   

301 Каса в національній валюті 1000   30000 14819 16181   

311 
Поточні рахунки в 
національній валюті 

1450450   4313000 746048 5017402   

34 
Короткострокові векселі 
одержані 

5000   0 4000 1000   

361 
Розрахунки з вітчизняними 
покупцями 

65000   1098000 899000 264000   

371 
Розрахунки за виданими 
авансами 

81000   60000 48000 93000   

372 
Розрахунки з підзвітними 
особами 

5000   2000 0 7000   
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

375 

Розрахунки за 

відшкодуванням завданих 

збитків 

10000       10000   

38 Резервних сумнівних боргів   7000       7000 

40 
Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
  1500900 0 5000000   6500900 

411 
Дооцінка (уцінка) основних 

засобів 
    14000 85000   71000 

412 
Дооцінка (уцінка) 

нематеріальних активів 
    300 1400   1100 

421 Емісійний дохід   65000       65000 

423 Накопичені курсові різниці   39300       39300 

43 Резервний капітал   108150 0 5000   113150 

44 
Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки) 
  12100 5000 306688   313788 

46 Неоплачений капітал 10000   5000000 3732000 1278000   

471 
Забезпечення виплат 

відпусток 
  25000       25000 

501 
Довгострокові кредити 

банків у національній валюті 
  1500000 0 700000   2200000 

601 
Короткострокові кредити 

банків у національній валюті 
  680000 500000 0   180000 

62 
Короткострокові векселі 

видані 
  40000       40000 

631 
Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 
  450000 188000 678000   940000 

641 Розрахунки за податками   14000 90145 253358   177214 

641/ 

ПДВ 

Розрахунки за ПДВ 
    12000 0 12000   

641/ 

ПДФО 

Розрахунки за ПДФО 
    2500 0 2500   

641/

Пр 

Розрахунки за прибутком 
    10000 0 10000   

643 Податкові зобов’язання     15000 15000   0 

644 Податковий кредит     8000 10000   2000 

65 Розрахунки за страхуванням     404 0 404   

651 

За розрахунками із 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

  2900 6000 8384   5284 

661 
Розрахунки за заробітною 

платою 
  11850 16612 21000   16238 

681 
Розрахунки за авансами 

одержаними 
    90000 100000   10000 

701 
Дохід від реалізації готової 

продукції 
    780000 780000     

702 Дохід від реалізації товарів     234000 234000     

746 Інші доходи     84000 84000     

79 Фінансові результати     915000 915000     

901 
Собівартість реалізованої 

готової продукції 
    277260 277260     

902 
Собівартість реалізованих 

товарів 
    150000 150000     

92 Адміністративні витрати      59730 59730     

977 Інші витрати діяльності     54000 54000     

98 Податок на прибуток     67322 67322     

Всього: 4891800 4891800 16791897 16791897 11214974 11214974 
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Таблиця 5 – Шахова оборотна відомість 
 103 104 105 106 121 123 124 131 132 133 152 154 201 203 205 207 22 23 25 26 281 286 301 311 34 361 371 372 

103                             

104           80000                  

105           168668                  

106                             

121                             

123                             

124            70000                 

131  10000                           

132                             

133     2000                        

152              300  17000             

154                             

201                             

203                             

205                             

207                             

22                             

23        22000 2000    165000 48000 20000    45000          

25                             

26                  297260           

281                             

286  40000   14000                        

301                        15000     

311                         4000 809000   

34                             

361                             

371                        60000     

372                       2000      

40                             

411        14000                     

412          300                   

43                             

44                             

46                             

501                             

601                        500000     

631                        140000   48000  

641                        145     

643                             

644                             

641/ПДВ                        12000     

641/ПДФО                        2500     

641/Пр                        10000     

65                        404     

651                        6000     

661                       12819      

681                          90000   

701                             

702                             

746                             

79                             

791                             

901                    277260         

902                     150000        

92        39900  6200                   

977                      54000       

98                             

Всього: 0 50000 0 0 16000 0 0 75900 2000 6500 248668 70000 165000 48300 20000 17000 0 297260 45000 277260 150000 54000 14819 746048 4000 899000 48000 0 
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Продовження таблиці 5  
 40 411 412 43 44 46 501 601 631 641 643 644 65 651 661 681 701 702 746 79 791 901 902 92 977 98 Всього 

103   85000       100000                                         185000 

104           90000                                         170000 

105           95000                                         263668 

106           79000                                         79000 

121                                                     0 

123     1400                                               1400 

124                                                     70000 

131                                                     10000 

132                                                     0 

133                                                     2000 

152                 230000         368 1000                       248668 

154                 70000                                   70000 

201           200000                                         200000 

203           75000                                         75000 

205           270000     90000                                   360000 

207           18000                                         18000 

22           40000                                         40000 

23                           3630 10000                       315630 

25           50000                                         50000 

26                                                     297260 

281                 200000                                   200000 

286                                                     54000 

301           15000                                         30000 

311           2700000 700000                 100000                     4313000 

34                                                     0 

361                                 780000 234000 84000               1098000 

371                                                     60000 

372                                                     2000 

40                                                     0 

411                                                     14000 

412                                                     300 

43                                                     0 

44       5000                                             5000 

46 5000000                                                   5000000 

501                                                     0 

601                                                     500000 

631                                                     188000 

641                 80000     10000                             90145 

643                   15000                                 15000 

644                 8000                                   8000 

641/ПДВ                                                     12000 

641/ПДФО                                                     2500 

641/Пр                                                     10000 

65                                                     403,6 

651                                                     6000 

661                   3037       756                         16612 

681                                                     90000 

701                   130000                   150000 500000           780000 

702                   24000 15000                 195000             234000 

746                   14000                   70000             84000 

79         306688                                 277260 150000 59730 54000 67322 915000 

791                                                     0 

901                                                     277260 

902                                                     150000 

92                           3630 10000                       59730 

977                                                     54000 

98                   67321                                 67322 

Всього: 5000000 85000 1400 5000 306688 3732000 700000 0 678000 253358 15000 10000 0 8384 21000 100000 780000 234000 84000 415000 500000 277260 150000 59730 54000 67322 16791897 
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У додатку А наведено обліково-аналітичне забезпечення заповнення основних форм 

фінансової звітності підприємств, а у додатку Б – приклад заповнення фінансової звітності 

№ 1 “Балансу” (Звіту про фінансовий стан) базового підприємства для першого 

індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 5. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО 

СУКУПНИЙ ДОХІД) 

Тема практичного завдання – складання звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід). 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід). 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі даних журналу реєстрації господарських операцій (дивись табл. 3 

практичного завдання № 1) та керуючись правилами заповнення звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід) складається звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) базового підприємства на засадах використання комп’ютерної програми 

M.E.Doc. 

2. Відображається інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки, що 

формують фінансовий результат (розділ I). 

3. Визначається сукупний доход (розділ II). 

4. Визначаються елементи операційних витрат (розділ III). 

5. Здійснюється розрахунок показників прибутковості акцій (розділ IV). 

6. Підведення підсумків. 

У додатку В наведено приклад заповнення фінансової звітності № 2  “Звіт про 

фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) базового підприємства для першого 

індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ 

МЕТОДОМ) 

Тема практичного завдання – складання звіту про рух грошових коштів (за прямим 

методом). 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі даних журналу реєстрації господарських операцій (дивись табл. 3 

практичного завдання № 1) та керуючись правилами заповнення звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом) складається звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом) базового підприємства на засадах використання комп’ютерної програми 

M.E.Doc. 
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Необхідно при цьому враховувати те, що прямий метод складання звіту про рух 

грошових коштів базується на безпосередньому використанні даних із регістрів 

бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів коштів (рахунки 30 

“Каса” і 31 “Рахунки в банках”) за звітний період у кореспонденції з рахунками 

бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов’язань. Окрему увагу варто звернути на 

статтю “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів”. Фактично ця стаття звіту є 

сумою курсової різниці, що виникає внаслідок впливу зміни валютного курсу на залишок 

коштів в іноземній валюті. I в міжнародній практиці, й у вітчизняних вимогах до 

фінзвітності ця стаття показується не безпосередньо в операційній, фінансовій чи 

інвестиційній діяльності, а окремо. За свою суттю вона дозволяє вийти (обчислити) на 

залишки коштів на останній день звітного періоду. 

2. Відображається рух коштів у результаті операційної діяльності (розділ I). 

3. Відображається рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (розділ II). 

4. Відображається рух коштів у результаті фінансової діяльності (розділ III). 

5. Підведення підсумків. 

У додатку Г наведено приклад заповнення фінансової звітності № 3  “Звіт про рух 

грошових коштів (за прямим методом)” базового підприємства для першого 

індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 7. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ 

МЕТОДОМ) 

Тема практичного завдання – складання звіту про рух грошових коштів (за 

непрямим методом). 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом). 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі даних журналу реєстрації господарських операцій (дивись табл. 3 

практичного завдання № 1) та керуючись правилами заповнення звіту про рух грошових 

коштів (за непрямим методом) складається звіт про рух грошових коштів (за непрямим 

методом) базового підприємства на засадах використання комп’ютерної програми 

M.E.Doc. 

Непрямий метод складання звіту про грошові кошти полягає в тому, що спочатку 

зазначають суму чистого прибутку (збитку), яку потім коригують до величини чистої 

зміни коштів через виключення впливу негрошових операцій. Певна річ, виключаються 

грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності. 

При цьому за непрямим методом у звіті визначається тільки та частина, що 

пов’язана з операційною діяльністю. У цій формі звітності показники руху коштів від 

інвестиційної та фінансової діяльності визначаються за прямим методом: окремо 

відображають усі надходження, які потім зменшуються на суму витрачань та інших 

платежів. Тобто можна говорити про те, що та частина, яка стосується рухів коштів 

наслідок інвестиційної та фінансової діяльності, в обох формах (за прямим та непрямим 

методом) є ідентичною (рядки 3200 — 3395). Сумарні показники (рядки 3400 — 3415) у 

формах звітності за прямим та непрямим методами також обчислюються однаково. 

2. Відображається рух коштів у результаті операційної діяльності (розділ I). 

3. Відображається рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (розділ II). 

4. Відображається рух коштів у результаті фінансової діяльності (розділ III). 

5. Підведення підсумків. 
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При цьому слід зазначити, що при заповненні Звіту про рух грошових коштів (за 

непрямим методом) показник рядка “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування” (код рядка 3500) переносять з рядка 2190 звіту про фінансовий стан 

(сукупний дохід). 

Аналіз статті “Коригування на амортизацію необоротних активів” (код рядка 3505) 

дає уявлення про правильність впливу на прибуток амортизації необоротних активів, 

нарахованої протягом звітного періоду. Нараховану суму амортизації необоротних активів 

розраховують як алгебраїчну суму кредитових оборотів за всіма субрахунками рахунка 13 

“Знос (амортизація) необоротних активів”. Розрахована загальна сума амортизації за 

звітний період спричинює збільшення негрошових витрат, залишається на підприємстві i 

тому відображається у графі 3 “Надходження” звіту про рух грошових коштів. 

“Коригування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій” (код рядка 3520) — це фактично збиток або прибуток від володіння 

(дивіденди, відсотки) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних 

засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки i збитки від 

інвестиційної та фінансової діяльності. 

“Зменшення (збільшення) оборотних активів” (рядок 3550) визначають на підставі 

аналізу балансу у частині змін складу запасів i дебіторської заборгованості. Збільшення 

дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з початком звітного 

періоду означає, що частина доходу від реалізації у вигляді коштів не надійшла на 

підприємство, — віднімаємо цю суму від прибутку від операційної діяльності. Якщо має 

місце приріст запасів (не за рахунок їх дооцінки, а реальні надходження), суму такого 

збільшення віднімаємо від суми операційного прибутку. Відповідно, зменшення запасів не 

пов’язане з видатком коштів. Тож цю суму додаємо до суми операційного прибутку. Якщо 

ж запаси збільшено за рахунок їх дооцінки, на таку суму збільшення зменшуємо суму 

коригування операційного прибутку. 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (код рядка 3560) прямо визначається 

аналізом розділу III пасиву балансу. 

У додатку Д наведено приклад заповнення фінансової звітності № 3 “Звіт про рух 

грошових коштів (за непрямим методом)” базового підприємства для першого 

індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 8. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Тема практичного завдання – складання звіту про власний капітал. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання звіту про власний капітал. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення (комп'ютерна програма M.E.Doc), завдання практичної роботи, 

калькулятори, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. На підставі даних журналу реєстрації господарських операцій (дивись табл. 3 

практичного завдання № 1) та керуючись правилами заповнення звіту про власний капітал 

складається звіт про власний капітал базового підприємства на засадах використання 

комп’ютерної програми M.E.Doc. 

У рядках групи “Коригуванн”»: 4005 “Зміна облікової політики”, 4010 “Виправлення 

помилок”, 4090 “Iнші зміни” зазначають зміни, які відбулися із власним капталом у 

зв’язку зі змінами в обліковій політиці, виправленням помилок за результатами 

попередніх звітних періодів та подіями, які відбулися вже після дати попереднього 

балансу. При цьому слід керуватися нормами П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах”. 
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Скориговано показник за підсумками рядків 4000 “Залишок на початок року”, 4005, 

4010, 4090 відображають вже в рядку 4095 “Скоригований залишок на початок року”. 

Саме показники цього рядка мають відповідати залишкам по кожному показнику розділу I 

пасиву балансу на початок року. 

Необхідно зауважити, що показник рядка 4100 “Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період” повинен відображати збільшення/зменшення власного капіталу за рахунок 

прибутку чи збитку. При цьому цей показник повинен дорівнювати значенню рядків 

2350/2355 звіту про фінансовий результат (звіту про сукупний дохід). 

При заповнені групи рядків “Внески учасників” в рядку 4240 “Внески до капіталу” 

слід навести дані про збільшення зареєстрованого капіталу (зазначеного в установчих 

документах, пайового капіталу та іншого зареєстрованого капіталу). 

А от у рядку 4245 “Погашення заборгованості з капіталу” зазначають зміни, що 

відбулися внаслідок погашення заборгованості з капіталу (наприклад, внаслідок 

збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до 

зареєстрованого капіталу підприємства). 

Щодо частини «Вилучення капіталу» (рядки 4260, 4265, 4270, 4275) зазначають дані 

про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток), 

вилучення частки в капіталі. 

2. Підведення підсумків. 

У додатку Е наведено приклад заповнення фінансової звітності № 4 “Звіт про 

власний капітал” базового підприємства для першого індивідуального варіанту студентів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 9. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Тема практичного завдання – складання приміток до річної фінансової звітності. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання приміток до річної фінансової звітності. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи, План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Керуючись правилами заповнення типової форми № 5 “Примітки до річної 

фінансової звітності”, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 

р. №302, складаються примітки до річної фінансової звітності базового підприємства із 

використанням комп’ютерної техніки, в яких послідовно відображається інформація: 

а) про облікову політику підприємства; 

б) відображається інформація, яку не наведено у фінансовій звітності, але 

відображення якої передбачене відповідними П(С)БО; 

в) відображається інформація, яка додатково пояснює аналіз статей фінансової 

звітності. 

2. Підведення підсумків. 

В додатку Ж наведено інформацію, що підлягає розкриттю у примітках до річної 

фінансової звітності. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 10. ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ “ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ” 

Тема практичного завдання – складання додатку до приміток до річної фінансової 

звітності “Інформація за сегментами”. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання додатку до приміток до річної фінансової звітності 

“Інформація за сегментами”. 
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Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Керуючись правилами заповнення типової форми № 6 “Додаток до приміток до 

річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”” та П(С)БУ 29 “Фінансова 

звітність за сегментами”, складається додаток до приміток до річної фінансової звітності 

“Інформація за сегментами” базового підприємства. 

2. Підведення підсумків. 

У додатку З наведено додаток до приміток до річної фінансової звітності 

“Інформація за сегментами”. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

Тема практичного завдання – складання статистичної звітності базового 

підприємства. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання статистичної звітності підприємств на прикладі базового 

підприємства. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Заповнення Звіт з праці форма № 1-ПВ. 

2. Заповнення Термінового звіту про виробництво промислової продукції (товарів, 

послуг) за видами.  

3. Підведення підсумків. 

У додатку И наведено Звіт з праці 1-ПВ (зі звітності за січень 2014 р.), а у додатку К 

– Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за видами (зі 

звітності за січень 2015 р.). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 12. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

Тема практичного завдання – складання податкової звітності базового 

підприємства. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання податкової звітності підприємств на прикладі базового 

підприємства. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Заповнення Податкової декларації з податку на додану вартість. 

2. Заповнення розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в 

розрізі контрагентів.  

3. Підведення підсумків. 

У додатку Л наведено порядок заповнення і подання податкової звітності з податку 

на додану вартість. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 13. ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ 

Тема практичного завдання – складання річної звітності емітентів на прикладі  

базового підприємства. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання річної звітності емітентів на прикладі  базового 

підприємства. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Заповнення форм річної звітності емітентів, затверджених Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

2. Підведення підсумків.  

У додатку М наведено Додатки  до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 14. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема практичного завдання – складання фінансового звіту Суб’єктів малого 

підприємництва на прикладі базового підприємства. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання фінансового звіту Суб’єктів малого підприємництва на 

прикладі базового підприємства. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 

1. Заповнення фінансового звіту Суб’єкта малого підприємництва згідно П(С)БУ 25 

“Фінансовий звіт Суб’єкта малого підприємництва ”. 

2. Заповнення звіту про фінансовий результат згідно П(С)БУ 25 “Фінансовий звіт 

Суб’єкта малого підприємництва ”. 

3. Підведення підсумків.  

У додатку Р наведено Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

“Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” та відповідні додатки до нього. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 15. ЗВІТНІСТЬ ДО ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

Тема практичного завдання – складання звітності до фондів соціального 

страхування на прикладі базового підприємства. 

Мета практичного завдання – закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок зі складання звітності до фондів соціального страхування на прикладі 

базового підприємства. 

Методи практичного проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота 

студента. 

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: програмне 

забезпечення, завдання практичної роботи,  План рахунків. 

Послідовність виконання завдання: 
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1. Заповнення звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням.  

2. Підведення підсумків.  

У додатку С наведено структуру Звіту по коштах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням. 
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Додаток А  

 Обліково-аналітичне забезпечення заповнення основних форм фінансової звітності   

Таблиця 6.1 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 1 

“Балансу” (Звіту про фінансовий стан) базового підприємства 

Назва статті Код Зміст/Порядок розрахунку 
Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

АКТИВ 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні 
активи 

1000 1001 + (1002)  

первісна вартість 

1001 

первісна (історична) вартість уведених в 
експлуатацію активів, визнаних 
нематеріальними відповідно до однойменного 
П(С)БО 8 

сальдо Дт12 

накопичена 
амортизація 

(1002) 

сума нарахованої амортизації за весь період 
корисного використання немат. активів — з 
місяця, що настає за місяцем уведення в 
експлуатацію, по наступний за місяцем 
виведення (п. 29 П(С)БО 8) 

сальдо Кт 133 

Незавершені 
капітальні 
інвестиції 1005 

загальна вартість придбаних/створених 
необоротних активів, які на звітну дату не 
введено в експлуатацію, а також капіталізованих 
(що збільшують первісну/ переоцінену вартість) 
поліпшень, теж до введення їх в експлуатацію 

сальдо Дт 15 

Основні засоби 1010 1011 + (1012)  

первісна вартість 

1011 

первісна (історична) вартість власних основних 
засобів, отриманих у фінлізинг, або орендованих 
цілісних майнових комплексів. Для розкриття в 
цьому рядку об'єкти мають: відповідати 
критеріям визнання основними засобами з 
однойменного П(С)БО 7 (1) і бути введеними в 
експлуатацію (2). Також тут відведено місце для 
інших необоротних матеріальних активів, 
об'єктів, отриманих у довірче управління 

сальдо Дт 10, 
11(без сальдо 

Дт 100) 

знос  

(1012) 

сума нарахованої амортизації згідно з нормами 
П(С)БО 7. Зверніть увагу, якщо дані із 
зазначеного рядка менше ніж сума амортизації, 
нарахованої в податковому обліку, краще 
відразу озброюватися аргументами й 
поясненнями відповідних причин. Інакше 
існують усі шанси наразитися на завищення 
податкових витрат разом із заниженням об'єкта 
обкладення податком на прибуток 

сальдо 
Кт 131, 132 

Інвестиційна 
нерухомість 

1015 

залежно від підходу до оцінювання 
інвестиційної нерухомості на дату балансу в 
рядку показують: а) справедливу вартість 
інвест. нерухомості (сальдо Дт 100); — та/або 
б) залишкову вартість, якщо інвестиційну 
нерухомість обліковують за 
первісною/історичною вартістю (1016 + (1017)) 

сальдо Дт 100 
(щодо 

об'єктів, 
облікованих 

за 
справедливою 

вартістю) + 
1016 + (1017) 
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Продовження таблиці 6.1  

1 2 3 4 

Вписуваний 
рядок Первісна 

вартість 
інвестиційної 
нерухомості 

1016 

якщо інвестнерухомість на дату балансу 
обліковують за первісною вартістю, то таку 
вартість розкривають у цьому рядку 

сальдо Дт 100 
(щодо 

об'єктів, 
облікованих 
за первісною 

вартістю) 

Вписуваний 
рядок Знос 

інвестиційної 
нерухомості 

(1017) 

показують накопичену амортизацію 
інвестиційної нерухомості, що обліковується за 
первісною вартістю 

сальдо Кт 135 

Довгострокові 
біологічні активи 

1020 

залежно від підходу до оцінювання біологічних 
активів на дату балансу в рядку показують: 
а) справедливу вартість біологічних активів 
(сальдо за Дт субрахунків 161,163,165); 
— та/або 
б) залишкову вартість, якщо біологічні активи 
обліковують за первісною/історичною вартістю 
(1021 +(1022)) 

сальдо 
Дт 161, 163, 
165 + 1021 

+(1022) 

Вписуваний 
рядок Первісна 

вартість 
довгострокових 

біологічних 
активів 

1021 

первісна/історична вартість біологічних активів, 
які обліковуються за такою вартістю за 
правилами з однойменного П(С)БО 30 

сальдо 
Дт 162, 164, 

166 

Вписуваний 
рядок 

Накопичена 
амортизація 

довгострокових 
біологічних 

активів 

(1022) 

сума накопиченої амортизації біологічних 
активів, що обліковуються за первісною 
вартістю 

сальдо Кт 134 

Довгострокові 
фінансові 

інвестиції: що 
обліковуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств 

1030 

показують вартість інвестицій в асоційовані, 
дочірні підприємства й спільну діяльність зі 
створенням юрособи, якщо: 
1) такі інвестиції на період понад рік або їх не 
можна реалізувати будь-якого моменту; 
2) обліковуються за методом участі в капіталі 

сальдо Дт 141 

Інші фінансові 
інвестиції 

1035 

вартість довгострокових інвестицій 
підприємства, які обліковуються за 
справедливою вартістю або собівартістю з 
урахуванням зменшення корисності 

сальдо 
Дт 142, 143 

Довгострокова 
дебіторська 

заборгованість 1040 

вартість дебіторської заборгованості фізичних і 
юридичних осіб, що виникає в процесі 
нормального операційного циклу й не 
планується до погашення протягом 12 місяців, 
що настають за датою балансу 

сальдо 
Дт 181, 182, 

183 

Відстрочені 
податкові активи 

1045 

визначена за П(С)БО 17 сума податку, що 
виникла внаслідок тимчасової різниці між 
бухобліковою й податковою базами оцінювання 
активів, зобов'язань, доходів і витрат. Вона має 
відшкодовуватися в майбутніх періодах 

сальдо Дт 17 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 

Вписуваний рядок 
Гудвіл 

1050 

сума перевищення вартості придбання над 
часткою покупця в справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів, 
зобов'язань і непередбачених зобов'язань на 
дату придбання. Встановлюють за нормами 
П(С)БО 19 

сальдо Дт 191, 
193 

Вписуваний 
рядок1 Відстрочені 

аквізиційні 
витрати 

1060 
сума аквізиційних витрат страховика за 
поточний та/або попередній звітний період, але 
що належать до наступних звітних періодів 

сальдо Дт 352 

Вписуваний рядок 
Залишок коштів у 
централізованих 

страхових 
резервних фондах 

1065 

відображають кошти в централізованих 
страхових резервних фондах, зокрема в 
управлінні Моторно-транспортного страхового 
бюро України, але належні страховикам 

сальдо Дт 30, 
31, 33, 351 

Інші необоротні 
активи 

1090 

відображають суми, які через суттєвість 
неможливо було виділити в окремий рядок або 
включити до жодного з наведених нижче рядків 
цього розділу 

сальдо Дт 184 

Усього за 

розділом І 
1095 

1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 + 1030 + 1035 + 1040 + 1045 + 

1050 + 1060 + + 1065 + 1090 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 

загальна вартість активів, що визнають 
запасами відповідно до однойменного П(С)БО 
9 (зокрема, що утримують для перепродажу, 
споживання в процесі виробництва та іншій 
діяльності) 

сальдо Дт 20, 
22, 23, 25, 26, 
27, 28 (без 
даних Дт 286) 

Вписуваний рядок 
Виробничі запаси 

1101 

показують вартість належних підприємству 
запасів сировини та матеріалів, запасних 
частин, матеріалів сільськогосподарського 
призначення, палива, тари, а також тарних та 
інших матеріалів, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, які 
підприємство не розпочало використовувати в 
господарській діяльності 

сальдо Дт 20, 
22 

Вписуваний рядок 
Незавершене 
виробництво 

1102 
показують витрати на незавершене 
виробництво, незакінчені роботи (послуги) і 
вартість напівфабрикатів власного виробництва 

сальдо Дт 23, 
25 

Вписуваний рядок 
Готова продукція 

1103 

запаси виробів на складі, обробку яких 
завершено та які пройшли випробування, 
приймання, укомплектовані згідно з умовами 
договорів із замовниками та відповідають 
технічним умовам і стандартам 

сальдо Дт 26, 
27 

Вписуваний рядок 
Товари 

1104 
показують вартість товарів, куплених для 
перепродажу, за мінусом торгової націнки 

сальдо Дт 28 
(без Дт 286 і 
Кт 285) 

Поточні біологічні 
активи 

1110 

вартість поточних біологічних активів 
тваринництва та рослинництва, які 
обліковуються за справедливою або первісною 
(для активів тваринництва) вартістю 

сальдо Дт 21 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 

Вписуваний рядок 

Депозити 

перестрахування 1115 

сума за договорами перестрахування, що характеризуються 

переданням незначного страхового ризику або відсутністю 

передання страхового ризику й використовуються переважно 

як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій і 

середньостроковій перспективі 

Вписуваний рядок 

Векселі отримані 

1120 

відображають заборгованість покупців, 

замовників та інших дебіторів за відвантажену 

продукцію (товари), роботи, послуги, 

забезпечену векселями. Ідеться суто про 

векселі, отримані, але непогашені/непродані на 

звітну дату 

сальдо Дт 34 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 
1125 

відображають заборгованість покупців або 

замовників за надані їм продукцію, товари, 

роботи, послуги (крім заборгованості, 

забезпеченої векселем, якщо таку інформацію 

наведено в статті 1120), за мінусом резерву 

сумнівних боргів 

сальдо Дт 36 

за мінусом 

сальдо Кт 38 

(резерв щодо 

заборгованост

і за товари, 

роботи, 

послуги) 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками: за 

видані аванси 

1130 

відображають суму авансів, сплачених іншим 

підприємствам у рахунок майбутніх постачань 

товарів, робіт, послуг 
сальдо Дт 371 

з бюджетом 

1135 

відображається дебіторська заборгованість 

фінансових і податкових органів, а також 

переплата за податками, зборами та іншими 

платежами до бюджету (у тому числі авансові 

внески з податку на прибуток) 

сальдо Дт 64 

у т.ч. за податком 

на прибуток 

1136 

деталізують дані щодо дебіторської 

заборгованості за розрахунками з податку на 

прибуток. Уважаємо, цей рядок передбачено 

саме задля відстеження суми сплачених 

підприємством авансових внесків із податку на 

прибуток 

сальдо Дт 371 

Вписуваний рядок 

Дебіторська 

заборгованість 

щодо розрахунків 

за нарахованими 

доходами 

1140 

показують суму нарахованих пасивних доходів, 

що підлягають надходженню, а саме 

дивідендів, відсотків, роялті 
сальдо Дт 373 

Вписуваний рядок 

Дебіторська 

заборгованість 

щодо розрахунків 

за внутрішніми 

розрахунками 

1145 

відображають заборгованість пов'язаних сторін 

і дебіторську заборгованість за 

внутрішньовідомчими розрахунками. Зверніть 

увагу: за п. 7 НП(С)БО 1, складаючи, зокрема, 

баланс з урахуванням показників окремого 

балансу, інформацію про 

внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні 

зобов'язання в однаковій сумі) не наводять 

сальдо Дт 682, 

683 та 36, 377 

(щодо 

пов’язаних 

сторін) 
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1 2 3 4 
Інша поточна 
дебіторська 

заборгованість 

1155 

відображають заборгованість дебіторів, що не 
потрапила до окремих або вже заповнених 
статей дебіторської заборгованості поточного 
розділу 

сальдо Дт 372, 
374,375, 376, 
377, 378, 65 

(якщо є 
авансова 
сплата 

єдиного 
соціального 

внеску) 
Поточні 

фінансові 
інвестиції 

1160 

відображають фінансові інвестиції на строк не 
більше року, котрі можна вільно реалізувати 
будь-якого моменту (еквіваленти коштів), а 
також суму довгострокових фінінвестицій, що 
підлягають погашенню протягом 12 місяців від 
дати балансу 

сальдо Дт 352 

Кошти та їх 
еквіваленти 

1165 

вносять загальну суму готівки в касі 
підприємства, грошей на поточних та інших 
рахунках у банках, які можна використати для 
поточних операцій, а також коштів у дорозі, 
електронних грошей, еквівалентів коштів. 
Причому як у національній, так і в іноземній 
валютах, перерахованих у національну за 
правилами П(С)БО 

сальдо Дт 30, 
31, 33, 351 

Вписуваний 
рядок Готівка 1166 

розшифровують суму готівки підприємства як 
у національній, так і в іноземній валютах сальдо Дт 30 

Вписуваний 
рядок Рахунки в 

банках 
1167 

вносять загальну суму коштів на поточний та 
інший рахунки підприємства сальдо Дт 31 

Витрати 
майбутніх 
періодів 1170 

показують витрати в поточному або попередніх 
звітних періодах, але ті, що належать до 
наступних (наприклад, передплата періодики, 
авансова оплата орендних платежів, придбання 
патентів) 

сальдо Дт 39 

Вписуваний 
рядок Частка 

перестрахувальни
ка в страхових 
резервах, у т.ч.: 

1180 

страховики наводять суму частки перестрахувальників у 
страхових резервах усіх видів 

Вписуваний 
рядок резервах 
довгострокових 

зобов'язань 

1181 

частка перестрахувальників у страхових резервах 
довгострокових зобов'язань 

Вписуваний 
рядок резервах 

збитків або 
резервах 

неналежних 
виплат 

1182 

частка перестрахувальників у страхових резервах збитків або 
неналежних виплат 

Вписуваний 
рядок резервах 
незароблених 

премій 

1183 

частка перестрахувальників у страхових резервах 
незароблених премій 

Вписуваний 
рядок інших 
страхових 
резервах 

1184 частка перестрахувальників в інших страхових резервах 
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1 2 3 4 

Інші оборотні 

активи 
1190 

вносять вартість грошових документів 

підприємства в національній та іноземній валютах, 

а також дебетове сальдо за транзитними рахунками 

для обліку ПДВ — 643, 644 

сальдо 

Дт 331, 332, 

643, 644 

Усього 

за розділом II 
1195 

1100 + 1110+ 1115 + 1120 + 1125 + + 1130+ 1135 + 1140 + 1145 + 

1155 + + 1160 + 1165 + 1170 + 1180 + 1190 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

Необоротні активи, 

утримувані для 

продажу, та групи 

вибуття 

1200 

показують визнані за П(С)БО 27 необоротні активи 

та групи вибуття. А коли активи й призначено для 

продажу, але вони не відповідають критеріям зі 

згаданого П(С)БО, то їм у цьому рядку не місце 

сальдо Дт 

286 

Баланс 1300 1095 + 1195 + 1200 
Сума рядка має дорівнювати сумі 

рядка 1900 

ПАСИВ БАЛАНСУ 

I. Власний капітал 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
1400 

наводять зафіксовану в установчих документах 

суму статутного, пайового та іншого 

зареєстрованого капіталу 

сальдо 

Кт401, 402, 

403 

Вписуваний рядок 

Внески до 

незареєстрованого 

статутного 

капіталу 

1401 
суми внесків до статутного капіталу, які не були 

зареєстровані в органах державної реєстрації 

сальдо 

Кт 404 

Капітал у 

дооцінках 
1405 

сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів 

сальдо 

Кт41 

Додатковий 

капітал 
1410 

відображають:  

— емісійний дохід (сума, на яку вартість реалізації 

випущених акцій перевищує їх номінальну);  

— вартість безкоштовно отриманих необоротних 

активів;  

— суму вкладеного засновниками капіталу понад 

статутний; — накопичені курсові різниці, які 

відображають у власному капіталі;  

— інші складові додаткового капіталу 

сольдо 

Кт 42 

Вписуваний рядок 

Емісійний дохід 
1411 

показують суму, на яку вартість реалізації 

випущених акцій перевищує їх номінальну 

сальдо 

Кт 421 

Вписуваний рядок 

Накопичені 

курсові різниці 

1412 
розкривають накопичені курсові різниці, які 

відображають у власному капіталі 

сальдо 

Кт 423 

Резервний капітал 1415 
показують суми резервів, створених за рахунок 

нерозподіленого прибутку 

сальдо 

Кт 43 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

1420 

розкривають суму отриманого підприємством 

прибутку або збитку за період. Щодо збитку його 

наводять у дужках і віднімають від підсумку за 

першим розділом 

сальдо 

Кт 441, 

Дт 442 

Неоплачений 

капітал 
(1425) 

сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. Як і щодо 

збитку, суму показують у дужках і віднімають від 

підсумку за першим розділом 

сальдо 

Кт 46 
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1 2 3 4 

Вилучений 

капітал 
(1430) 

господарські товариства відображають фактичну 

собівартість акцій власної емісії або часток, 

викуплених товариством у його учасників. Суму 

наводять у дужках і віднімають, визначаючи 

підсумок поточного розділу 

сальдо 

Кт 45 

Вписуваний 

рядок  

Інші резерви 

1435 
страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не 

можна включити до вищезгаданих статей розділу 

Усього за 

розділом I 
1495 

1400 + 1401 + 1405 + 1410 + 1415 +/-1420 + (1425) + (1430) + 

1435 

II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання 1500 

відображають суму податку на прибуток, яку 

сплатять підприємства в майбутньому внаслідок 

тимчасової різниці між бухобліковою й 

податковою базами оцінювання активів і 

зобов'язань 

сальдо 

Кт 54 

Вписуваний рядок 

Пенсійні 

зобов'язання 

1505 

сума довгострокових зобов'язань, пов'язаних із 

виплатами після завершення трудової діяльності 

аналітичні 

дані за 

Кт 55 

Довгострокові 

кредити банків 
1510 

вносять суми довгострокової (понад 12 місяців) і 

відтермінованої заборгованості банкам за 

отримані кредити як у національній, так і в 

іноземній валютах 

сальдо 

Кт 501, 502, 

503, 504 

Інші 

довгострокові 

зобов'язання 1515 

наводять суми довгострокових заборгованостей 

підприємства, не внесених до інших статей 

поточного розділу, включаючи зобов'язання за 

залученими позиковими коштами (крім кредитів 

банків), на які нараховують відсотки 

сальдо 

Кт 51, 52, 

505, 506 

Довгострокові 

забезпечення 

1520 

відображають нараховані у звітному періоді 

майбутні витрати та платежі (витрати на оплату 

майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання), 

розмір яких на дату складання Балансу можна 

визначити лише шляхом попередніх (прогнозних) 

оцінок 

аналітичні 

дані за 

Кт 47 

Вписуваний рядок 

Довгострокові 

забезпечення 

витрат персоналу 

1521 
окремо розкривають забезпечення майбутніх 

виплат персоналу 

аналітичні 

дані за 

Кт 47 

Цільове 

фінансування 

1525 

показують отримане та не витрачене цільове 

фінансування й цільові надходження, зокрема 

кошти, вивільнені із-під оподаткування у зв'язку з 

наданням пільг із податку на прибуток 

підприємств 

сальдо 

Кт 48 

Вписуваний рядок  

Благодійна 

допомога 

1526 
сума коштів (товарів, робіт, послуг), отриманих як 

благодійна допомога 

сальдо 

Кт 483 

Вписуваний рядок 

Страхові резерви, 

у т.ч.: 

1530 загальна сума страхових резервів 
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Вписуваний рядок 

Резерв 

довгострокових 

зобов'язань 

1531 сума резерву довгострокових зобов'язань 

Вписуваний рядок 

Резерв збитків або 

резерв належних 

премій 

1532 сума резерву збитків або резерву належних премій 

Вписуваний рядок 

Резерв 

незароблених 

премій 

1533 сума резерву незароблених премій 

Вписуваний рядок 

інші страхові 

резерви 

1534 сума інших страхових резервів 

Вписуваний рядок 

Інвестиційні 

контракти 

1535 

страховики наводять суму за контрактами, які створюють 

фінансові активи або фінансові зобов'язання й мають юридичну 

форму договору страхування, але не передбачають передання 

страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають 

визначенню договору страхування 

Вписуваний рядок 

Призовий фонд 
1540 

підприємства, що здійснюють діяльність із 

випуску та проведення лотерей на території 

України, наводять залишок сформованого 

призового фонду, що підлягає виплаті 

переможцям лотереї відповідно до оприлюднених 

умов її випуску та проведення 

сальдо 

Кт 475 

Вписуваний рядок 

Резерв на виплату 

джек-поту 

1545 

підприємства, що здійснюють діяльність із 

випуску та проведення лотерей на території 

України, зазначають залишок сформованого 

резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого 

оплатою участі в лотереї 

сальдо 

Кт 476 

Усього за 

розділом II 
1595 

1500 + 1505 + 1510 + 1515 + 1520 + 1525 + 1530 + 1535 + 1540 + 

1545 

III. Поточні зобов'язання та забезпечення 

Короткострокові 

кредити банків 
1600 

відображають суму позик, що отримані в банках і 

підлягають погашенню протягом 12 місяців, або 

строк погашення яких минув 

сальдо 

Кт 60 

Вписуваний рядок 

Векселі видані 
1605 

сума заборгованостей за товари, роботи, послуги, 

у рахунок погашення яких підприємство видало 

вексель 

сальдо 

Кт 62 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за: 

довгострокові 

зобов'язання 

1610 

показують суму довгострокових зобов'язань, що 

підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати 

Балансу 

сальдо 

Кт 61 

товари, роботи, 

послуги 
1615 

відображають вартість матцінностей, виконаних 

робіт й отриманих послуг (окрім заборгованості, 

забезпеченої векселями), за які підприємство 

залишається боржником на звітну дату 

сальдо 

Кт 63 
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розрахунки з 

бюджетом 1620 

місце для заборгованості підприємства за всіма 

видами платежів до бюджету, уключаючи податок 

на доходи фізичних осіб 

сальдо 

Кт 641, 642 

у т.ч. із податку на 

прибуток 
1621 

окремо розкривають суму заборгованості 

підприємства з податку на прибуток на звітну дату 

сальдо 

Кт 641 

розрахунки за 

страхуванням 
1625 

сума заборгованості за відрахуваннями на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, страхування майна підприємства та 

індивідуальне страхування його працівників 

сальдо 

Кт 65 

розрахунки з 

оплати праці 
1630 

наводять заборгованість із заробітної плати перед 

працівниками підприємства, включаючи 

депоновану зарплату 

сальдо Кт 

66 

Вписуваний рядок 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

одержаними 

авансами 

1635 

сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок 

майбутніх постачань продукції, виконання робіт, 

надання послуг сальдо Кт 

681 

Вписуваний рядок 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

учасниками 

1640 

показують заборгованість підприємства перед 

його учасниками (засновниками), наприклад, за 

дивідендами або вартістю частки учасника, що 

виходить із товариства 

сальдо Кт 

67 

Вписуваний рядок 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

внутрішніми 

розрахунками 

1645 

місце для заборгованості підприємства перед 

пов'язаними сторонами й кредиторської 

заборгованості за внутрішньогосподарськими 

розрахунками 

сальдо Кт 

682, 683 та 

63 (щодо 

зобов'язань 

перед 

пов'язаними 

особами) 

Вписуваний рядок 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

страховою 

діяльністю 

1650 

показують суму кредиторської заборгованості за страховими 

виплатами, страховими прем.ями, отриманими авансами, суму 

кредиторської заборгованост, перед страховими агентами, 

брокерами та посередниками а також суму премій до сплати 

перестрахувальникам, іншу кредиторську заборгованість за 

страховою діяльністю 

Поточні 

забезпечення 
1660 

наводять суму забезпечень, які планують 

використати протягом 12 місяців від дати балансу, 

на покриття витрат, для яких відповідне 

забезпечення створювали 

аналітичні 

дані за Кт 

47 

Доходи майбутніх 

періодів 
1665 

місце для доходів, отриманих протягом поточного 

або попередніх звітних періодів, що належать до 

наступних звітних періодів 

сальдо Кт 

69 

Вписуваний рядок 

Відстрочені 

комісійні доходи 

від перестраху-

вальників 

1670 

страховики наводять незамортизований залишок комісійних 

винагород отриманих від перестрахувальників, які віднесли на 

майбутні періоди для їх  відповідності преміям, переданим на 

перестрахування 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 

Інші поточні 

зобов'язання 
1690 

показують суми зобов'язань, для відображення 

яких за ознаками суттєвості неможливо виділити 

окремої статті й включити їх до інших статей 

поточного розділу 

сальдо Кт 

372, 643, 

644, 684, 

685 

Усього за 

розділом III 
1695 

1600 + 1605 + 1610 + 1615 + 1620+ 1625 + 1630 + 1635 + 1640 + 

1645 + 1650 + 1660 + 1665 + 1670+ 1690 

IV. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для полажу та групами 

вибуття 

Зобов'язання, 

пов'язані з 

необоротними 

активами, 

утримуваними 

для продажу, та 

групами вибуття 

1700 

відображають зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активами та групами вибуття, 

утримуваними для продажу, які визначають за 

П(С)БО 27 
сальдо Кт 

680 

Вписуваний 

розділ V. 

 Чиста вартість 

активів 

недержавного 

пенсійного 

фонду 

1800 

недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю 

активів  пенсійного фонду на звітну дату й сумою зобов'язань 

пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату 

Баланс 1900 1495 + 1595 + 1695 + 1700 + 1800 
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Таблиця 6.2 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 2 

“Звіт про фінансові результати”  (Звіт про сукупний дохід) 

Стаття 
Код 

рядка 
Зміст (порядок розрахунку) 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

Чистий доход 
від реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

2000 

Показують загальний дохід від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг (у т.ч. 
платежі від здавання в оренду 
інвестиційної нерухомості) з вирахуванням 
податків, пов’язаних з одержанням саме 
цих доходів (ПДВ, акцизного податку) , 
знижок, повернення 

Дт рахунків 701 
“Доход від реалізації 
готової продукції”, 

702 “Доход від 
реалізації товарів”, 

703 “Доход від 
реалізації робіт і 

послуг”, 705 
“Перестрахування” у 
кореспонденції з Кт 

791 (оборотів за 
субрахунком 704 

“Утримання із 
доходу” не 

обліковують) 

Чисті зароблені 
страхові премії 

2010 

Дані вписані рядки призначені винятково 
для страхових підприємств. Наводять 
суму страхових премій (платежів, 
внесків) за договорами страхування та 
договорами перестрахування з 
перестраховиками протягом звітного 
періоду. 

Дт рахунку 703 
“Дохід від реалізації 

робіт і послуг” у 
кореспонденції з Кт 

79 
Премії 
підписані, 
валова сума 

2011 

Дт субрахунку 76 
“Страхові платежі” 
у кореспонденції з 

Кт 79 
Премії, 
передані у 
перестраху-
вання 

2012 

Дорівнює: частки страхових премій 
(платежів, внесків), належних 
страховику,  – сума резерву незароблених 
премій на початок звітного періоду (за 
винятком частки перестраховика) + сума 
резерву незароблених премій на кінець 
звітного періоду (за винятком  частки 
перестраховика) – загальна сума 
страхових премій (платежів, внесків), 
повернених страхувальникам та 
перестрахувальникам протягом звітного 
періоду. Загальна сума чистих 
зароблених страхових премій 
ураховується при розрахунку валового 
прибутку (збитку) 

Кт субрахунку 705 
“Перестрахування” 
у кореспонденції з 

Дт 79 
Зміна резерву 
незароблених 
премій, валова 
сума 

2013 

Різниця за 
субрахунком 491 

“Технічні резерви” 
(4911** “Резерв 
незароблених 
премій”) між 

резервом на початок 
і кінець звітного 

періоду 
Зміна частки 
пере страхо-
виків у резерві 
незароблених 
премій 

2014 

Різниця за 
субрахунком 493 

“Частина 
перестрахувальників 

в технічних 
резервах” (4931** 

“Частка 
перестраховика у 

резерві незароблених 
премій”) між 

резервом на кінець і 
початок звітного 

періоду 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

2050 

У рядку відображають собівартість 

продукції , дохід від реалізації якої 

потрапив до рядка 2000 Звіту. Серед 

особливостей можна зазначити, що в 

підрядних організаціях тут опиняється 

собівартість, визначена за П(С)БО №18 

“Будівельні контракти”, у тому числі 

вартість субпідрядних робіт. Виробничі 

підприємства тут разом із собівартістю 

продукції мають зафіксувати 

нерозподілені загальновиробничі 

витрати. Страховики в цьому рядку 

зазначають розмір виплат страхових сум і 

відшкодувань, професійні торговці 

цінними паперами – балансову вартість 

реалізованих цінних паперів. А 

підприємства, що випускають і проводять 

лотереї на території України, до рядка 

вписують відрахування на створення 

призового фонду й страхового резерву, 

що покриває величину джек-поту, не 

забезпечену оплатою участі в лотереї 

Дебетовий оборот 

субрахунків 901 

“Собівартість 

реалізованої готової 

продукції”, 902 

“Собівартість 

реалізованих 

товарів”, 903 

“Собівартість 

реалізованих робіт і 

послуг”, 904 

“Страхові виплати” 

Чисті понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами 

2070 

Цей рядок призначений для страховиків. 

У ньому відображають різницю між 

загальною сумою збитків за страховими 

виплатами та сумою відшкодувань, що 

належить до отримання (отриманими) від 

перестрахувальника цих збитків. 

Інформація за цією статтею враховується 

при розрахунку валового прибутку  

(збитку) 

Дт субрахунку 904 

“Страхові виплати” 

в кореспонденції з 

Кт 719 “Інші доходи 

від операційної 

діяльності” 

Валовий 

прибуток 

(збиток) 

2090 

(2000 – 2050) з урахуванням сум із додаткових ряд за їх 

наявності 2095 

Дохід (витрати) 

від зміни у 

резервах 

довгострокових 

зобов’язань  

2105 

У цьому рядку страховики відображають 

дохід (витрати) за результатами 

зменшення (збільшення) резервів 

довгострокових зобов’язань та відповідної 

частки пере страховиків, крім курсових 

різниць, та придбання або продажу 

дочірніх підприємств. Інформація за цим 

рядком ураховується при  розрахунку 

прибутку (збитку) операційної діяльності 

Різниця між 

відповідними 

субрахунками: Кт 719 

(7192** “Частина 

страхового 

відшкодування, 

компенсовано 

перестрахувальником”) 

Дт 949 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 

Дохід (витрати) 

від зміни інших 

страхових 

резервів 2110 

Страхові компанії відображають дохід 

(витрати) за результатами зменшення 

(збільшення) інших страхових резервів, 

крім курсових різниць, та придбання або 

продажу дочірніх підприємств, 

інформація за цією статтею враховується 

при розрахунку прибутку (збитку) 

операційної діяльності 

Різниця між Кт 

субрахунків 719 і Дт 

949 “Інші витрати 

операційної 

діяльності” (9492** 

“Відрахування в 

страхові резерви”**) 

Зміна інших 

страхових 

резервів, валова 

сума 

2111 

Різниця за 

субрахунками 491 

(4912** “Резерв 

заявлених, але не 

виплачених 

збитків”, 4914** 

“Резерв катастроф”, 

4915** “Резерв 

коливань 

збитковості”) між 

сумою резерву на 

початок і кінець 

звітного періоду 

Зміна частки 

пере страхови-

ків в інших 

страхових 

резервах 2112 

Різниця за 

субрахунками 493 

(4933** “Частка 

пере страховиків у 

інших страхових 

резервах”) між 

резервом на кінець і 

на початок звітного 

періоду 

Інші операційні 

доходи 

2120 

Показують решту доходів, отриманих 

підприємством у рамках операційної 

діяльності за мінусом ПДВ і акцизного 

збору.  

Доход від: 

– реалізації оборотних активів, що не 

належать  

до основної діяльності; 

– продажу інвалюти; 

– операційних курсових різниць; 

– отриманих штрафів, пені, інших видів 

відшкодування збитків; 

– безоплатно отриманих оборотних 

активів; 

– діяльності соцсфери підприємства 

(наприклад, діяльності обслуговуючих 

господарств, дошкільних закладів, 

будинків відпочинку, санаторіїв); 

відсотків на залишок за поточним 

рахунком підприємства 

 

Оборот за Дт 71 

“Інший операційний 

доход” у 

кореспонденції з Кт 

791 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 

Дохід від зміни 

вартості 

активів, які 

оцінюються за 

справедливою 

вартістю 

2121 

У даній статті відображають дохід від 

зміни вартості всіх активів (фінансових 

інструментів, інвестиційної нерухомості, 

біологічних активів тощо), які 

оцінюються за справедливою вартістю 

Обороти за Кт 

субрахунку 710 

“Дохід від 

первісного визнання 

та від зміни вартості 

активів, які 

обліковуються за 

справедливою 

вартістю” у 

кореспонденції з Дт 

рахунків 16 

“Довгострокові 

біологічні активи”, 

21 “Поточні 

біологічні активи” 

(у частині доходів 

від зміни вартості 

активів) 

Дохід від 

первісного 

визнання 

біологічних 

активів і 

сільськогоспода

рської 

продукції 

2122 

Відображають дохід від первісного 

визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, 

одержаних унаслідок 

сільськогосподарської діяльності 

Обороти за Кт 
субрахунку 710 в 

кореспонденції з Дт 
рахунку 23 

“Виробництво” (у 
частині доходів від 

первісного визнання 
біологічних активів 
і сільгосппродукції) 

Адміністративні 

витрати 

2130 

Відображають витрати на управління та 
обслуговування підприємства. Їх перелік 
міститься в п.18 П(С)БО 16 «Витрати», 
зокрема: 
– витрати на управління підприємством 
(зарплата адмінперсоналу, витрати на 
його відрядження); 
– податки, збори та інші обов’язкові 
платежі (крім включених до виробничої 
собівартості); 
– корпоративні витрати (на проведення 
зборів акціонерів, представницькі 
витрати); 
– юридичні, аудиторські послуги, судові 
витрати 

Оборот за Кт 92 

“Адміністративні 

витрати” у 

кореспонденції з Дт 

791 

Витрати на збут 2150 

До цього рядка записують усі витрати, 
пов’язані з продажем продукції, зарплата 
менеджерів зі збуту, витрати на рекламу, 
страхування й транспортування вантажів, 
гарантійне обслуговування, пакування 
готової продукції на складі. У 
торговельних підприємств до цього рядка 
потраплять витрати обігу, за винятком 
адміністративних та інших операційних і 
фінансових витрат 

Обороти за Кт 93 
“Витрати на збут” у 
кореспонденції з Дт 

791 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 

Інші операційні 

витрати 

2180 

Ця собівартість реалізованих запасів та 

іноземної валюти, витрати на дослідження 

й розробки, визнані штрафи, витрати на 

формування резерву сумнівних боргів і 

списання сумнівної заборгованості, яку не 

покриває резерв. А також операційні 

курсові різниці, уцінення й нестача 

товарів, витрати на утримання соцсфери 

підприємства, собівартість реалізованих 

запасів (у т.ч. необоротних активів, 

призначених для продажу) 

Обороти за Дт 94 

“Інші витрати 

операційної 

діяльності” у 

кореспонденції з Дт 

791 

Витрати від 

зміни вартості 

активів, які 

оцінюються за 

справедливою 

вартістю 

2181 

У даній додатковій статті відображають 

витрати від зміни вартості всіх активів 

(фінансових інструментів, інвестиційної 

нерухомості, біологічних активів тощо), 

які оцінюються за справедливою вартістю 

Обороти за Дт 

субрахунку 940 

“Витрати від 

первісного 

визнання та від 

зміни вартості 

активів, які 

обліковуються за 

справедливою 

вартістю” в 

кореспонденції з Кт 

рахунків 16,21 (у 

частині витрат від 

зміни вартості 

активів) 

Витрати від 

первісного 

визнання 

біологічних 

активів і 

сільськогоспода

рської 

продукції 

2182 

Тут слід відображати витрати від 

первісного визначення біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних унаслідок 

сільськогосподарської діяльності 

Обороти за Дт 

субрахунку 940 в 

кореспонденції з Кт 

рахунку 23 (у 

частині витрат від 

первісного 

визнання 

біологічних активів 

і сільгосппродукції) 

Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності: 

– прибуток 

– збиток 

2190 

2090 (2095)+2120-2130-2150-2180 

з урахуванням сум із додаткових рядків за їх наявності 2195 

Доход від 

участі в капіталі 
2200 

Тут закарбують дохід від збільшення 

вартості фінансових інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні 

підприємства (за винятком збільшення 

вартості інвестицій за рахунок додаткового 

інвестування 

Оборот за Дт 72 

“Доход від участі в 

капіталі” у 

кореспонденції з 

Кт 792 “Результати 

фінансових 

операцій” 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 

Інші фінансові 

доходи 

2220 

Рядок призначений для величини 

утриманих дивідендів (окрім виплачених 

дочірніми, асоційованими або спільними 

підприємствами), відсотків за облігаціями, 

одержаної винагороди за фіноренду 

активів 

Оборот за Дт 73 

“Інші фінансові 

доходи” у 

кореспонденції з 

Кт 792 

Інші доходи 

2240 

Сюди вносять доходи інвестиційної 

діяльності (без ПДВ і акцизного податку). 

Скажімо, дохід від реалізації 

фінінвестицій, безкоштовно отриманих 

необоротних активів, дооцінки основних 

засобів, списання безнадійної не 

операційної кредиторської заборгованості. 

Опріч цього, на нашу думку, тут опиниться 

дохід від реалізації необоротних активів, 

непереведених у необоротні, призначені 

для продажу (така ситуація можлива, якщо 

для активів не виконувалися всі критерії 

визнання іх утриманими для продажу) 

Оборот за Кт 74 

“Інші доходи” у 

кореспонденцііїї з 

Кт 792 

Дохід від 

благодійної 

допомоги 

2241 

Тут наводиться сума доходу, пов’язаного з 

благодійною допомогою, яка відповідно до 

законодавства звільняється від обкладення 

ПДВ і визнається в порядку, 

встановленому П(С)БО 15 “Дохід” 

Оборот за Кт 745 

“Дохід від  

безоплатно 

отриманих 

активів” у 

кореспонденції с 

Дт 483 “Благодійна 

допомога” 
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Таблиця 6.3 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 3   

“Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)” 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Джерело 

інформації 
За звітний період 

1 2 3 4 

Розділ І “Рух коштів у результаті операційної діяльності” 

Надходження від: 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

3000 

Аналітичні дані Кт 

рахунків 36, 681 (у 

частині отриманих 

передплат) та 70 у 

кореспонденції 3 Дт 

рахунків 30,31 

Відображають грошові надходження від 

основної діяльності. Тобто виручку від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), а також отримані платежі за 

оренду нерухомості з урахуванням 

відповідних вирахувань із доходу 

(непрямі податки, знижки тощо). Не слід 

враховувати виручку від реалізації 

товарів за договором комісії та кошти, 

одержані від комітента для купівлі 

товарів (робіт, послуг), а також суми 

авансів, отриманих від покупців 

(замовників) в оплату товарів (робіт, 

послуг) 

Повернення 

податків і 

зборів 

3005 

Аналітичні дані Кт 

64 у кореспонденції 

з Дт 31 

У цих рядках показують суми одержаних 

із бюджету на рахунки підприємства 

податків і зборів. Окремо наводять 

відшкодований ПДВ зокрема, 

податку на 

додану 

вартість 

3006 

Кт відповідного 

субрахунку рахунка 

64 з Дт 31 

цільового 

фінансування 

3010 

Аналітичні дані з 

Кт 48 у 

кореспонденції і Дт 

30, 31 (у частині 

надходжень для 

операційної 

діяльності) 

Тут розшифровують суми надходжень із 

бюджету, державних цільових фондів та 

від інших осіб, одержані для здійснення 

видатків у межах операційної діяльності 

підприємства. Не відображають 

фінансування на придбання необоротних 

активів та фінансових інвестицій, 

оскільки це вже інвестиційна діяльність 

Надходження 

від отримання 

субсидій, 

дотацій 
3011** 

Обороти за Дт 31 

Кт 64, 48 (у частині 

сум субсидій та 

дотацій із бюджету 

та позабюджетних 

фондів) 

У цій додатковій статті наводять суми 

отриманих із бюджету субсидій та 

дотацій 

Надходження 

авансів від 

покупців і 

замовників 3015** 

Обороти за Дт 30,31 

Кт 681. Якщо облік 

отриманих авансів 

ведуть на рахунку 

36. то беруть 

обороти за Дт 30, 

31 Кт 36 

Відображають суми попередньої оплати, 

отриманої від покупців і замовників під 

подальшу поставку продукції і товарів, 

робіт, послуг) 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 3 4 

Надходження 

від повернення 

авансів 

3020** 

Обороти за Дт 30, 31 

Кт 371 (у частині 

повернених 

постачальниками 

передоплат і авансів). 

Якщо надані аванси 

показують через 

рахунок 63, то беруть 

обороти за Дт 30, 31 

Кт 63 

Відображають сплачені підприємством 

аванси, які йому повернули у звітному 

періоді 

Надходження 

від відсотків за 

залишками 

коштів на 

поточних 

рахунках 

3025** 

Обороти за Дт 31 Кт 

373, 719 (у частині 

отриманих відсотків 

за залишками коштів 

на поточних 

рахунках) 

У цьому рядку показують відсотки 

(проценти), нараховані банком на 

залишок коштів, що лишився на 

поточних рахунках підприємства 

Надходження 

від боржників 

неустойки 

(штрафів, пені) 3035** 

Обороти за Дт 30, 31 

Кт 374 (у частині сум 

отриманих 

економічних санкцій 

за порушення 

законодавства чи 

договірних умов) 

Це рядок для фіксації грошових коштів, 

одержаних підприємством як санкції за 

порушення законодавства та/або умов 

договорів 

Надходження 

від операційної 

оренди 3040** 

Обороти за Дт 30, 31 

Кт 36 , 377 (у частині 

виручки від надання 

майна в операційну 

оренду) 

Тут показують отриману орендну плату 

від здачі в найм майна підприємства, 

окрім надходжень від оренди 

інвестиційної нерухомості 

Надходження 

від отримання 

роялті, 

авторських 

винагород 

3045** 

Аналітичні дані за Кт 

377 у кореспонденції 

з Дт  30, 31 (у частині 

надходжень від 

отримання роялті, 

авторських 

винагород) 

Цей рядок призначений для сум, 

отриманих як винагорода за 

користування або надання права на 

користування авторськими та суміжними 

правами 

Надходження 

від страхових 

премій 

3050** 

Страховики відображають тут надходження грошей за 

страховими преміями 

Надходження 

фінансових 

установ від 

повернення 

позик 

3055** 

У цьому рядку фінустанови фіксують повернення своїми 

клієнтами раніше наданих позик 

Інші 

надходження 

3095 

Аналітичні дані Дт 

30, 31 з Кт рахунків 

37.68, 71 тощо 

Тут показують інші надходження від 

операційної діяльності, для відображення 

яких за ознаками суттєвості не можна 

було виділити окрему статтю, або не 

включені до попередніх статей Звіту про 

РГК 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 3 4 

Витрачання на оплату: 
Усі суми цього підрозділу наводять у 
дужках 

товарів (робіт, 
послуг) 

3100 

Аналітичні дані Дт 
рахунків 63, 68, 371 
(у частині виданих 

передоплат) у 
кореспонденції з Кт 

рахунків 30, 31 

Це грошові кошти, сплачені 
постачальникам і підрядникам за 
одержані товарно-матеріальні цінності, 
прийняті роботи й послуги. Не 
відображають витрачання коштів на 
придбання робіт та послуг, які включають 
у вартість необоротних активів 

праці 
3105 

Аналітичні дані Дт 
66 у кореспонденції 

з Кт 30, 31 

У цій статті показують суму коштів, 
витрачених на виплату працівникам 
зарплати, допомоги, винагород 

відрахувань на 
соціальні 
заходи 

3110 
Аналітичні дані Дт 
65 у кореспонденції 

з Кт 30, 31 

Тут показують суми сплаченого єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 

зобов'язань із 
податків і 
зборів 

3115 
Аналітичні дані Дт 
64 у кореспонденції 

з Кт 30, 31 

Ці рядки призначені для відображення 
податків і зборів, сплачених до бюджету, 
які не можна безпосередньо пов'язати з 
фінансовою та інвестиційною діяльністю 

Зобов'язання з 
податку на 
прибуток 

3116** 
Обороти за Дт 64 (у 
частині податку на 
прибуток) Кт 31 30 

Зобов'язання з 
податку на 
додану 
вартість 

3117** 
Обороти за Дт 64 (у 
частині ПАВ) Кт 31. 

30 

Зобов'язання з 
інших податків 
і зборів 3118** 

Обороти за Дт 64, 65 
Кт 31. 30 (крім сум 
ПАВ, податку на 

прибуток, страхових 
внесків) 

Витрачання на 
оплату авансів 

3135** 

Обороти за Дт 371, 
63 Кт 30. 31 (у 

частині сум авансів і 
передоплат, 

перерахованих у 
рахунок майбутніх 

поставок) 

Записують суми авансів, перерахованих 
постачальникам та підрядникам за 
товарно-матеріальні цінності (роботи, 
послуги), що будуть поставлені (виконані, 
надані) у межах операційної діяльності 

Витрачання на 
оплату 
повернення 
авансів 

3140** 

Обороти за Дт 681, 36 
Кт 30, 31 (у частині 

сум повернених 
покупцям 

передоплат й авансів) 

Ця стаття для відображення попередньої 
оплати, яку підприємство повертає своїм 
покупцям та замовникам 

Витрачання на 
оплату 
цільових 
внесків 

3145** 

Обороти за Дт 685 
Кт 31, 30 (у частині 

сплачених цільових і 
благодійних внесків) 

У вказаному рядку фіксують сплачені 
цільові та благодійні внески 

Витрачання на 
оплату 
зобов'язань за 
страховими 
контрактами 

3150** 
Рядок призначений для відображення сум, сплачених клієнтам 
за страховими контрактами 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 3 4 
Витрачання 
фінансових 
установ на 
надання позик 

3155** 
Фінансові установи відображають тут суми позик, наданих 
клієнтам 

Інші 
витрачання 

3190 
Аналітичні дані за Дт 
37, 68, 94 та ін. із Кт 

рахунків 30, 31 

Це суми, не виділені в окремі статті 
та не включені до попередніх статей 
Звіту про РГК. Зокрема, тут 
опиняться суми коштів, витрачених 
на погашення векселів, виданих 
підприємством, сплату штрафів (у т.ч. 
податкових), пені, неустойок, а також 
суми коштів від реалізації товарів 
(робіт, послуг), перераховані 
комісіонеру 

Чистий рух 
коштів від 
операційної 
діяльності 

3195 

3000 + 3005 + 3010 + 
3015 + 3020 + 3025 + 
3035 + 3040 + 3045 + 
3050 + 3055 + 3095 - 

(3100 + 3105 + 3110 + 
3115 + 3135 +3140 + 
3145 + 3150 + 3155+ 

3190)  

Арифметична сума попередніх рядків 

* Звіт про РГК за прямим методом містить ще одну графу – 4 “За аналогічний період 
попереднього року”. ** Рядки, помічені такими відмітками, уважаються додатковими 

статтями Звіту, тобто тими, які наводяться за бажанням підприємства, за умови що 
наведені в них показники суттєві та можуть бути достовірно визначеними 

Розділ II “Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності” 

Надходження від реалізації: 

фінансових 
інвестицій 

3200 

Аналітичні дані Кт 37 
(Кт 74) у 

кореспонденції з Дт 30, 
31 

У цьому рядку відображають суми 
грошей, що надійшли від продажу 
акцій або боргових зобов'язань інших 
підприємств, а також часток у 
капіталі інших підприємств. Не 
відображають надходження від 
реалізації інструментів, які визнають 
еквівалентами грошових коштів, або 
таких, що утримуються для 
дилерських або торговельних цілей 

необоротних 
активів 

3205 

Аналітичні дані Кт 377, 
742 у кореспонденції з 

Дт 30, 31 

Сюди включають надходження 
грошових коштів від продажу 
інвестиційної нерухомості, 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу, та груп вибуття, а також 
інших довгострокових необоротних 
активів (окрім фінансових інвестицій) 

Надходження від отриманих: 

відсотків 

3215 

Аналітичні дані Кт 373 
у кореспонденції з Дт30, 
31 

Зазначений рядок показує 
надходження коштів у вигляді 
відсотків за позики або інші 
запозичення, надані іншим сторонам 
за фінансовими інвестиціями в 
боргові цінні папери, за використання 
переданих у фінансову оренду 
необоротних активів й тощо 



51 

 

 

 

Продовження таблиці 6.3 

1 2 3 4 

дивідендів 3220 

Аналітичні дані Кт 373 
у кореспонденції з Дт 

30, 31 

Ця стаття призначена для грошових 
надходжень у вигляді дивідендів як 
результату придбання акцій або 
часток у капіталі інших підприємств 
(окрім надходжень, які визнаються як 
еквіваленти грошових коштів, або за 
такими, що утримаються для 
дилерських або торговельних цілей) 

Надходження 
від деривативів 

3225 

Аналітичні дані Кт 379 
у кореспонденції з Дт 

30, 31 

Тут показують надходження коштів, 
зокрема від ф’ючерсних контрактів, 
форвардних контрактів, контрактів 
"своп" та опціонів (за винятком тих 
контрактів, які укладаються для 
основної діяльності підприємства, або 
коли надходження класифікуються як 
фінансова діяльність) 

Надходження 
від погашення 
позик 

3230* 

Аналітичні дані за Кт 
377, і 83 у 

кореспонденції з Дт30, 
31 

Підприємства (окрім фінустанов) 
відображають тут надходження 
грошових коштів від повернення 
позик, наданих іншим сторонам, 
пов'язаних з інвестдіяльністю 

Надходження 
від вибуття 
дочірнього 
підприємства 
та іншої 
господарської 
одиниці 

3235* 

 
Це надходження грошових коштів від 
продажу дочірніх підприємств та 
інших господарських одиниць (за 
вирахуванням грошових коштів, які 
були реалізовані в складі майнового 
комплексу) 

Інші 
надходження 

3250 

Аналітичні дані Дт 30, 
31 із Кт рахунків 37,68 

тощо 

Цей рядок призначений для 
надходжень, не виділених в окрему 
статтю та не включених до 
попередніх статей цього розділу Звіту 

Витрачання на придбання: 

фінансових 
інвестицій 

3255 

Аналітичні дані Дт 14, 
35 у кореспонденції з Кт 

30, 31 

Тут показують виплати грошових 
коштів на придбання акцій або 
боргових зобов'язань інших 
підприємств, а також часток участі у 
спільних підприємствах (інші, ніж 
виплати за цими інструментами, що 
визнаються як еквіваленти грошових 
коштів, або за такими, що 
утримуються для дилерських або 
торговельних цілей) 

необоротних 
активів 

3260 

Аналітичні дані Дт 
63,68 у кореспонденції з 

Кт 30, 31 

У вказаному рядку фіксують виплати 
грошових коштів для придбання 
(створення) основних засобів, 
нематеріальних активів та інших 
необоротних активів (окрім 
фінансових інвестицій). Тут також 
наводять суми сплачених відсотків, 
якщо вони були капіталізовані у 
вартість необоротних активів 
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Виплати за 
деривативами 

3270 
Аналітичні дані Дт 379 
у кореспонденції з Кт 

30, 31 

У цьому рядку відображають виплати 
грошових коштів за деривативами, 
зокрема ф'ючерсними контрактами, 
форвардними контрактами, 
контрактами "своп" та опціонами 
тощо (за винятком випадків, коли такі 
контракти укладаються для 
операційної діяльності підприємства 
або виплати класифікуються як 
фінансова діяльність) 

Витрачання на 
надання позик 

3275* 

Аналітичні дані за Дт 
377, 183 в 

кореспонденції з Кт 30, 
31 

Сюди записують суми виплачених 
грошових коштів для надання авансів 
та позик, пов'язаних з інвестиційною 
діяльністю, у звітному періоді позик 
(окрім позик фінустанов) 

Витрачання на 
придбання 
дочірнього 
підприємства 
та іншої 
господарської 
одиниці 

3280* 

Тут показують виплати на придбання 
дочірніх підприємств та інших 
господарських одиниць (за 
вирахуванням грошових коштів, 
придбаних у складі майнового 
комплексу) 

Інші платежі 

3290 

Аналітичні дані з Дт 37, 
68 у кореспонденції з Кт 

30, 31 

Тут наводять інші платежі, не 
виділені в окрему статтю та не 
включені до попередніх статей цього 
розділу Звіту про РГК 

Чистий рух 
коштів від 
інвестиційної 
діяльності 

3295 

3200 + 3205 + 3215 + 
3220 + 3225 + 3230 + 

3250 + - (3255 + 3260 + 
3270 + 3275 + 3290) 

Арифметична сума попередніх рядків 
розділу 

* Рядки, помічені такими відмітками, є додатковими статтями Звіту, тобто тими, які 
наводяться за бажанням підприємства, за умови що наведені в них показники вважаються 
суттєвими та можуть бути достовірно визначеними 

Розділ III “Рух коштів у результаті фінансової діяльності” 

Надходження від: 

власного 
капіталу 

3300 

Аналітичні дані Кт 42, 
46 у кореспонденції з Дт 

30, 31 

Тут показують кошти, отримані від 
розміщення акцій та інших операцій, 
що приводять до збільшення власного 
капіталу 

отримання 
позик 

3305 

Аналітичні дані Кт 50, 
51, 52, 55, 60, 62 у 

кореспонденції з Дт 30, 
31 

У статтю записують суми надходжень 
грошових коштів від утворення 
боргових зобов'язань (позик, векселів, 
облігацій, а також інших видів 
короткострокових і довгострокових 
зобов'язань, не пов'язаних з 
операційною діяльністю) 

Надходження 
від продажу 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

3310* 

 У цьому рядку фіксують кошти, 
отримані від продажу частки в 
дочірньому або асоційованому 
підприємстві, яка не призвела до 
втрати контролю над таким 
підприємством 
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Інші 
надходження 

3340 

Аналітичні дані Дт 30, 
31 у кореспонденції з Кт 

685 
 

Це інші надходження грошових 
коштів, не виділені в окрему статтю 
та не включені до попередніх статей 
указаного розділу Звіту про РГК 

Витрачання на: 

викуп власних 
акцій 3345 

Аналітичні дані Дт 45 у 
кореспонденції з Кт 

30,31 

Тут показують виплати коштів для 
придбання власних акцій 

погашення 
позик 3350 

Аналітичні дані Дт 60, 
50 у кореспонденції з Кт 

30, 31 

У цьому рядку наводять суми 
грошових коштів, витрачених на 
погашення отриманих позик 

сплату 
дивідендів 3355 

Аналітичні дані Дт 67 у 
кореспонденції з Кт 30, 

31 

Цей рядок призначений для 
відображення сум дивідендів, 
виплачених грошовими коштами 

Витрачання на 
сплату 
відсотків 3360* 

Аналітичні дані Дт 684 
в кореспонденції з Кт 
30, 31 або аналіз ряд. 

2250 ф. № 2 

Сюди записують сплачені у звітному 
періоді відсотки за користування 
позиковим капіталом, використаним у 
фіндіяльності, окрім тих, які 
капіталізуються 

Витрачання на 
сплату 
заборгованості 
з фінансової 
оренди 

3365* 

Аналітичні дані Дт 611 
у кореспонденції з Кт 

30. 31 

У вказаному рядку показують платежі 
за фінансову оренду 

Витрачання на 
придбання 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

3370* 

 Ця стаття призначена для виплати 
грошових коштів на придбання 
додаткової частки в контрольованому 
дочірньому або асоційованому 
підприємстві та виплати грошових 
коштів неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах у 
консолідованому Звіті про РГК 

Витрачання на 
виплати 
неконтрольова
ним часткам у 
дочірніх 
підприємствах 

3375* 

 

Інші платежі 3390 

Аналітичні дані Кт 30, 
31 

Тут наводять інші платежі, не 
виділені в окрему статтю та не 
включені до попередніх статей 
розділу III Звіту про РГК 

Чистий рух 
коштів від 
фінансової 
діяльності 

3395 

3300 + 3305 + 3340 - 
(3345 + 3350 + 3355 + 
3360 + 3365 + 3390) 

Арифметична сума рядків 3300 – 3390 

Чистий рух 
грошових 
коштів за 
звітний період 

3400 

3195+ (-) 3295 + (-) 3395 Арифметична сума чистого руху 
грошових коштів від операційної, 
інвестиційної та фінансової 
діяльностей 

Залишок 

коштів на 

початок року 

3405 

Рядок 1165 графи 3 

Балансу 

Цей показник беруть зі Звіту про РГК 

або Балансу (рядок 1165) за 

попередній звітний період 
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Вплив зміни 

валютних 

курсів на 

залишок 

коштів 

3410 

Аналітичні дані 

рахунків 30, 31 у 

кореспонденції з 

субрахунками 714, 744, 

945, 974 

У вказаному рядку відображають 

збільшення (як надходження) або 

зменшення (як видаток) залишку 

грошових коштів у результаті 

перерахунку іноземної валюти в разі 

зміни валютних курсів протягом 

звітного періоду 

Залишок 

коштів на 

кінець року 
3415 

3405+(-) 3400 +(-) 3410 Цей показник розраховують так: ряд. 

3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410. Якщо 

результат дорівнює ряд. 1165 

Балансу, Звіт складено правильно 

* Рядки, помічені такими відмітками, є додатковими статтями Звіту, тобто тими, які 

наводяться за бажанням підприємства, за умови що наведені в них показники суттєві та 

можуть бути достовірно визначені 
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Таблиця 6.4 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 3-н   

“Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)” 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Джерело інформації Коментарі 

надходження видаток  

1 2 3 4 5 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток 

(збиток) від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

3500 
Рядок 2290 гр. 3 

ф. № 2 

Рядок (2295) 

ф. № 2 

Хоч Форма № 2 не має 

однойменного рядка, тут треба 

звертатися саме до рядків 2290 чи 

2295 –  залежно від результатів 

звичайної діяльності 

  Коригування на: 

амортизацію 

необоротних 

активів 

3505 
Рядок 2515 гр. 3 

ф. №2 
X 

Тут місце для нарахованої за 

період амортизації 

збільшення 

(зменшення) 

забезпечень 3510 

(1520+ 1660 гр. 4 

ф. № 1) - (1520 + 

1660 гр. 3 ф. № 

1) 

(1520+ 1660 

гр.3 ф. № 1)-

(1520+1660 

гр.4 ф. № 1) 

Зазначають збільшення чи 
зменшення суми забезпечень 

наступних витрат і платежів за 
результатами періоду, не 

пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю 

збиток 

(прибуток) від 

нереалізованих 

курсових 

різниць 3515 

Додатна різниця 

між оборотами за 

Дт 945 та Кт 714 

Додатна 

різниця між 

оборотами за 

Кт 714 та Дт 

945 

Відображаються збитки / 
прибутки від операційних 

курсових різниць унаслідок 
перерахунку грошових коштів та 
їх еквівалентів в іноземній валюті 

за курсом НБУ. При цьому 
збиток відображають у графі 3 

звіту (надходження), а прибуток 
— у графі 4 (витрачання) 

збиток 

(прибуток) від 

не операційної 

діяльності та 

інших не 

грошових 

операцій 

3520 

(2255 + 2270) -

(2200 + 2220 + 

2240) + (2180-

2120) гр.3 ф. № 2 

(2200 + 2220 

+ 2240) - 

(2255 + 2270) 

+ (2120-2180) 

гр.3 ф. № 2 

У рядку фіксують збиток (графа 3) 
і прибуток(графа 4) від:  
- володіння та реалізації 
фінансових інвестицій;   
- продажу інвестиційної 
нерухомості, не активів, 
утримуваних для продажу, і груп 
вибуття, інших довгострокових 
активів;  
- обміну оборотних активів на 
необоротні й фінансові інвестиції; 
- не операційних курсових 
різниць; а також інші 
прибутки/збитки від інвестиційної 
та фінансової діяльності. 
Не дивлячись на те, що в назві цієї 
статті говориться про збитки 
(прибутки) від не операційної 
діяльності, з пп. 4.7.5 Методичних 
рекомендацій № 433 та змісту 
додаткових рядків випливає, що в 
неї заносять і деякі результати від 
іншої операційної діяльності 
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1 2 3 4 5 

 

   

Зокрема це стосується витрат 

(доходів) від продажу 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття, а також збитків 

(прибутків  від зміни справедливої 

вартості та первісного визнання 

біологічних активів). Якщо за 

ознаками суттєвості витрати на 

відсотки не будуть виділені в 

окрему статтю – додатковий рядок 

3510 Звіту про рух грошових 

коштів, то в розрахунок потрібно 

включити рядок 2250 форми 

звітності № 2 

Прибуток 

(збиток) від 

участі в 

капіталі 3521* 

Додатна 

різниця (2200-

2255) гр.3 ф. 

№2 

Додатна 

різниця 

(2255 - 

2200)гр. 3 

ф.№2 

Відображається прибуток 

(збиток), отриманий він 

інвестицій в асоційовані, дочірні 

або спільні підприємства, облік 

яких ведеться методом участі в 

капіталі 

Зміна вартості 

активів, які 

оцінюються 

за справедли-

вою вартістю, 

та дохід 

(витрати) від 

первісного 

визнання 

3522* 

Додатна 

різниця (2181 

+2182-2121 -

2122) гр. 3 ф. 

№ 2 

Додатна 

різниця 

(2121 + 

2122-2181 -

2182) 

гр.3ф.№2 

Наводиться прибуток (збиток) від 

зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, і від первісного 

визнання біологічних активів та 

сільськогосподарських активів 

Збиток 

(прибуток) від 

реалізації 

необоротних 

активів, 

утримуваних 

для продажу 

та груп 

вибуття 

3523* 

Додатна 

різниця (2120-

2180) гр.3 ф. 

№2 (у частині 

доходів і 

витрат від 

реалізації 

необоротних 

активів, 

утримуваних 

для продажу та 

груп вибуття) 

Додатна 

різниця 

(2180-

2120) гр.3 

ф. X'-' 2 (у 

частині 

доходів і 

витрат від 

реалізації 

необорот-

них 

активів, 

утримува-

них для 

продажу та 

груп 

вибуття) 

Відображається збиток (прибуток) 

від реалізації необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу, та груп вибуття 
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Збиток 

(прибуток) від 

реалізації 

фінансових 

інвестицій 3524* 

Додатна різниця 

між оборотами 

по Кт 971 і Дт 

793 та оборотами 

по Дт 741 із Кт 

793 

Додатна 

різниця 

між 

оборотами 

по Дт 741 

із Кт 793 та 

оборотами 

по Кт 971 

із Дт 793 

Відображається збиток (прибуток) 

від реалізації фінансовий 

інвестицій 

Зменшення 

(відновлення) 

корисності 

необоротних 

активів 

3526* 

Додатна різниця 

між оборотами 

по Дт 972 та по 

Кт 742 

Додатна 

різниця 

між 

оборотами 

по Кт 742 

та по Дт 

972 

Відображаються збиток 

(прибуток) від зміни корисності 

необоротних активів 

Фінансові 

витрати 

3540* 

Обороти за Кт 95 

у кореспонденції 

з Дт 792 

(значення 

наводять у 

дужках) або ряд. 

2250 ф. № 2 

X 

Відображаються включені до 

Звіту про фінансові результати (ф. 

№ 2) витрати на сплату відсотків 

за користування позиковими 

коштами 

Зменшення 

(збільшення) 

оборотних 

активів 

3550 

Різниця між гр. 3 

та гр. 4 рядка 

1195 ф. № 1, 

скоригованими 

на суму рядків 

1165. 1160 ф. № 

1 (з урахуванням 

певних 

обмежень) 

Різниця 

між гр. 4 та 

гр. 3 рядка 

1195 ф. 

№1, 

скоригова-

ними на 

суму 

рядків 

1165, 1160 

ф. № 1 (з 

урахуван-

ням певних 

обмежень) 

Зазначають зменшення (графа 3) і 
збільшення (графа 4) статей 
оборотних активів (крім статей 
“Грошові кошти та їх 
еквіваленти”, “Поточні фінансові 
інвестиції” та інших статей не 
операційних оборотних активів), 
що відбулись протягом звітного 
періоду. У даній статті не 
відображають: 
- зміни в складі оборотних активів 
унаслідок не грошових операцій 
інвестиційної діяльності (обмін на 
необоротні активи, фінансові 
інвестиції тощо); 
- зміни в складі оборотних активів 
унаслідок фінансової діяльності 
(виплата дивідендів або 
погашення зобов'язань із 
фінансової оренди виробничими 
запасами, продукцією, товарами 
тощо, не грошові внески до 
статутного капіталу, включення 
фінансових витрат у собівартість 
продукції тощо); 
- а також зміни в складі оборотних 
активів унаслідок виправлення 
помилок минулих років;  
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- зміна дебіторської 
заборгованості з поточного 
депозитку на прибуток та за 
іншими платежами до бюджету 
внаслідок зарахування 
кредиторської заборгованості за 
таким  податком; 
- зміна в складі дебіторської 
заборгованості за розрахунками з 
ПДВ, які є наслідком 
інвестиційної діяльності; 
- зменшення статей внаслідок 
переведення оборотних активів до 
складу групи вибуття, збільшення 
дебіторської заборгованості в 
результаті відображення операцій 
з реалізації інвестиційної 
нерухомості, необоротних активів, 
утримуваних для продажу та 
групи вибуття, зменшення 
зазначеної дебіторської 
заборгованості при її погашенні. 
При відповідності ознакам 
суттєвості підприємство 
розкриває інформацію про 
складові даної статті в додаткових 
статтях (наведені нижче). При 
цьому в розрахунок руху 
грошових коштів приймається 
загальна сума за статтею 3550. 

Збільшення 
(зменшення) 
запасів 

3551* 
Додатна різниця 
(гр. 3 - гр. 4) ряд. 

1100 ф.№ 1 

Додатна 
різниця 
(гр. 4 - 

гр.3) ряд. 
1100 ф.№1 

Відображається зменшення (гр. 3) 
або збільшення (гр. 4) вартості 

запасів, окрім зміни у результаті 
не грошових операцій 

інвестиційної та фінансової 
діяльності, а також виправлення 

помилок минулих років 

Збільшення 
(зменшення) 
поточних 
біологічних 
активів 

3552* 
Додатна різниця 
(гр. 3 - гр. 4) ряд. 

1110 ф. №1 

Додатна 
різниця 

(гр. 4 - гр. 
3) ряд. 

1110 ф. №1 

Відображається зменшення (гр. 3) 
або збільшення (гр. 4) вартості 
поточних біологічних активів, 

окрім зміни у результаті не 
грошових операцій інвестиційної 

та фінансової діяльності 

Збільшення 
(зменшення) 
дебіторської 
заборгованост
і за 
продукцію, 
товари, 
роботи, 
послуги 

3553* 
Додатна різниця 
(гр. 3 - гр. 4) ряд. 

1125 ф. № 1 

Додатна 
різниця 

(гр. 4- гр. 
3) ряд. 

1125 ф. № 
1 

Відображається зменшення (гр. 3) 
або збільшення (гр. 4) 

дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги, окрім суми зміни 

заборгованості в результаті її 
погашення необоротними 

активами 
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Зменшення 
(збільшення) 
іншої поточної 
дебіторської 
заборгованості 

3554* 

Додатна різниця 
(гр. 3 - гр. 4) 

ряд. 1155 ф. № 
1 

Додатна 
різниця (гр. 
4- гр. 3) ряд. 
1155 ф. № 1 

Відображається зменшення (гр. 3) 
або збільшення (гр. 4) іншої 

поточної дебіторської 
заборгованості, окрім змін, 

пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю 

Збільшення 
(зменшення) 
поточної 
кредиторської 
заборгованості 
за розрахун-
ками з 
бюджетом 

3562* 

Додатна різниця 
(гр. 4 - гр. 3) 

ряд. 1620  
ф. № 1 

Додатна 
різниця (гр. 

3 - гр. 4) 
ряд. 1620  

ф. № 1 

Відображається збільшення (гр. 3) 
або зменшення (гр. 4) поточної 
дебіторської заборгованості із 
розрахунків з бюджетом, окрім 
зменшення суми зобов'язань з 

поточного податку на прибуток у 
зв'язку з його сплатою, а також 

ПДВ, що виник у результаті 
інвестиційної діяльності 

Збільшення 
(зменшення) 
поточної 
кредиторської 
заборгованості 
за розрахун-
ками зі 
страхування 

3563* 

Додатна різниця 
(гр. 4 - гр. 3) 

ряд. 1625  
ф. № 1 

Додатна 
різниця (гр. 

3 - гр. 4) 
ряд. 1625  

ф. № 1 

Відображається збільшення (гр. 3) 
або зменшення (гр. 4) поточної 
дебіторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

Збільшення 
(зменшення) 
поточної 
кредиторської 
заборгованості 
за розрахун-
ками з оплати 
праці 

3564* 

Додатна різниця 
(гр. 4 - гр. 3) 

ряд. 1630  
ф.№ 1 

Додатна 
різниця (гр. 

3 - гр. 4) 
ряд. 1630  

ф. № 1 

Відображається збільшення (гр. 3) 
або зменшення (гр. 4) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці, які 

відбулися протягом звітного 
періоду та пов'язані з операційною 

діяльністю 

Збільшення 
(зменшення) 
доходів 
майбутніх 
періодів 3566* 

Додатна різниця 
(гр. 4 - гр. 3) 

ряд. 1665  
ф. №1 

Додатна 
різниця (гр. 

3 - гр. 4) 
ряд. 1665  

ф.№ 1 

Відображається збільшення (гр. 3) 
або зменшення (гр. 4) доходів 

майбутніх періодів, крім зміни в 
результаті їх створення від 

операцій з коштами цільового 
фінансування, подальшого їх 
визнання доходами поточного 

періоду, повернення коштів 
цільового фінансування й тощо 

Збільшення 
(зменшення) 
інших 
поточних 
зобов'язань 

3567* 

Додатна різниця 
(гр. 4 — гр. 3) 

ряд. 1690  
ф. № 1 

Додатна 
різниця (гр. 
3 - гр.4) ряд. 

1690  
ф.№ 1 

Відображається збільшення (гр. 3) 
або зменшення (гр. 4) інших 

поточних зобов'язань, пов'язаних 
із операційною діяльністю 

Грошові 
кошти від 
операційної 
діяльності 

3570 

(3500 + 3505 + 
3510 + 3515 + 
3520 + 3550 + 
3560 гр. 3) - 

(3505 + 3510 + 
3515 + 3520 + 
3550 + 3560  

гр. 4) 

(3500 + 3505 
+ 3510 + 

3515 + 3520 
+ 3550 + 

3560 гр. 4) - 
(3505 + 3510 

+ 3515 + 
3520 + 3550 

+ 3560  
гр. 3) 

Місце для різниці між сумами 
надходжень і видатків після 

коригування прибутку (збитку) від 
звичайної діяльності до 

оподаткування 
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Сплачений 
податок на 
прибуток 

3580 X 

Аналітичні 
дані за Дт 

641 у 
кореспонден
ції з Кт 30, 

31 

Зазначається сума сплаченого за 
період податку на прибуток (за 
виключенням його частини, що 
належить до фінансової та/або 

інвестиційної діяльності) 

Сплачені 
відсотки 

3585* X 

Аналітичні 
дані за Дт 

684 Кт 30, 31 
або Дт 

відповідних 
видатків Кт 

30, 31 

Відображаються суми грошових 
коштів, використаних на сплату 

відсотків за користування 
позиковим капіталом, 

використаним в операційній 
діяльності, окрім сум сплачених 

відсотків, які капіталізуються 

Чистий рух 
коштів від 
операційної 
діяльності 

3195 
3570 гр. 3 - 3580 

-3585 гр. 4 

3570 + 3580 
+ 3585 гр. 4 
або (3580 + 
3585) гр. 4 - 
3570 гр. 3 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових 
інвестицій 

3200 

Аналітичні 
дані Кт 37 в 

кореспонденції 
3 Дт 30, 31 

X 

Показують суму грошей від 
продажу акцій або боргових 

зобов'язань інших підприємств, а 
також часток у капіталі інших 

підприємств (крім надходжень по 
інструментах, що визнаються як 

еквіваленти грошових коштів, або 
утримуються для дилерських або 

торговельних цілей) 
необоротних 
активів 

3205 

Аналітичні 
дані Кт 377 у 

кореспонденції 
з Дт 30, 31 

X 

Заносять дані про кошти від 
продажу інвестиційної 

нерухомості, необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та груп 

вибуття, а також інших 
довгострокових необоротних 
активів (крім фінінвестицій) 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 

Аналітичні 
дані Кт 373 в 

кореспонденції 
з Дт 30, 31 

X 

Зазначають надходження грошей 
у вигляді відсотків за позиками, 

надані іншим сторонам (інші, ніж 
позики, здійснені фінустановою) 

за фінінвестиціями в боргові цінні 
папери, за використання 

переданих у фінансову оренду 
необоротних активів тощо 

дивідендів 

3220 

Аналітичні 
дані Кт 373 в 

кореспонденції 
з Дт 30, 31 

X 

Надходження по дивідендах від 
володіння акціями або частками у 
капіталі інших підприємств (крім 
виплат за такими інструментами, 

які визнаються еквівалентами 
грошових коштів, або 

утримаються для дилерських або 
торгівельних цілей) 
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Надходження 
від деривативі 

3225 

Аналітичні 
дані Кт 379 в 
кореспонден
ції з Дт 30, 31 

X 

Показують надходження грошових 
коштів, зокрема від ф'ючерсних, 

форвардних контрактів, контрактів 
«своп» та опціонів. Виключення – 

надходження за такими 
контрактами, що належать до 

фінансової або основної діяльності 
Надходження 
від погашення 
позик 

3230* 

Аналітичні 
дані Дт 30, ЗІ із 
Кт 183, 371,377 

(у частині 
погашення 

позик та 
повернення 

авансів, 
пов'язаних з 

інвестиційною 
діяльністю) 

X 

Відображається сума грошових 
надходжень від повернення авансів, 

пов'язаних з інвестиційною 
діяльністю; повернення позик, 

виданих раніше іншим сторонам 

Інші 
надходження 

3250 

Аналітичні 
дані по Кт 37, 

68 у 
кореспонде-

нції з Дт 30, 31 

X 

Місце для решти надходжень від 
інвестиційної діяльності, які 

неможливо включити в будь-яку 
іншу статтю цього розділу чи 
виділити в окремий рядок за 

ознакам суттєвості 
 Витрачання на придбання: 
фінансових 
інвестицій 

3255 X 

Аналітичні 
дані до зміни 

в даних 
рядків 

1030,1035,11
60,1690 – у 

частині 
зобов'язань 
за раніше 

придбаними 
інвестиціями 

ф. № 1 або 
аналітичні 

дані Дт 68 у 
кореспонде-
нції з Кт 30, 

31 

Фіксують виплати грошей для 
придбання акцій або боргових 

зобов'язань інших підприємств, а 
також часток участі в спільних 

підприємствах (інші, ніж виплати 
за такими інструментами, що 

визнаються еквівалентами 
грошових коштів, або 

утримуються для дилерських або 
торгівельних цілей) 

необоротних 
активів 

3260 X 

Аналітичні 
дані до зміни 

в даних 
рядків 1000, 
1005,1010,10
15, 1030.1690 

у частині 
зобов'язань 
за раніше 

придбаними 
інвестиціями

ф. № 1 або 
аналітичні 
дані по Дт 

377, 63, 68 у 
кореспонде-
нції з Кт 30, 

31 

Зазначають виплату грошей для 
придбання (створення) основних 
засобів, нематеріальних й інших 

необоротних активів (крім 
фінансових інвестицій), а також 
сплату грошима відсотків, які за 
П(С)БО включаються в первісну 
вартість кваліфікаційних активів 
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Виплати за 
деривативами 

3270 X 

Аналітичні 
дані по Дт 

379 у 
кореспон-
денції з Кт 

30, 31 

Показують виплату грошових 
коштів, зокрема по ф'ючерсних, 

форвардних контрактах, 
контрактах «своп» та опціонів. 

Виключення –  виплати за 
контрактами, що належать до 
фінансової або операційної 

діяльності 

Витрачання на 
надання позик 

3275* X 

Аналітичні 
дані по Дт 

183, 371, 377 
із Кт 30, 31 
(у частині 
перераху-

вання позик 
та авансів, 

пов'язаних з 
інвестиці-

йною 
діяльністю) 

Відображається вибуття грошових 
коштів у зв'язку з наданням 

авансів, пов'язаних з 
інвестиційною діяльністю, позик 

іншим сторонам 

Інші платежі 

3290 X 

Аналітичні 
дані по Кт 
30, 31 (у 
частині 

перераху-
вання різним 

контраге-
нтам у 

результаті 
інвестиці-

йної 
діяльності) 

Місце для решти грошових витрат 
від інвестиційної діяльності, які 
неможливо включити в будь-яку 

іншу статті цього розділу чи 
виділити в окремий рядок за 

ознакам суттєвості 

Чистий рух 
коштів від 
інвестиційної 
діяльності 

3295 

(3200 + 3205 
+ 3215 + 3220 
+ 3225 + 3230 
+ 3250 гр. 3) -
(3255 + 3260+ 
3270 + 3275 + 

3290 гр. 4) 

(3255 + 
3260 + 
3270 + 
3275 + 

3290 гр. 4)- 
(3200 + 
3205 + 
3215 + 
3220 + 
3225 + 
3230 + 

3250 гр.3) 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного 
капіталу 

3300 

Аналітичні 
дані Кт 40, 
42, 45, 46 в 
кореспонде-
нції 3 Дт 30, 

31 

X 

Зазначають надходження грошей 
від розміщення акцій та інших 

операцій, що приводять до 
збільшення власного капіталу 
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Продовження таблиці 6.4 

1 2 3 4 5 

Отримання 
позик 

3305 

Аналітичні 
дані Кт 50, 
52, 60, 62 в 
кореспонде-
нції з Дт 30, 

31 

X 

Показують надходження грошей за 
рахунок боргових зобов'язань 

(позик, векселів, облігацій, а також 
інших видів короткострокових і 
довгострокових зобов'язань, не 

пов'язаних з операційною й 
інвестиційною діяльністю) 

Інші 
надходження 

3340 

Аналітичні 
дані по Дт 30, 
31 (у частині 

інших 
надходжень 

від фінансової 
діяльності) 

X 

Місце для всіх інших надходжень 
від фінансової діяльності, які 

неможливо включити до будь-якої 
іншої статті цього розділу або 
виділити в окремий рядок за 

ознакам суттєвості 

Витрачання на: 
Викуп власних 
акцій 

3345 X 

Аналітичні 
дані Дт 45 в 
кореспонде-
нції з Кт 30, 

31 

Показують виплати грошей для 
придбання власних акцій 

Погашення 
позик 

3350 X 

Аналітичні 
дані Дт 60, 

50 в 
кореспонде-
нції з Кт 30, 

31 

Зазначають суми погашених 
грошима позик 

Сплату 
дивідендів 

3355 X 

Аналітичні 
дані Дт 67 в 
кореспонде-
нції 3 Кт 30, 

31 

Відображають виплачені грошима 
дивіденди 

Витрачання на 
сплату 
відсотків 

3360* X 

Аналітичні 
дані по Дт 

684 із Кт 30, 
31 (у частині 
відсотків, що 

не 
капіталізу-

ються, 
пов'язаних з 
позиками, 
використа-

ними у 
фінансової 
діяльності) 

Відображаються грошові кошти, 
витрачені на сплату відсотків за 

користування позиковим 
капіталом, призначеним для 

фінансової діяльності (виняток 
становлять суми сплачених 

відсотків, що капіталізуються) 

Витрачання на 
сплату 
заборгованості 
з фінансової 
оренди 3365* X 

Аналітичні 
дані по 

Дт53, 61 із 
Кт 30, 31 
(у частині 
погашення 
заборгован

ості по 
фінансовій 

оренді) 

Відображається сума сплачених 
грошових коштів у рахунок 
погашення заборгованості з 

фінансової оренди 
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Продовження таблиці 6.4 

1 2 3 4 5 

Інші платежі 

3390 X 

Аналітичні 

дані Кт 30, 

31 (у частині 

інших 

грошових 

коштів, 

пов'язаних із  

фінансовою 

діяльністю) 

Місце для всіх інших грошових 

витрат від фінансової діяльності, 

які неможливо включити до будь-

якої іншої статті цього розділу або 

виділити в окремий рядок за 

ознакам суттєвості 

Чистий рух 

коштів від 

фінансової 

діяльності 
3395 

(3300 + 3305 

+ 3340 гр. 3) 

- (3345 + 

3350 + 3355 

+3360 + 3365 

+ 3390 гр. 4) 

(3345 + 3350 

+ 3355 + 

3360 + 3365 

+ 3390 гр.4) - 

(3300 + 3305 

+ 3340 гр. 3) 

 

Чистий рух 

грошових 

коштів за 

звітний період 

3400 

3195 + 3295 + 

3395 гр. 3 

або (3195 гр. 

3) - (3295 + 

3395  

гр. 4) або 

(3195 + 3295 

гр. 3) -(3395 

гр. 4) 

3195 + 3295 

+ 3395 гр. 4 

або (3195 гр. 

4)-(3295 + 

3395 гр. 3) 

або (3195 + 

3295 гр. 4) -

(3395 гр. 3) 

 

Залишок 

коштів на 

початок року 
3405 

Рядок 1165 

гр. 3 ф. № 1 
X 

Наводять суму грошових коштів, 

відображених в Балансі 

підприємства на початок звітного 

періоду 

Вплив зміни 

валютних 

курсів на 

залишок 

коштів 

3410 
Рядок 3515 

гр. 4 

Рядок 3515 

гр. 3 

Відображають суми збільшення 

або зменшення (наводиться в 

дужках) залишку грошових 

коштів у результаті перерахунку 

іноземної валюти при зміні 

валютних курсів протягом 

звітного періоду. 

Залишок 

коштів на 

кінець року 

3415 

3400 + 3405 + 

3410 гр. 3 або 

(3405 гр. 3) - 

(3400 + 3410 

гр. 4) або 

(3400 + 3405 

гр. 3) - (3410 

гр. 4) або 

(3405 + 3410 

гр.3)-(3400 гр. 

4) 

X 
Має дорівнювати рядку 1165 

графи 4 Балансу 

 

 

 



65 

 

 

 

Таблиця 6.5 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 4   

“Звіт про власний капітал” 
 

Стаття 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Оборот за рахунками, 
на 

 підставі якого 
заповнюють рядок 

статті 

1 2 3 4 

Залишок на 
початок року 

4000 
графи  

3-9 

Тут відображається не скоригований 
залишок у розрізі статей власного капіталу 

на початок звітного року. 
Цей показник має відповідати значенням 

графи 4 рядків 1400—1495 форми № 1  
(на 31 грудня попереднього року) або 
графам 3—9 рядка 4300 форми № 4  

(за попередній рік) 

сальдо за Кт 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 45 

Коригування 

Зміна 
облікової 
політики 

4005 
графи  

3-9 

Тут відображають зміни, які зазнав 
власний капітал через застосування 
положень П(С)БО 6 "Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах". 
Тобто зазначаються суми коригувань у 
зв'язку зі змінами в обліковій політиці, 

виправленнями помилок попередніх 
звітних періодів та подіями після дати 

балансу 

Дт 41, 42, 43,44, 45  
Кт 41, 42, 43,44, 45 

Виправлення 
помилок 

4010 
графи  

3-9 

Дт рахунків класу  
1-6 Кт 44 

Дт 44 Кт рахунків класу 
1-6 

Інші зміни 
4090 

графи  
3-9 

Дт 41, 42,43, 44, 45  
Кт 41, 42, 43,44, 45 

Скоригований 
залишок на 

початок року 

4095 
графи  

3-9 

Фіксують результат, що утворився після відповідних коригувань 
залишку власного капіталу на початок звітного року на зміни, 

наведені в рядках 4005, 4010, 4090. 
Розрахунок відбувається за формулою: ст. (4000 +/- 4005 +/- 4010 

+/- 4090). 
Значення в ст. 4095 має відповідати графі 3 рядків 1400—1495 

форми № 1 на 31 грудня звітного року (якщо у звітному періоді не 
встановлено помилок за минулі роки) 

Чистий 
прибуток 

(збиток) за 
звітний період 

4100 
графа 7 

Цей показник відображає 
збільшення/зменшення власного капіталу 
за рахунок отриманого чистого прибутку 
(збитку) протягом року. Його сума має 
збігатися з показниками графи 3 рядків 
2350 або 2355 форми № 2 звітного року 

Дт 79 Кт 441 Дт 442 Кт 
79 

Інший 
сукупний 
дохід за 

звітний період 

4110 
графи 4, 

5 

Даний показник формується на основі 
статей розділу II "Сукупний дохід" форми 

N9 2. Ідеться про: 
— дооцінку (уцінку) необоротних активів 

та фінансових інструментів; 
— накопичені курсові різниці; 

— частку іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств; 

— інший сукупний дохід. 
Показник у графі 4 та/або 5 цього рядка 
має відповідати значенню графи 3 рядка 

2460 форми № 2. 

Обороти за рахунками  
41 та 42 
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Продовження таблиці 6.5 

1 2 3 4 

  

Показники іншого сукупного доходу 

можна розгорнути (доповнити окремими 

рядками), у разі якщо розміщена в них 

інформація відповідає критерію 

суттєвості 

 

Розподіл прибутку 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 

графа 7 

Тут вказуються суми виплат дивідендів 

власникам та учасникам суб'єктів 

господарювання 

Дт 43 Кт 671 Дт 443  

Кт 671 Дт 441 Кт 443 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 

графи 

3,7 

Фіксують збільшення зареєстрованого 

капіталу внаслідок зменшення сум 

нерозподіленого прибутку. 

У цьому рядку додатне значення графи 3 

має дорівнювати від'ємному значенню 

графи 7 

Дт 443 Кт 40 

Дт 441 Кт 443 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210 

графи 

6,7 

Відображають формування резервного 

капіталу за рахунок нерозподіленого 

прибутку за вимогами установчих 

документів та законодавства. 

Додатне значення графи 6 має збігатися з 

від'ємним значенням графи 7 

Дт 443 Кт 43 

Дт 441 Кт 443 

Сума чистого 

прибутку; 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства  

4215 

графа 7 
Додаткові рядки призначені для суб'єктів 

державного (комунального) сектора 

економіки. Вони спрямовують частку 

нерозподіленого прибутку до Державного 

та місцевих бюджетів, а також мають 

право використовувати отриманий 

прибуток для створення цільових фондів і 

направляти його на матеріальне 

заохочення працівників 

Дт443 Кт 67 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 

графа 7 

Обороти за Дт 443 Кт 426 

(фонди спеціального 

призначення, може бути 

додатково створений) 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 

графа 7 Дт 443 Кт 477 

Внески учасників 

Внески до 

капіталу 

4240 

графи 

3-5,8 

Включають дані про збільшення 

зареєстрованого капіталу (зазначеного в 

установчих документах, пайового 

капіталу та іншого зареєстрованого 

капіталу) 

Дт 46 Кт 40 Дт 46 Кт 421 

Погашення 

заборгованості 

з капіталу 

4245 

графа 8 

Висвітлюють зміни, які відбулися 

внаслідок погашення заборгованості з 

капіталу (у результаті збільшення або 

зменшення дебіторської заборгованості 

учасників за внесками до зареєстрованого 

капіталу підприємства) 

Дт рахунків обліку 

активів Кт 46, 421,422 
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Продовження таблиці 6.5 

1 2 3 4 

Вилучення капіталу 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 

графа 9 

Тут показують дані про зменшення 

власного капіталу підприємства внаслідок 

викупу акцій (часток), перепродажу чи 

анулювання викуплених акцій (часток), 

вилучення частки в капіталі, зменшення 

номінальної вартості акцій 

Дт 45 Кт 672, 30, 31 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265 

графи 5, 

7, 9 

Дт рахунків обліку 

активів Кт 421 Дт 421, 

422 Кт 45   

Дт 443 Кт 45 (за 

відсутності прибутку)  

Дт 442 Кт 45 Дт 30, 31  

Кт 45 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 

графи 3, 

5, 7, 9 

Дт 421 Кт 45 Дт 45  

Кт 421 Дт 40 Кт 45 Дт 44 

Кт 45 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 

графи 3, 

4,7 

Дт 45, 40,41,441 Кт 672 

Дт 40 Кт 46 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

акцій 

4280 

графа 3 

Дт 40 Кт 672 Дт 40 Кт 

442 (у випадку 

зменшення номінальної 

вартості акцій збиткового 

 підприємства) 

Інші зміни в 

капіталі 

4290 

графи  

5-7 

Тут відображають все те, що не знайшло 

свого відображення в попередніх статтях 

Дт 40, 41, 421, 422, 423, 

424, 425, 43, 45 Кт 442 Дт 

10—12, 14, 15, 16, 18 Кт 

424 Дт 521 Кт 46 

Придбання 

(продаж) не 

контрольовано

ї частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4297 

графа 3 

Цей додатковий показник передбачено спеціально для 

материнських компаній, які складають консолідовану звітність, 

зокрема Звіт про ВК за формою N° 4к 

Разом змін у 

капіталі 

4295 

графи  

3-9 

Тут підсумовують усі зміни, що відбулися у власному капіталі 

протягом року 

Залишок на 

кінець року 

4300 

графи  

3-9 

 Розрахунок відбувається за формулою: 

ст. (4095 +/- 4295). 

Значення в графах 3 – 9 рядка 4300 мають 

співпадати зі значеннями рядків 1400- 

1495 у графі 4 форми № 1 на 31 грудня 

звітного року 

сальдо за Кт 40, 41,42, 43, 

44, 45, 46 

Всього 

4000— 

4300, 

графа 10 

У графі 10 рядків 4000 – 4300 вказується загальний підсумок за 

графами 3 – 9 відповідних рядків 
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Таблиця 6.6 – Обліково-аналітичне забезпечення заповнення  форми звітності № 5   

“Примітки до річної фінансової звітності” 

І. Нематеріальні активи 

Назва графи 
№ 

графи 
Пояснення до заповнення графи 

1 2 3 

Залишок 

на 

початок 

року 

первинна 

(переоцінена) 

вартість 

3 

Фіксують сальдо на 31.12.1__ р. за Дт 121 “Права 

користування природним ресурсами” (ряд 010), 122 

“Права користування майном” (ряд 020), 123 “Права на 

комерційні позначення” (ряд 030), 124 “Права на об’єкти 

промислової власності” (ряд 040), 125 “Авторське право 

та суміжні з ним права” (ряд. 050), 127 “Інші 

нематеріальні активи” (ряд 070). 

Підсумковий показник (ряд.080) дорівнює значенню 

рядка 1001 графи 3 форми №1. 

У таблиці 1 після підсумку є ряд 090 “Гудвіл”. Тут 

фіксують сальдо на 31.12.1_ за рах.19 “Гудвіл” (вказана 

сума має відповідати показнику рядка 1050 графи 3 

форми № 1). 

знос 4 

Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Кт. 133 “Накопичена 

амортизація нематеріальних активів”, розподіляючи його 

між групами НА (рядками таблиці форми № 5 відповідно 

до додаткових субрахунків підприємства). Цифри в даній 

графі записують в дужках. Її підсумковий показник 

(ряд.080) дорівнює значенню рядка 1002 графи 3 форми 

№ 1 

Надійшло за рік 5 

Показують надходження НА при капітальних вкладеннях 

за рахунок власних коштів, цільового фінансування¸ 

внесків до статутного фонду тощо. Тобто обороти за рік 

за Дт 121, 122, 123, 124, 125, 127 у кореспонденції з Кт 

154 Придбання (створення) НА. Адже зазвичай за Дт 154 

фіксують витрати на придбання або створення НА, а 

потім роблять запис Дт 12 Кт 154. 

НА, внесені до статутного фонду, отримані за цільовим 

фінансуванням або безкоштовно, на рахунку 154 не 

відображають. Тому потрібно перевірити також обороти 

за Дт 121, 122, 123, 124, 125, 127 у кореспонденції з Кт 40 

Зареєстрований (пайовий) капітал або 46 Неоплачений 

капітал (при надходженні як внеску до статутного фонду), 

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”, 48 

“Цільове фінансування і цільові надходження” 

(безпосередньо отримані за програмою цільового 

фінансування), 18 “Довгострокова дебіторська 

заборгованість та інші необоротні активи”. 

У рядку 090 цієї графи показують обороти за рік за 

рахунком 19 у кореспонденції із Кт 14 “Довгострокові 

фінансові інвестиції”, 37 “Розрахунки з різними 

дебіторами”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”. 

Тобто відоражають додатну різницю між покупною 

вартістю підприємства та оціночною вартістю його 

чистих активів. 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

Переоцінка 

(дооцінка + 

уцінка) 

Первинної 

(переоці-

неної) 

вартості 

6 

Вносять дані, якщо впродовж року проводили дооцінку 

або уцінку НА. При дооцінці це обороти за Дт 121, 122, 

123, 124, 125, 127 у кореспонденції з Кт 133, 412 

“Дооцінка (уцінка) НА)” і 746 “Інші доходи від звичайної 

діяльності”, а при уцінці за Дт 133, 412 , 975 “Уцінка 

необоротних активів і фінансових інвестицій” і Кт 121, 

122, 123, 124, 125, 127. Якщо річна сума уцінки 

перевищує суму дооцінки, то різницю позначають в 

дужках. 

1) Дооцінку (уцінку) гудвілу не роблять; 

2) переоцінюють лише ті НА, до яких існує активний 

ринок. Якщо підприємство переоцінювало НА раніше, то 

об’єкти цієї групи необхідно надалі переоцінювати 

(п.п.19,20 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”) 

зносу 7 

Фіксують зміну накопиченої амортизації у зв’язку з 

дооцінкою або уцінкою НА. При дооцінці це обороти за 

рік за Дт 121, 122, 123, 124, 125, 127, 412 і Кт 133, а при 

уцінці – за Дт 133 і Кт 121, 122, 123, 124, 125, 127, 412 

Вибуло за 

рік 

первинна 

(переоці-

нена) 

вартість 

8 

Відображають вартість вибулих НА. Це обороти за рік за 

Дт 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані 

для продажу”, 976 “Списання необоротних активів”, 377 

“Розрахунки з іншими дебіторами” (субрахунок “Спільна 

діяльність”) і Кт 121, 122, 123, 124, 125, 127, а також Дт 

133 і Кт 121, 122, 123, 124, 125, 127 

знос 9 

У даній графі показують списану за рік амортизацію при 

вибутті НА, тобто обороти за Дт 133 і Кт 121, 122, 123, 

124, 125, 127 

Нараховано амортизації 

за рік 
10 

Зазначають суму амортизації, відображену в бух обліку 

записами Дт 15, 23 “Виробництво”, 91  

“Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні 

витрати”, 93 “Витрати на збут”, 941 “Витрати на 

дослідження та розробки”, 949 “Інші витрати операційної 

діяльності” із Кт 133. 

На гудвіл амортизації не нараховують. 

Втрати від зменшення 

корисності за рік 
11 

Фіксують витрати від зменшення корисності НА. 

Нагадаємо: вони виникають, коли залишкова вартість НА 

перевищує суму очікуваного відшкодовування. На 

відміну від уцінки, зменшення корисності не вимагає 

перегляду залишкової вартості інших НА, що входять до 

однієї групи. Для заповнення даної графи потрібні 

обороти: 

Дт 972 “Втрати від зменшення корисності активів” Кт 19 

(зменшення корисності гудвілу або списання його через 

невідповідність ознакам активу) 

Дт 972 Кт 133 (зменшення корисності інших НА) 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

Інші зміни 

за рік 

Первинної 

(переоці-

неної) 

вартості 

12 

Відображають зміну вартості НА, що відбулася з інших 

причин (не передбачених у графах 5-11). Тобто обороти 

за Дт і Кт 121, 122, 123, 124, 125, 127, які не потрапили до 

попередніх граф 

зносу 13 

Річні обороти за Дт і Кт 131, 132, не зафіксовані в 

попередніх графах, наприклад, зміни, пов’язані з 

виправленням помилки минулого року 

Залишок на 

кінець року 

первинна 

(переоці-

нена) 

вартість 

14 

Зазначають сальдо на 31.12.13р. за Дт 121, 122, 123, 124, 

125, 127. Її підсумковий показник (ряд.080) дорівнює 

значенню рядка 1001  графи 4 форми №1 “Баланс”. 

Показують значення сальдо за Дт 19. 

знос 15 

Записують сальдо на 31.12.13 р. за Кт 133, розподілене 

між групами НА. Необхідно щоб показники цього рядка 

були в круглих дужках.  Показник такої графи дорівнює 

значенню у рядку 1002 графи 4 форми №1 “Баланс”. 
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Продовження таблиці 6.6 

ІІ Основні засоби 

Назва графи 
№ 

графи 
Пояснення до заповнення графи 

1 2 3 

Залишок на 

початок року 

первин-

на  

(пере-

оцінна) 

вартість 

3 

Фіксують сальдо на 31.12.1_р. за Дт 101 “Земельні 

ділянки” (ряд.100), 100 “Інвестиційна нерухомість” 

(ряд.105), 102 “Капітальні витрати на поліпшення 

земель” (ряд.110), 103 “Будівлі та споруди” (ряд.120), 

104 “Машини та обладнання” (ряд.130), 105 

“Транспортні засоби” (ряд.140), 106 “Інструменти, 

прилади та інвентар” (ряд.150), 107 “Тварини” 

(ряд.160), 108 “Багаторічні насадження” (ряд.170), 109 

“Інші основні засоби” (ряд.180), 111 “Бібліотечні 

фонди” (ряд.190), 112 “Малоцінні необоротні 

матеріальні  активи” (ряд.200), 113 “Тимчасові 

(нетитульні) споруди” (ряд.210), 114 “Природні 

ресурси”(ряд.220), 115 “Інвентарна тара” (ряд.230),  

116 “Предмети прокату” (ряд.240), 117 “Інші 

необоротні матеріальні активи” (ряд.250). До цього 

розділу потрапляють відомості про тварин і 

багаторічні насадження, не пов’язані із 

сільськогосподарською діяльністю (субрахунки 107 і 

108). Підсумковий показник цієї графи (ряд.260) 

дорівнює значенню рядків 1011 плюс 1015 (1016) 

графи 3 форми №1 “Баланс” 

знос 4 

Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Кт131 “Знос 

основних засобів” та 132 “Знос інших необоротних 

матеріальних активів”, розподілене між групами ОФ. 

Дані цього рядка мають бути в кругли дужках. Рядок 

100 прокреслюють, оскільки згідно з П(С)БО №7 

вартість землі не амортизують. Сума показників цієх 

графи (ряд.260) дорівнює значенню рядків 1012 плюс 

1017 графи 3 форми №1 “Баланс”. 

Надійшло за рік 5 

Показують надходження ОЗ при капітальних 
вкладеннях за рахунок власних коштів, цільового 
фінансування, внесків до статутного фонду тощо. 
Тобто обороти за рік за ДТ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 у 
кореспонденції з Кт 151 “Капітальне будівництво”, 152 
“Придбання (виготовлення основних засобів)”, 153 
“Придбання (виготовлення інших матеріальних 
активів”.Будь-яке придбання ОЗ спочатку фіксують за 
Дт 15, а потім роблять запис Дт 10, 11 Кт 15. Водночас 
ОЗ, внесені до статутного фонду, отримані за цільовим 
фінансуванням або безкоштовно на рахунку 15 не 
відображають. Тому потрібно перевірити також 
обороти за Дт 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 у 
кореспонденції з Кт 40 “Зареєстрований (пайовий) 
капітал” або 46 “Неоплачений капітал” (при 
надходженні як внеску до статутного фонду), 424 
“Безоплатно одержані необоротні активи”, 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

  

48 “Цільове фінансування і цільові надходження” 

(безпосередньо отримані за програмою цільового 

фінансування), 18 “Довгострокова дебіторська 

заборгованість та інші необоротні активи”. 

Обороти за Дт 100 і Кт інших субрахунків рахунку 10, 

пов’язані з віднесенням нерухомості, у т.ч. придбаної в 

попередні роки, до інвестиційних активів, тут не 

показують 

Переоцінка 

(дооцінка + 

уцінка) 

Перви-

нної 

(пере-

оціне-

ної) 

варто-

сті 

6 

Зазначають дані, якщо впродовж року проводили 

дооцінку або уцінку ОЗ. При дооцінці це обороти за Дт 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117 у кореспонденції з Кт 411 

“Дооцінка (уцінка) ОЗ” і 414 “Інший капітал в 

дооцінках”, а при уцінці – за Дт 411, 414, 975 Уцінка 

необоротних активів і фінансових інвестицій і Кт 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117. 

Якщо на вартість МНМА і бібліотечних фондів 

амортизацію нараховують у розмірі 50% у першому й 

останньому місяці їх використання або 100% відразу, то 

рядки 190, 200 цієї графи прокреслюють. Не проводять 

дооцінки (уцінки) капітальних витрат на поліпшення 

земель (субрахунок 102), а також інвестиційної 

нерухомості, яку обліковують за первинною вартістю 

(субрахунок 100) 

зносу 7 

Фіксують зміни суми накопиченої амортизації у зв’язку з 

дооцінкою або уцінкою ОЗ. При дооцінці це обороти за 

Дт 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117 і Кт 131, 132, а при уцінці за 

Дт 131, 132, та Кт  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 411, 414, 975. 

Вибуло за рік 

перви-

нна 

(пере-

оціне-

на)  

варті-

сть 

8 

Обороти за рік за Дт 286, 976 “Списання необоротних 

активів”, 977 “Інші витрати”, 377 “Розрахунки з іншими 

дебіторами” ( субрахунок “Спільна діяльність”) і Кт 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, а також обороти за Дт 131, 132 і Кт  

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117 

знос 9 

Вносять амортизацію, що списують при вибутті ОЗ. 

Тобто обороти за Дт 131, 132 і Кт  100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 

Нараховано амортизації 

за рік 
10 

Показують суму амортизації, відображену в 

бухгалтерському обліку записами: Дт 15, 23 

“Виробництво”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 

“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 941 

“Витрати на дослідження та розробки”, 949 “Інші витрати 

операційної діяльності” Кт 131, 132 

Амортизації на інвестиційну нерухомість, що 

обліковують за справедливою вартістю, а також землю й 

незавершені кап інвестиції не нараховують 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

Втрати від зменшення 

корисності за рік 
11 

Відображають річні обороти за Дт 972 і Кт 131, 132. 

Зменшення корисності показують, коли залишкова 

вартість ОЗ перевищує суму очікуваного відшкодування 

Інші зміни 

за рік 

Первинної 

(переоці-

неної) 

вартості 

12 

Тут зазначають зміни вартості ОЗ, що відбулися з інших 

причин (не передбачених у графах 5-11). Тобто обороти 

за Дт і Кт 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 

зносу 13 

Річні обороти за Дт і Кт 131, 132, не зафіксовані в 

попередніх графах, наприклад, зміни, пов’язані з 

виправленням помилки минулого року 

Залишок 

на кінець 

року 

первинна 

(переоці-

нена) 

вартість 

14 

Фіксують сальдо на 31.12.1_ р. за Дт  100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117. Показник рядка 260 дорівнює сумі рядків 1011 і 1015 

(1016) графи 4 форми №1 “Баланс” 

знос 15 

Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 131, 132, 

розподілене між групами ОЗ. Необхідно щоб показники 

цього рядка були в круглих дужках.  Показник такої 

графи дорівнює сумі рядків 1012 і 1017 графи 4 форми 

№1 “Баланс”. 

У 

то-

му 

чи-

слі 

отри-

мано 

за 

фіна-

нсо-

вою 

орен-

дою 

первинна 

(переоці-

нена) 

вартість 

16 

Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 100, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117 у частині 

засобів, одержаних за договором фінансової оренди. 

Згідно з п.3.ст.2 Закону України “Про фінансовий лізинг” 

у редакції від 11.12.13 р. № 1381 – ІV “не можуть бути 

предметом лізингу земельні ділянки та інші природні 

об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх 

відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, 

ділянки)”. Звідси висновок: рядки 100, 110, 220 цієї графи 

заповнювати не треба 

знос 17 

Заносять  сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 131, 132 (за даними 

аналітичного обліку) в частині ОЗ, одержаних за 

фінансовим лізінгом 

пере-

дано 

в опе-

рати-

вну 

орен-

ду 

первинна 

(переоці-

нена) 

вартість 

18 

Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 100, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117 (у частині ОЗ 

переданих в оперативну оренду) 

знос 19 
Фіксують сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 131, 132 (за даними 

аналітичного обліку) 
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ІІІ Капітальні інвестиції 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне 

будівництво 
280 

Незавершеними капітальними інвестиціями 

визнають витрати з будівництва 

(виготовлення), придбання, поліпшення 

необоротних матеріальних активів (далі – 

НМА) і НА з початку й до закінчення 

зазначених робіт і введення об’єктів в 

експлуатацію.  

У цій графі відображають саме витрати, 

здійсненні протягом року. Причому їх 

класифікують за видами створюваних 

активів і записують до відповідного рядка: 

- капітальне будівництво (субрахунок 151); 

- придбання (виготовлення) ОЗ 

(субрахунок 152); 

- придбання (виготовлення) інших НМА 

(субрахунок 153); 

- придбання (створення) НА (субрахунок 

154); 

- придбання (вирощування) 

довгострокових біологічних активів 

(субрахунок 155); 

- інші,у т.ч. обліковані на субрахунку 155 

(за винятком відображених у попередньому 

рядку). 

Для обліку таких витрат може відкриватися 

додатковий субрахунок. Його дані 

зазначають у відповідному рядку. Показник 

необхідного рядка визначають виходячи з 

річних оборотів за Дт 15 (відповідний 

субрахунок) у кореспонденції з кредитом: 

13 “Знос (амортизація) необоротних 

активів” 

20 “Виробничі запаси” 

21 “Поточні біологічні активи” 

22 “МШП” 

23 “Виробництво” 

377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 

41 “Капітал у дооцінках” 

531 “Зобов’язання з фінансової оренди” 

532 “Зобов’язання з оренди цілісних 

майнових комплексів” 

63 “Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками” 

66 “Розрахунки з оплати праці” 

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 

91 “Загальновиробничі витрати” 

95 “Фінансові витрати” 

Фіксують сальдо на 

31.12.13 р. за Дт 15 

(субрахунки якого 

(за деякими 

винятками) 

відповідають 

рядкам таблиці) 

Придбання 

(виготовлен-

ня) основних 

засобів 

290 

Придбання 

(виготовлен-

ня) інших 

необоротних 

матеріальних 

активів 

300 

Придбання 

(створення) 

нематеріальн

их активів 

310 

Придбання 

(вирощуван-

ня) 

довгостро-

кових 

біологічних 

активів 

320 

Інші 330 



75 

 

 

 

Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 

Разом 340 Вносять суму рядів 280-330 

Показник цього 

рядка дорівнює 

значенню рядка 

1005 графи 4 

форми № 1 (з 

урахуванням 

розбіжностей, 

викликаних сумами 

авансових платежів 

підрядниками) 
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IV. Фінансові інвестиції 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгостро

кові 
поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові 

інвестиції за 

методом 

участі в 

капіталі в: 

─ асоційовані 

підприємства 

 

350 

Відображають річні обороти за Дт 141 

“Інвестиції пов'язаним сторонам за методом 

обліку участі в капіталі” у кореспонденції із 

Кт 31 “Рахунки в банках”, 143 “Інвестиції 

непов'язаним сторонам”, 46 “Неоплачений 

капітал”, 421 “Емісійний дохід”, 422 “Інший 

вкладений капітал”, 425 “Інший додатковий 

капітал”, 63 “Розрахунки з постачальниками 

та підрядниками”, 685 “Розрахунки з іншими 

кредиторами”, 72 “Дохід від участі в 

капіталі”. При цьому враховують, що: 

1.Асоційоване підприємство –  це 

підприємство, на яке інвестор має суттєвий 

вплив і яке не є дочірнім або спільним 

підприємством інвестора" (п.4 П(С)БО 3). 

Суттєвий вплив – повноваження брати 

участь у прийнятті рішень щодо фінансової, 

господарської та комерційної політики 

об'єкта інвестування без здійснення 

контролю цієї політики. Свідченням 

суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: 

1) володіння двадцятьома або більше 

відсотками акцій (статутного капіталу) 

підприємства; 

2) представництвом інвестора в раді 

директорів або аналогічному керівному 

органі підприємства; 

3) участь у прийнятті рішень; 

4) взаємний обмін управлінським персона 

лом; 

5) забезпечення підприємства необхідною 

техніко-економічною інформацією (п. 3 

П(С)БО 12). 

2.Дочірнє підприємство – підприємство, що 

знаходиться під контролем материнського 

(холдингового) підприємства (п.4 П(С)БО 

19). Зазвичай дочірнім визнають 

підприємство, частка інвестора в статутному 

фонді якого становить понад 50%. 

3.Спільна діяльність – господарська 

діяльність зі створенням або без створення 

юридичної особи, яка є об'єктом спільного 

контролю двох або більше сторін відповідно 

до письмової угоди між ними (п.3 П(С)БО 

12) 

Потрап-

ляє 

сальдо на 

31.12.1_ 

р. за 

субраху-

нком 141 

(розподі-

лене між 

рядками 

350 і 360 

відповід-

но до 

виду 

фінан-

сової 

інвести-

ції). 

Сума 

показни-

ків 

рядків 

350 – 370 

дорівнює 

значен-

ню рядка 

1030 

графи 4 

форми 

№ 1 

Фінінан-

сові 

інвести-

ції за 

методом 

участі в 

капіталі 

можуть 

бути 

лише 

довго-

строко-

вими, 

отже, усі 

рядки 

цієї 

графи 

про-

креслю-

ють 

─ дочірні 

підприємства 
360 

─ спільну 

діяльність 

 

370 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 5 

Б. Інші  

фінансові  

інвестиції в: 

 - частки та паї 

в статутному 

капіталі інших 

підприємств 

380 

Показують річні обороти за Дт 142 “Інші 

інвестиції пов'язаним сторонам"”, 143 

“Інвестиції непов'язаним сторонам”, 352 

“Інші поточні фінансові інвестиції” в 

кореспонденції з Кт 31, 377, 40 

“Зареєстрований (пайовий) капітал”, 46, 

685, 733 “Інші доходи від фінансових 

операцій” тощо. 

Фіксують 

сальдо на 

31.12.1_ р. 

за 

субраху-

нками 

142, 143. 

Сума 

показни-

ків рядків 

380-410 

цієї графи 

дорівнює 

значенню 

рядка 

1035 

графи 4 

форми 

№ 1 

Записують 

сальдо на 

31.12.1_ р. 

за 

субраху-

нком 352 

(у розрізі 

видів 

інвестицій 

за 

рядками) 

─ акції 390 

─ облігації 400 

─ інші 410 

Разом (розділ 

А + розділ Б) 
420 Сума показників рядків 350 – 410 графи 3 

Сума 

показни-

ків рядків 

350 – 410 

графи 4 

Показни-

ки даного 

рядка й 

рядка 

1160 

графи 4 

форми №1 

однакові 
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V. Доходи та витрати 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші 

операційні 

доходи та 

витрати 

Операційна 

оренда 

активів 

440 

Річний оборот за Дт 713 “Дохід 

від операційної оренда активів” 

у кореспонденції з Кт 791 

“Результат операційної 

діяльності” 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 949 ‘Інші 

витрати операційної діяльності’ 

(за даними аналітичного обліку 

вибірково) 

Операційна 

курсова 

різниця 

450 

Річний оборот за Дт 714 “Дохід 

від операційної курсової 

різниці” у кореспонденції з Кт 

791 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 945 

“Витрати від операційної 

курсової різниці” 

Реалізація 

інших 

оборотних 

активів 

460 

Річний оборот за Дт 712 “Дохід 

від реалізації інших оборотних 

активів” у кореспонденції з Кт 

791 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 943 

“Собівартість реалізованих 

виробничих запасів” 

Штрафи, 

пені, 

неустойки 

470 

оборот за Дт 715 “Одержані 

штрафи, пені, неустойки” у 

кореспонденції з Кт 791 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 948 

“Визнані штрафи, пені, 

неустойки” 

Утримання 

об’єктів 

житлово-

комунальног

о та 

соціального 

призначення 

480 

Річний оборот за Дт 719 “Інші 

доходи від операційної 

діяльності” у кореспонденції з 

Кт 791 (вибірково за даними 

аналітичного обліку) 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 949 “Інші 

витрати операційної діяльності” 

(за даними аналітичного обліку 

вибіркого) 

Інші 

операцшж 

доходи та 

витрати 

490 

Річний оборот за Дт 710 “Дохід 

від первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою 

вартістю”, 

711 “Дохід від купівлі - 

продажу іноземної валюти”, 

716 “Відшкодування раніше 

списаних активів”, 717 “Дохід 

від списання кредиторської 

заборгованості”, 

718 “Дохід від безоплатно 

одержаних оборотних активів”, 

719 (крім даних, включених до 

ряд. 480) у кореспонденції з Кт 

791 

Річний оборот за Дт 791 у 

кореспонденції з Кт 940 

“Витрати від первісного 

визнання та від зміни вартості 

активів, які обліковуються за 

справедливою вартістю”, 941 

“Витрати на дослідження і 

розробки”, 942 “Витрати на 

купівлю-продаж іноземної 

валюти”, 944 “Сумнівні та 

безнадійні борги”, 946 “Втрати 

від знесення запасів”, 947 

“Нестачі і втрати від псування 

цінностей”, 949 “Інші витрати 

операційної діяльності” (крім 

уключених до ряд. 480) 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 

У тому числі: 

відрахування 

в резерв 

сумнівних 

боргів 

491 X 

Записують суму 

нарахованого за рік резерву 

сумнівних боргів – оборот за 

Дт 944 “Сумнівні та 

безнадійні борги” в 

кореспонденції з Кт 38 

“Резерв сумнівних боргів”. 

При цьому показник рядка 

491 дорівнює значенню 

рядка 775 графи 4 розділу 

VII Приміток 

непродукти-

вні витрати  

та втрати 

492 X 

Записують витрати, що 

проводять за Дт 946 “Втрати 

від зменшення запасів”, 947 

“Нестачі і втрати від 

псування цінностей” 

Примітка 

Сума показників рядків 440 – 490 

цієї графи дорівнює значенню 

рядка 2120 графи 3 форми № 2 

Сума показників рядків 440 – 

490 цієї графи дорівнює 

значенню рядка 2180 графи 3 

форми № 2 

Б. Доходи та 

втрати від 

участі в 

капіталі за 

інвестиціями

: 

асоційовані 

підприємств

а 

500 

Річний оборот за Дт 721 “Дохід від 

інвестицій в асоційовані 

підприємства” в кореспонденції з 

Кт 792 “Результат фінансових 

операцій” 

Річний оборот за Дт 792 в 

кореспонденції з Кт 961 

“Втрати від інвестицій в 

асоційовані підприємства” 

дочірні 

підприємств

а 

510 

Річний оборот за Дт 723 “Дохід від 

інвестицій у дочірні підприємства” 

в кореспонденції з Кт 792 

Річний оборот за Дт 792 в 

кореспонденції з Кт 963 

“Втрати від інвестицій у 

дочірні підприємства” 

спільну 

діяльність 
520 

Спільної діяльності зі створенням юридичної особи ЦКУ не 

передбачено, а без створення жодного відношення до фінансових 

інвестицій немає. Однак Планом рахунків до рахунків 72 “Дохід 

від участі в капіталі” і 96 “Втрати від участі в капіталі” 

встановлено субрахунки для обліку інвестицій у спільну 

діяльність: 722 “Дохід від спільної діяльності” і 962 “Втрати від 

спільної діяльності” 

Примітка 

Сума показникі рядків 500 – 520 

цієї графи дорівнює значенню 

рядка 2200 графи 3 форми № 2 

Сума показників рядків 500 – 

520 цієї графи дорівнює 

значенню рядка 2255 графи 3 

форми № 2 

В. Інші 

фінансові 

доходи та 

витрати 

Дивіденди 

530 

Річний оборот за Дт 731 

“Дивіденди одержані” в 

кореспонденції з Кт 792 

X 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 

Відсотки 540 X 

Річний оборот за Дт 15, 23, 

792 в кореспонденції з Кт 

951 “Відсотки за кредит”, 

952 “Інші фінансові витрати” 

(вибірково за даними 

аналітичного обліку в 

частині відсотків за 

договорами кредитування, 

відсотками за власними 

векселями тощо) 

Фінансова 

оренда 

активів 

550 

Річний оборот за Дт 732 “Відсотки 

одержані” (вибірково за 

аналітичними даними) в 

кореспонденції з Кт 792 

Річний оборот за Дт 792 у 

кореспонденції із Кт 952 

(вибірково за даними 

аналітичного обліку в 

частині фіноренди) 

Інші 

фінансові 

доходи та 

витрати 

560 

Річний оборот за Дт 732 

(вибірково за аналітичним даними: 

відсотки, одержані за облігаціями 

або іншими цінними паперами, що 

обліковують на субрахунку 732, за 

винятком фіноренди), 733 в 

кореспонденції з Кт 792 

Річний оборот за Дт 792 в 

кореспонденції з Кт 951, 952 

(вибірково за даними 

аналітичного обліку в 

частині операцій, не 

включених до рядків 540 —

560) 

Примітка 

Сума показників рядків 530 – 560 

цієї графи дорівнює значенню 

рядка 2220 графи 3 форми № 2 

Сума показників рядків 540 – 

560 цієї графи дорівнює 

значенню рядка 2250 графи 3 

форми № 2 + рядки 342 та 

633 форми № 5 

Г. Інші 

доходи та 

витрати 

Реалізація 

фінансових 

інвестицій 

570 

Річний оборот за Дт 741 “Дохід від 

реалізації фінансових інвестицій” 

у кореспонденції з Кт 793 

“Результат від іншої звичайної 

діяльності” 

Річний оборот за Дт 793 у 

кореспонденції з Кт 971 

“Собівартість реалізованих 

фінансових інвестицій” 

Доходи від 

об’єднання 

підприєм-

ства 

580 

Річний оборот за Дт рахунків 

активів у кореспонденції з Кт 746 

“Інші доходи” (на суму 

перевищення справедливої 

(ринкової) вартості купленого 

підприємства (чистих активів) над 

сукупністю витрат на об'єднання 

підприємств тощо) 

X 

Результати 

оцінки 

корисності 

590 

Річний оборот за Дт 742 “Дохід від 

відновлення корисності активів” і 

746 в кореспонденції з Кт 791 

 

Річний оборот за Дт 791 в 

кореспонденції з Кт 972 

“Втрати від зменшення 

корисності активів” 

Неопераційн

а курсова 

різниця 

600 

Річний оборот за Дт 744 “Дохід від 

неопераційної курсової різниці” в 

кореспонденції з Кт 793 

Річний оборот за Дт 793 в 

кореспонденції з Кт 974 

“Втрати від неопераційних 

курсових різниць” 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 

Безоплатно 

одержані 

активи 

610 

Річний оборот за Дт 745 “Дохід від 

безоплатно одержаних активів” у 

кореспонденції з Кт 793 

X 

Списання 

необоротних 

активів 

620 X 

Річний оборот за Дт 793 у 

кореспонденції з Кт 976 

“Списання необоротних 

активів” 

Інші доходи 

та витрати 
630 

Річний оборот за Дт 746 “Інші 

доходи від звичайної діяльності” в 

кореспонденції з Кт 793 

Річний оборот за Дт 793 в 

кореспонденції з Кт 975 

“Уцінка необоротних активів 

і фінансових інвестицій”, 977 

“Інші витрати звичайної 

діяльності” 

Примітка 

Сума показників рядків 570 – 610 і 

630 цієї графи дорівнює значенню 

рядка 2240 графи 3 форми № 2 

Сума показників рядків 570 –

600, 620 і 630 цієї графи 

дорівнює значенню рядка 

2270 графи 3 форми № 2 

 



82 

 

 

 

 

VI. Кошти 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 

Сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 30 “Каса” (ряд. 640), 311 

“Поточні рахунки в національній валюті”, 312 “Поточні 

рахунки в іноземній валюті” (ряд. 650), 313 “Інші рахунки в 

банку в національній валюті”, 314 “Інші рахунки в банку в 

іноземній валюті” (ряд. 660), 333 “Грошові кошти в дорозі в 

національній валюті”, 334 “Грошові кошти в дорозі в 

іноземній валюті” (ряд. 670),351 “Еквіваленти грошових 

коштів” (ряд. 680) 

Поточний 

рахунок у банку 
650 

Інші рахунки в 

банку 

(акредитиви, 

чекові книжки) 

660 

Кошти в дорозі 670 

Еквіваленти 

коштів 
680 

Разом 690 

Показник зазначеного рядка дорівнює значенню рядка 1165 

графи 4 форми № 1, а також показнику рядка 3115 графи 3 

форми № 3 
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VII. Забезпечення та резерви 

Види 

забезпе-

чень і 

резервів 

Код 

рядка 

Зали-

шок 

на 

поча-

ток 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Вико-

риста-

но у 

звіт-

ному 

році 

Сторно-

вано 

невико-

ристану 

суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

від 

шкодування 

витрат 

другою 

стороною, 

врахована 

при оцінці 

забезпечення 

Зали-

шок на 

кінець 

року 

Нарахо-

вано 

(створе-

но) 

Додат-

кові 

відраху-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпе-

чення на 

виплати 

за 

відпуст-

ками 

праців-

никам 

710 

У графі 3 зазначають сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 471 “Забезпечення виплат 

відпусток”. У графі 4 – річні обороти за Дт 15 “Капітальні інвестиції”, 23 

“Виробництво”, 39 “Витрати майбутніх періодів”, 91 “Загальновиробничі 

витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 941 “Витрати на 

дослідження та розробки”, 949 “Інші витрати операційної діяльності” при 

створенні резерву. Якщо здійснюють додаткові відрахування, заповнюють 

графу 5 –  обороти за Дт 23,39,91,92,93,941,949. 

У графу 6 записують обороти, пов'язані з нарахуванням і виплатою відпускних: 

Дт 471 “Забезпечення виплат відпусток”, Кт 651 “За розрахунками за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням “, 661 “Розрахунки 

за виплатами працівникам”. У графі 7 фіксують річні обороти за Дт 

15,23,39,91,92,93,941,949 Кт 471 (сторно) –  при коригуванні на дату балансу 

створеного забезпечення в бік зменшення (п. 18 П(С)БО 11 “"Зобов'язання”). 

Графу 8 не заповнюють. В останній графі фіксують сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 

471 (дебетового сальдо в названого субрахунку небуває) 

Забезпе-

чення 

майбут-

ніх 

витрат на 

додатко-

ве 

пенсій-

не 

забезпе-

чення 

720 

Підприємство може самостійно резервувати кошти для майбутніх виплат своїм 

працівникам, коли колдоговором передбачено доплату пенсіонерам. Окрім 

того, Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 р. № 

1057-1У дозволяє підприємству або створити спільно з іншими 

підприємствами недержавний пенсій ний фонд і стати його учасником і 

вкладником, або сплачувати страхові внески за працівника до будь-якого 

існуючого недержавного пенсійного фонду. У графі 3 показують сальдо за Кт 

472 на 31.12.1_ р. У графах 4 і 5 –  обороти за Дт 949 Кт 472. Причому в 

останній фіксують додаткові нарахування за виплатами. До графи 6 переносять 

суми, перераховані до недержавного пенсійного фонду, тоб то обороти за Дт 

472 Кт 31 “Рахунки в банках”. У графі 7 записують сторновану суму. У графі 9 

буде сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 472. Але створювати таке забезпечення є сенс, 

коли витрати нараховують раз на рік або раз на рік розраховують ся з 

пенсійним фондом 

Забезпече-

ння 

майбутніх 

витрат на 

виконання 

гарантій-

них 

зобов'язань 

730 

Підприємства, що випускають і продають продукцію, на яку встановлено 

гарантію, створюють забезпечення гарантійних зобов'язань. Його розмір 

визначають за обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для погашення 

відповідного зобов'язання, і відображають у бухгалтерського обліку –  Дт 93 

Кт 473 “Забезпечення гарантійних зобов'язань”. Оборот за цими субрахунками 

фіксують у графі 4. 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

При додаткових відрахуваннях протягом року роблять аналогічні записи, і ці 

суми потрапляють до графи 5. Вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих 

на виконання гарантійних ремонтів, відображають записами Дт 473 Кт 20, 22, 

685 тощо. Обороти за названими рахунками заносять до графи 6. Залишок 

забезпечення переглядають на кожну дату балансу й за необхідності 

коригують. Якщо резерв гарантійних зобов'язань зменшили, у бухобліку 

записують Дт 93 Кт 473 (сторно) й обороти за цими рахунками потраплять до 

графи 7.  

У графі 8 показують суму очікуваного відшкодування, на яку зменшують 

створене забезпечення. Як і забезпечення, її встановлюють виходячи з 

облікової оцінки. У графах 3 і 9 відображають сальдо за Дт 473 на 31.12.1_ р. 

і 31.12.1_ р.  

Забезпече-

ння 

майбутніх 

витрат на 

реструкту-

ризацію 

740 

Забезпечення можуть створювати для відшкодування майбутніх операційних 

витрат на реструктуризацію. Тут мається на увазі реструктуризація 

підприємства – проведення організаційно-економічних, правових, технічних 

заходів, щоб змінити його структуру, форму власності, організаційно-правову 

форму для його фінансового оздоровлення, підвищення ефективності 

виробництва. 

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється за 

наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з 

конкретними заходами, строками їх виконання та сумою здійснених у 

майбутньому витрат, і після початку реалізації цього плану. Забезпечення для 

відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих 

витрат, не пов'язаних із триваючою діяльністю підприємства (п.п. 15, 16 

П(С)БО 11). Створення забезпечення відобража ють записами Дт 849 Кт4741 

Забезпечення інших витрат і платежів (реструктуризація) та ці обороти 

зазначають у графі 4. 

Додаткові відрахування потраплять до графи 5, а в бухобліку їх показують 

таким са мим записом. Якщо виникають витрати на проведення заходів із 

реструктуризації, їх суму записують за Дт 474 і Кт відповідних  

субрахунків. При цьому річні обороти потраплять до графи 6. 

Не використану на кінець року суму резерву сторнують, роблячи запис Дт 

949 Кт 4741,і відображають у графі 7. Графу 8 не заповнюють. 

У графах 3 і 9 фіксують сальдо Кт 4741 на 31.12.1_ р. і 31.12.1_ р.  

відповідно 

Забезпече-

ння 

майбутніх 

витрат на 

виконання 

зобов'язань 

за обтяжли-

вими 

контракта-

ми 

750 

Якщо є контракти, за якими заздалегідь відомо, що витрати на їх виконання 

перевищать очікувані економічні вигоди від них, підприємство створює 

забезпечення май бутніх витрат. У бухгалтерському обліку їх фіксують 

записами Дт 15, 23, 91, 92, 93, 94 тощо Кт 4742 “Забезпечення інших витрат і 

платежів (виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами)”. Використані 

суми — Дт 4742 Кт 31, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” та інше – і річні обороти опиняються 

в графі 6. Створене забезпечення при інвентаризації наприкінці року 

коригують: зайво нараховану (невикористану) суму сторнують – Дт 4742 Кт 

15, 23, 91,92, 93, 94 тощо та вносять до графи 7. У графі 8 відображають суму 

очікуваного відшкодування за обтяжливими контрактами згідно з обліковою 

оцінкою. Сальдо за Дт 4742 на 31.12.1_ р. і 31.12.1_ р. переносять до граф 3 і 9 

відповідно 

760 
Сюди записують інші види забезпечень, які створює підприємство 

770 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резерв 

сумнівних 

боргів 

775 

Цей рядок пов'язаний із рядком 491 (таблиця 5 Приміток до фінансової 

звітності). Тут будуть суми з формування резерву та його використання. 

У графі 3 цього рядка показують сальдо за Кт 38 “Резерв сумнівних боргів” 

на початок року Графа 4 рядка 775 дорівнюватиме своєму “побратимові” зі 

згаданого рядка 491. 

У графі 6 –  обороти за Дт 38 у кореспонденції з Кт 36 “Розрахунки з 

вітчизняними по купцями”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”" та 

іншіми рахунками, якщо за ними створювали резерв сумнівних боргів. Коли 

сума резерву останнього розрахунку на кінець року стає менше, ніж сальдо за 

рахунком 38 на дату такого перерахунку (у результаті погашення безнадійної 

заборгованості), на різницю в бухгалтерському обліку роблять запис Дт 38 Кт 

719 “Інші доходи від операційної діяльності” і саме цю суму спрямовують до 

графи 7 (незважаючи на те що в її назві фігурує слово “сторнування”). Графи 

5 і 8 не заповнюють. У графі 9 – сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 38 

Разом 780 Тут фіксують суму рядків 710 – 775 в розрізі кожної графи 
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VIII. Запаси 

Наймену-

вання 

показника 

Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

Збільшення 

чистої вартості 

реалізації 

Уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина та 

матеріали 
800 

Відносять сальдо на 31.12.1_ р. за 

Дт 201 “Сировина й матеріали”, 

202 “Купівельні на півфабрикати 

та комплектуючі вироби”, 203 

“Паливо”, 204 “Тара й тарні 

матеріали”, 205 “Будівельні 

матеріали”, 207 “Запасні частини”, 

208 “Матеріали 

сільськогосподарського 

призначення”, 211 “Поточні 

біологічні активи рослинництва, 

які оцінені за справедливою 

вартістю”, 212 “Поточні біологічні 

активи тваринництва, які оцінені 

за справедливою вартістю”, 213 

“Поточні біологічні активи 

тваринництва, які оцінені за 

первісною вартістю”, 22 

“Малоцінні та швидкозношувані 

предмети”, 23 “Виробництво”, 26 

“Готова продукція”, 28 “Товари”. 

Щодо сальдо за Дт 206 

“Матеріали, передані в 

переробку”, то його значення 

відображають у тому рядку цієї 

графи, що відповідає їх виду: 

сировина –  у рядку 800, 

купівельні напівфабрикати — 810 

тощо. При цьому показник: 

рядка 870 дорівнює показнику 

рядка 1110 графи 4 форми № 1; 

рядка 890 дорівнює показнику 

рядка 1102 графи 4 форми № 1; 

рядка 900 дорівнює показнику 

рядка 1103 графи 4 форми N2 1; 

рядка 910 дорівнює значенню 

рядка 1104 графи 4 форми № 1. А 

сума значень рядків 800 – 860 і 

880 дорівнює показнику рядка 

1100 графи 4 форми N9 1. 

Щоправда, це справедливо тоді, 

коли нічого не буде на субрахунку 

209 “Інші матеріали”, оскільки 

формою № 5 його проігноровано 

Дооцінюють лише 

ті запаси, щодо 

яких раніше про 

водили уцінку. 

Роблять це в 

межах раніше 

здійсненої уцінки 

й відображають 

сторновано 

записом Дт 946 

Кт 201, 202, 203, 

204, 205, 207, 208, 

213, 22, 23, 26, 28. 

Річні обороти за 

цими рахунками 

(субрахунками) 

записують до від 

повідних рядків 

цієї графи. 

Виняток – поточні 

біологічні активи. 

їх обліковують за 

справедливою 

вартістю на кожну 

дату балансу. 

Підприємство має 

довести балансову 

вартість 

біологічних 

активів до 

справедливої. 

Тоді беруть 

обороти за Дт 211, 

212, Кт 710 

Запаси показують 

у 

бухгалтерському 

обліку та звітності 

за Дт 211, 212, Кт 

710 

Запаси 

показують у 

бухгалтерсь-

кому обліку 

та звітності 

за 

найменшою з 

двох оцінок: 

первинної 

вартості або 

чистої 

вартості 

реалізації. 

Суму, на яку 

первинна 

вартість 

запасів 

перевищує їх 

чисту 

вартість 

реалізації, 

відобража-

ють у 

бухгалтер-

ському 

обліку так: 

Дт 946 Кт 

201, 202, 203, 

204, 205, 207, 

208, 22, 23, 

26, 28, а 

також Дт 940 

Кт 212, 213.  

Річні 

обороти за 

перелічени-

ми 

рахунками 

(субрахун-

ками) 

фіксують у 

відповідних 

рядках цієї 

графи 

Купівельні 

напівфабри-

кати та 

комплекту-

ючі вироби 

810 

Паливо 820 

Тара і тарні 

матеріали 
830 

Будівельні 

матеріли 
840 

Запасні 

частини 
850 

Матеріали 

сільськогос-

подарського 

призначення 

860 

Поточні 

біологічні 

активи 

870 

Малоцінні та 

швидко 

зношувані 

предмети 

880 

Незавершене 

виробництво 
890 

Готова 

продукція 
900 

Товари 910 

Разом 920 Разом значень рядків 800 – 910 відповідних граф 
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IX. Дебіторська заборгованість 

Найменув

ання 

показника 

Код 

рядка 
Усього на кінець року 

У т.ч. за строками  

непогашення 

до 12 

місяців 

від 12 до 

18 

місяців 

від 18 до 

36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебітор-

ська 

заборго-

ваність за 

товари, 

роботи, 

послуги 

940 

Фіксують сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 36 

“Розрахунки з покупцями та замовниками”. 

Показник цьою рядка дорівнює показнику 

рядка 1125 графи 4 форми № 1 

Аналітичні дані за рахунком 

36 

Інша 

поточна 

дебіторсь-

ка 

заборгова

ність 

950 

Відображають сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 

37 “Розрахунки з різними дебіторами”. 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 10 “Дебіторська 

заборгованість”: Поточна дебіторська 

заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, що виникає в ході 

нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу. Якщо дебіторська 

заборгованість значиться за іншими 

рахунками, то їх показники також вносять 

до рядка 950 (наприклад, Дт 685) 

Аналітичні дані за рахунком 

37 

 

X. Нестачі та втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік 

нестач і втрат 
960 

Фіксують обороти за Дт 947 “Нестачі та втрати від 

псування цінностей” із Кт 20 “Виробничі запаси”, 21 

“Поточні біологічні активи”, 22 “Малоцінні та 

швидкозношувані предмети”, 26 “Готова продукція”, 

28 “Товари”, 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 

“Iнші кошти” тощо (коли при виявленні нестачі 

винних осіб не встановлено. А якщо так, то не 

забудьте – сумі нестачі місце на позабалансовому 

рахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від 

псування цінностей”) 

Визнано заборгованістю 

винних осіб у звітному році 
970 

Сюди потрапляють обороти за Дт 375 Кт 716 

“Відшкодування раніше списаних активів” 

Сума нестач і втрат, 

остаточне рішення щодо 

винних за якими на кінець 

не прийнято і 

(позабалансовий рахунок 

072) 

980 
Сюди переносять суму, що значиться на 31.12.1_ р. 

на позабалансовому рахунку 072 
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XI. Будівельні контракти 

Ця таблиця для підприємств, що виконують підрядні будівельні роботи 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за 

будівельними 

контрактами за 

звітний рік 

1110 

Аналітичні дані щодо оборотів за Кт 703 “Дохід від реалізації 

робіт, послуг” (сума визнаного доходу за будівельними 

контрактами без урахування ПДВ). Тобто це річні обороти за Дт 

238 “Завершені етапи за незакінченими будівельними 

контрактами” у кореспонденції з Кт 239 “Проміжні рахунки” 

Заборгованість 

на кінець 

звітного року: 

  

валова 

замовників 
1120 

Якщо сума проміжних рахунків збігається із сумою визнаного 

доходу (без урахування ПДВ), то цей рядок неактуальний – його 

прокреслюють. Згідно з п. 2 П(С)БО 18 “Будівельні контракти”: 

Валова заборгованість замовників щодо робіт за будівельним 

контрактом – сума перевищення витрат підрядника й визнаного 

ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою 

проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з 

початку виконання будівельного контракту". Якщо вона є, 

відображають різницю між сумою витрат разом із прибутком і 

сумою проміжних рахунків. У бухгалтерському обліку на різницю 

роблять запис “сторно” Дт 36 “Розрахунки з покупцями та 

замовниками” Кт 239 

валова 

замовникам 
1130 

Якщо сума визнаного доходу відповідає сумі, виставленій у 

проміжних рахунках, рядок прокреслюють. А якщо ні, п. 2 П(С)БО 

18 установлює: “Валова заборгованість замовників щодо робіт за 

будівельним контрактом – сума перевищення витрат підрядника й 

визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над 

сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату 

балансу з початку виконання будівельного контракту”. Сума 

такого перевищення й потрапляє до цього рядка та робиться запис 

Дт 36 Кт 239 

за авансами 

одержаними 
1140 

Тут фіксують сальдо за Кт 681 “Розрахунки за авансами 

одержаними” за розрахунками із замовниками будівельних 

контрактів 

Сума 

затриманих 

коштів на кінець 

року 

1150 

Сюди включають суму “проміжних рахунків, що не виплачується 

підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом 

умов для виплати таких сум або до усунення дефектів (сума 

затриманих коштів)" (пп. 20.3.7 П(С)БО 18). Цей рядок лише на 

підставі даних бухобліку заповнити не вдасться, потрібен аналіз 

аналітичних даних. Причому важливо, що це необов'язково 

дебетове сальдо за рахунком 36: усе залежить від порядку 

бухобліку будівельних контрактів 
Вартість 
виконаних 
субпідрядника-
ми робіт за 
незавершеними 
будівельними 
контрактами 

1160 

Тут показують вартість робіт, виконаних субпідрядником, яку 

впродовж року було віднесено до Дт 23 “Виробництво” за 

незавершеними на кінець року будівельними контрактами. Отже, 

необхідно проаналізувати Дт 23 й обрати суми, що стосуються 

незавершених контрактів 
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ХІІ. Податок на прибуток 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний 

податок на 

прибуток 

1210 

Зазначають суму нарахованого за даними податкового обліку 

податку на прибуток, відображено в рядку 14 декларації з податку 

на прибуток. За п. 3 П(С)БО 17 “Податок на прибуток”: “Поточний 

податок на прибуток – сума податку на прибуток, визначена у 

звітному періоді відповідно до податкового законодавства”. Його в 

бухгалтерському обліку можна показати записами Дт 98 “Податок 

на прибуток”, 17 “Відстрочені податкові активи”, 54 “Відстрочені 

податкові зобов'язання” Кт 641 “Розрахунки з податку на прибуток”. 

Методичні рекомендації порівнянності (наказ МФУ від 11.04.13 р. 

№ 476) пропонують, щоб цей показник дорівнював не лише сумі з 

Декларації з податку на прибуток підприємств, але й сумі рядків 

1241 і 1251 форми № 5. Однак на практиці так буде не завжди, адже 

до Звіту про фінрезультати (форма № 2) уключають лише оборот за 

дебетом або кредитом рахунку 98. А поточний податок на прибуток 

у бухгалтерському обліку можна показати й без допомоги згаданого 

рахунку 

Відстрочені 

податкові 

активи:  

-  на початок 

звітного року 

1220 

Записують суму відстрочених податкових активів (далі – ВПА) на 

початок звітного року, зафіксовану в рядку 1045 графи 3 форми № 

1. Це сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 17 

- на кінець 

звітного року 
1225 

Фіксують суму ВПА, обчислену на кінець року, що відповідає рядку 

1045 графи 4 форми № 1. Це сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 17. 

Показник названого рядка дорівнює: рядок 1220 ± рядок 1242 ± 

рядок 1252 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання:  

- на початок 

звітного року 

1230 

Відображають суму відстрочених податкових зобов'язань (далі — 

ВПЗ), що відповідає значенню рядка 1500 графи 3 форми N9 1. Це 

сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 54 

- на кінець 

звітного року 
1235 

Фіксують розраховану суму ВПЗ станом на кінець року, яку також 

включають і до рядка 1500 графи 4 форми № 1. Це сальдо на 31.12.1_ 

р. за Кт 54. Показник цього рядка дорівнює: строка 1230 ± строка 

1243 ± строка 1253 

Рядки 1220 і 1230 або 1225 і 1235 не можна заповнювати одночасно, 

як і рядки Балансу 1045 і 1500 відповідних його граф. Щоправда, 

наведене правило не поширюється на консолідовану звітність, у якій 

ВПА і ВПЗ відображають розгорнуто. Імовірно, саме тому методичні 

рекомендації зіставності вимагають порівнювати позитивний 

результат рядків форми № 2, 5 1220 і 1230, а також рядків 1225 і 1235 

зі значенням рядку 1045 або 1500 форми № 1. 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

Включено до 

Звіту 

про фінансові 

результати –  

усього 

1240 

Переносять суму показника рядка 2300 графи 3 форми № 2. Це оборот 

за Дт 98 Кт 641, 17, 54. Якщо в підприємства є дохід із податку на 

прибуток, то сюди потрапить оборот за Дт 17, 54 із Кт 98. Показник 

цього рядка дорівнює сумі значень рядків 1241, 1242 і 1243. 

У згаданих Методичних рекомендаціях порівнянності наведено іншу 

формулу, а саме: рядок 1240 = рядок 1241 ± рядок 1242 ± рядок 1243. 

Ми вважаємо, що тут недоцільно застосовувати вирахування, адже в 

рядках 1241—1243 фактично "розкладається" сума, що відображена у 

формі № 2 і складається із частини поточного податку на прибуток, а 

також ВПА та ВПЗ 

у тому числі:  

- поточний 

податок на 

прибуток 

1241 

Відображають ту частину суми поточного податку на прибуток, що 

значиться в складі витрат із податку на прибуток у формі № 2. Отже, 

це сума, списана в Дт 98 із Кт 641 

-  зменшення 

(збільшення) 

відстрочених 

податкових 

активів 

1242 

Фіксують суму, проведену в бухгалтерському обліку записом Дт 98  

Кт 17. За наявності доходу з податку на прибуток у даному рядку 

опиниться сума, записана за Дт 17 Кт 98 

- збільшення 

(зменшення) 

відстрочених 

податкових 

зобов'язань 

1243 
Зазначають оборот за Дт 98 Кт 54. Якщо в підприємства дохід із 

податку на прибуток, тут відображають оборот за Дт 54 Кт 98 

Відображено 

в складі 

власного 

капіталу –  

усього 

1250 

У п. 4 П(С)БО 17 “Податок на прибуток” сказано: поточний і 

відстрочений податок на прибуток не визнають витратами й не 

відображають у Звіті про фінансові результати, якщо його 

нараховують у зв'язку з: 

дооцінкою активів, яку показують як збільшення власного капіталу; 

об'єднанням підприємств шляхом придбання. До того ж у другому 

абзаці п. 4.2 П(С)БО 17 говориться: “Поточний податок на прибуток і 

відстрочений податок на прибуток визнаються змінами власного 

капіталу, якщо податки виникають за операціями, відображеними на 

рахунках власного капіталу. Сума зміни власного капіталу 

відображається в кореспонденції з рахунками обліку необоротних 

активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових 

зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану 

щодо цієї операції суму податку на прибуток)”. Отже, якщо  

дооцінювали основні кошти, такі операції впливають на зміну 

власного капіталу. Тому, виходячи із суми дооцінки, необхідно 

відображати поточний податок на прибуток і відстрочені податки в 

кореспонденції з рахунком власного капіталу, тобто 

Дт 41 “Капітал в дооцінках”, Кт 17, 54, 641 

- у тому числі: 

- поточний 

податок на 

прибуток 

1251 

- зменшення 

(збільшення) 

відстрочених 

податкових 

активів 

1252 

- збільшення 

(зменшення) 

відстрочених 

податкових 

зобов'язань 

1253 
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ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за 

звітний рік 
1300 

Переносять суму значень рядків 080 (розділ І) і 260 (розділ ІІ) 

графи 10 і 1430 (розділ ХІV графи 8) Приміток 

Використано за 

рік –  усього 
1310 

Сума визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, 

які в бухгалтерському обліку відображено у звітному році на 

рахунку 15 “"Капітальні інвестиції”, з урахуванням залишку на 

субрахунку 205 “Будівельні матеріали” рахунку 20 “Виробничі 

запаси” на кінець звітного року вартості непереданого в 

монтаж придбаного обладнання та будівельних матеріалів і 

конструкцій, призначених забудовником для будівництва 

об'єктів основних засобів" (див. лист МФУ від 17.11.03 р. № 

3104200045/5570, далі – лист № 31). Сюди не входять 

капітальні інвестиції, здійснені за бюджетні, цільові кошти, 

тобто які обліковують за Кт 48 “Цільове фінансування і цільові 

надходження”. Крім того, не потрапить туди й вартість 

основних коштів і нематеріальних активів, внесених до 

статутного фонду підприємства або одержаних безкоштовно, 

сум переоцінок необоротних активів. Отже, вміст рядка 1310 

дорівнює сумі річного обороту за Дт 15 (без вартості 

безкоштовно отриманих або внесених до статутного фонду 

необоротних активів і суми переоцінки необоротних активів) і 

сальдо на кінець року за Дт 205. 

Використано за рік –  усього 

Сума в рядку 1310 не повинна перебільшувати значення рядка 

1300. Словом, якщо витрати на будівництво, придбання, 

поліпшення основних засобів і придбання нематеріальних 

активів перевищують показник рядка 1310, то до нього 

записують дані рядка 1300 

у тому числі на:  

- будівництво 

об'єктів 

1311 

Показник рядка дорівнює річному обороту за Дт 151 

“Капітальне будівництво”; 

сальдо за Дт 205 “Будівельні матеріали” у частині матеріалів 

для будівництва об'єкта основних засобів 

- придбання 

(виготовлення) 

та поліпшення 

основних засобів 

1312 

Цей рядок відповідає річному обороту за Дт 152 “Придбання 

(виготовлення) основних засобів”; 

сальдо за Дт 205 “Будівельні матеріали”, а також за Дт 207 

“Запасні частини” стосовно матеріалів (запчастин), 

призначених для виготовлення або ремонту об'єктів основних 

засобів 

- із них машин та 

обладнання 
1313 

Аналітична вибірка з оборотів за Дт 152 тих витрат, які 

сформували показник субрахунку 104 “Машини та 

обладнання” 

- придбання 

(створення) 

нематеріальних 

активів 

1314 
Показник рядка дорівнює річним оборотам за Дт 154 

“Придбання (створення) нематеріальних активів” 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

 - погашення 

одержаних на 

капітальні 

інвестиції позик 

1315 

Рядок заповнюють, коли для будівництва (виготовлення), 

поліпшення або придбання об'єкта основних засобів чи 

нематеріального активу протягом року залучали позикові 

кошти, погашені наприкінці року. Подібну інформацію можна 

одержати, проаналізувавши обороти за Кт і Дт 60 

“Короткострокові позики”. До того ж необхідно на значення 

рядка 1315 зменшити показники відповідних рядків (1311—

1314, залежно від того, з якою метою витрачено позику). На 

перший погляд рядок 1310 являє собою суму показників рядків 

1311, 1312,1314 і 1315, тобто число, записане в рядку 1310, 

розподіляють між рядками. Дані субрахунків 153 “Придбання 

(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” і 155 

“Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 

активів”, що беруть участь в оформленні рядка 1310 (згідно з 

листом № 31), у рядках 1311 – 1315 не відображають, і сума 

показників названих рядків може бути меншою за значення 

рядка 1310 

1316 Необхідно показати обороти за Дт 153, 155, вписавши туди (до 

рядків 1316 і 1317 графи 1) і назви субрахунків. Тоді показник 

рядка 1310 збігатиметься із сумою значень рядків 1311,1312, 

1314 – 1317. Сума показників перелічених рядків не повинна 

перевищувати значення рядка 1300. Якщо обороти за 

субрахунками рахунку 15 перебільшили суму нарахованої 

амортизації, на різницю зменшують показник не лише рядка 

1310, але й будь-якого іншого (одного чи декількох: 1311 – 

1317)  

1317 
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XIV. Біологічні активи 

Назва графи 
№ 

графи 
Пояснення до заповнення графи 

1 2 3 4 5 

Обліко-

вуються 

за 

первин-

ною 

варті-

стю 

зали-

шок 

на 

поча-

ток 

року 

первин-

на 

вартість 

3 

У рядках 1410 – 1415 відображають вартість 

активів, які обліковували за первинною вартістю за 

Дт 162 “Довгострокові біологічні активи 

рослинництва, які оцінені за первісною вартістю”, 

164 “Довгострокові біологічні активи тваринництва, 

які оцінені за первісною вартістю”, 166 “Незрілі 

довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

первісною вартістю”. Тобто тут показують їх 

первинну вартість станом на 31.12.1_ р. 

А в рядках 1420 – 1424 фіксують вартість поточних 

біологічних активів, що на 31.12.1_ р. значиться за 

Дт 213 “Поточні біологічні активи тваринництва, 

які оцінені за первісною вартістю” 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

4 

Потрапляє сальдо на 31.12.1_ р. за Кт 134, тобто 

амортизація, нарахована на вартість довгострокових 

біологічних активів, які обліковували за первинною 

вартістю 

Обліков

уються 

за 

первинн

ою 

вартіст

ю 

надійшло за рік 5 

У рядках 1410 – 1415 показують надходження 

довгострокових біологічних активів, що 

обліковуються за первинною вартістю за рахунок 

власних коштів, цільового фінансування, внесків до 

статутного фонду та інше. Тобто це річні обороти за 

Дт 162, 164, 166 у кореспонденції з Кт 155, 18, 424, 

46, 48, 746. А в рядках 1420 – 1424 місце поточним 

біологічним активам, що обліковуються за 

собівартістю. їх надходження відображають 

записами за Дт 213 “Поточні біологічні активи 

тваринництва, які оцінені за первісною вартістю” у 

кореспонденції з Кт 63, 46, 71 

вибул

о за 

рік 

первинн

а 

вартість 

6 

Показують первинну вартість вибулих (з різних 

причин) біологічних активів. Для довгострокових 

активів це обороти за Дт 901, 947, 976, 977 у 

кореспонденції з Кт 162, 164, 166 (збільшеним на 

суму нарахованої амортизації). 

А вибуття поточних біологічних активів 

відображають за Дт 15, 901, 947, 99 і Кт 213 

накопич

ена 

амортиз

ація 

7 

Фіксують амортизацію, нараховану на вибулі 

довгострокові біологічні активи, що обліковували за 

первинною вартістю. Це обороти за Дт 134 у 

кореспонденції з Кт 162, 164, 166 

нараховано 

амортизації за 

рік 

8 

Записують суму амортизації довгострокових 

біологічних активів, нараховану за рік, яку в 

бухгалтерському обліку відображають за Дт 23 і Кт 

134 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 5 

 

втрати від 

зменшення 

корисності 

9 

Фіксують обороти за Дт 972, 977 і Кт 134 (при 

зменшенні корисності довгострокових біологічних 

активів, що обліковуються за первинною вартістю) 

вигоди від 

відновлення 

корисності 

10 

Відновлення корисності довгострокових біологічних 

активів відображають за Дт 134 і Кт 746. Саме ці 

обороти потрапляють до цього рядка 

залиш

ок на 

кінец

ь року 

первинн

а 

вартість 

11 
Відображають сальдо на 31.12.13 р. за Дт 162, 164, 

166, 213 

накопич

ена 

амортиза

ція 

12 Записують сальдо на 31.12.1_ р. за Дт 134 

Обліко

вуютьс

я за 

справе

дливо

ю 

вартіст

ю 

залишок на 

початок року 
13 

Фіксують вартість активів (сальдо на 31.12.1_ p.), які 

обліковували за справедливою вартістю за Дт 161 

“Довгострокові біологічні активи рослинництва, які 

оцінені за справедливою вартістю”, 163 

“Довгострокові біологічні активи тваринництва, які 

оцінені за справедливою вартістю”, 165 “Незрілі 

довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю”, 211 “Поточні біологічні 

активи рослинництва, які оцінені за справедливою 

вартістю”, 212 “Поточні біологічні активи 

тваринництва, оцінені за справедливою вартістю” 

надійшло за рік 14 

Вносять річні обороти за Дт 161, 163, 165 і Кт 155, 

162, 164,18, 424, 46, 48, а також Дт 211, 212 і Кт 23, 

46, 63, 71 

зміни вартості за 

рік 
15 

Показують алгебраїчну суму оборотів за Дт 161,163, 

165, 211, 212 у кореспонденції з Кт 710 і за Дт 940 у 

кореспонденції з Кт 161, 163, 165, 211, 212 

вибуло за рік 16 
Фіксують обороти за Дт 901, 947, 976, 99 і Кт 

161,163, 165,211,212 

залишок на кінець 

року 
17 

Зазначають сальдо на 31.12.13 р. за Дт 161,163, 165, 

211,212 
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XV. Фінансові результати від первинного визнання та реалізації сільськогосподарської  

продукції й додаткових біологічних активів 

Назва графи 
№ 

графи 
Пояснення до заповнення графи 

1 2 3 

Вартість первинного визнання 3 

Приводять інформацію про вартість оприбуткованої 

сільгосппродукції й додаткових біологічних активів 

за їх видами, тобто оборот за Дт 21, 27 у 

кореспонденції з Кт 23 

Витрати, пов'язані з 

біологічними перетвореннями 
4 

Зазначають річний оборот за Дт 21, 27 і Кт 23. До 

того ж він має бути: 

— зменшений на різницю між справедливою та 

фактичною собівартістю активів, коли перша 

перевищує останню (її суму проводять за Дт 23 і Кт 

710 “Дохід від первісного визнання та від зміни 

вартості активів, які обліковуються за 

справедливою вартістю”); 

—збільшений на різницю між фактичною 

собівартістю та справедливою вартістю активів 

тоді, коли остання нижча за першу. її суму 

списують на витрати записом 

Дт 940 “Витрати від первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які обліковуються за 

справедливою вартістю” і Кт 23 

Результат від 

первинного 

визнання 

Дохід 5 

Показують оборот за Дт 23 і Кт 710 при первинному 

визнанні сільськогосподарської продукції й 

додаткових біологічних активів. Отже, це різниця 

між даними граф 3 і 4. Підсумкове значення цієї 

графи з рядка 1540 буде відповідати показнику 

рядка 2122 графи 3 форми № 2 

витрати 6 

Відображають оборот за Дт 940 і Кт 23 при 

первинному визнанні сільськогосподарської 

продукції й додаткових біологічних активів. Для 

перевірки показника цієї графи його порівнюють із 

різницею між даними граф 3 і 4. Результат цієї 

графи з рядка 1540 дорівнює показнику рядка 2182 

графи 3 форми № 2 

Уцінка 7 

Фіксують річний оборот за Дт 946, Кт 21, 27, 

пов'язаний з уцінкою сільськогосподарської 

продукції й додаткових біологічних активів 

Виручка від реалізації 8 

Записують суму річного обороту за Дт 36, Кт 701 

(без ПДВ), пов'язаного з продажем 

сільгосппродукції й додаткових біологічних активів 

Собівартість реалізації 9 

Відображають обороти за Дт 901 і Кт 21, 27, 

пов'язані з продажем сільськогосподароської 

продукції та додаткових біологічних активів 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

убуток) від: 

реалізації* 10 
Сюди записують різницю між відповідними 

показниками граф 8 і 9 

первинного 

визнання та 

реалізації* 

11 
Тут відображають різницю між відповідними 

показниками граф 8 і 3 
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Додаткова інформація, що розкриває показники фінансової звітності 

(для підприємств, які її не оприлюднять) 

Документи Норми Інформація 

П(С)БО 1 “Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності” 

п. 6 розд. 

IV 

Наказ № 302 відсилає до П(С)БО 1 та його вимоги 

розкривати в примітках елементи облікової політики й 

пов'язані з нею зміни. Хоча цей стандарт утратив чинність, 

принципи та методи облікової політики, як і раніше, 

необхідно розкривати у фінансовій звітності. Про це 

свідчить п. 6 розділу IV НП(С)БО 1 

П(С)БО 6 

“Виправлення 

помилок і зміни у 

фінансових 

звітах” 

п.п. 20, 

21, 23 

Вправлення помилок, допущених у попередніх періодах: 

– суть і сума помилки; 

– статті фінансової звітності, переобчислені для 

повторного надання порівняльних відомостей; 

– факт повторного оприлюднення відкоригованих 

фінансових звітів або недоцільність оприлюднення; 

– суть і сума змін в облікових оцінках, які суттєво 

впливають на поточний період або, як очікується, на 

майбутні періоди; 

– якщо необхідно розкрити подію, що відбулася після 

дати балансу, слід надати інформацію про саму подію 

та її вплив на фінансовий результат або обґрунтувати 

неможливість оцінки 

ГІ(С)БО 7 “Основні 

засоби” 
пп. 36.1 

Вартість (первинна або переоцінена), за якою основні 

засоби відображено в балансі 

П(С)БО 8 

“Нематеріальні 

активи” 

пп. 36.1 
Вартість (первинна або переоцінена), за якою 

нематеріальні активи показано в балансі 

П(С)БО 10 

“Дебіторська 

заборгованість” 

пп. 13.1 
Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської 

заборгованості 

П(С)БО 16 “Витрати” 
абз. 3  

п. 32 

Склад і сума доходів і втрат за кожною надзвичайною 

подією 

П(С)БО 31 

“Фінансові витрати” 

пп. 15.2, 

пп. 15.3 

Сума фінансових витрат, капіталізована у звітному 

періоді, а також річна (або середньорічна) норма(норми) 

капіталізації 

Наказ МФУ від 

14.12.99 р. № 298 
пп. 1.7 

Одержувачі гуманітарної допомоги зазначають її вид і 

суму, а також дані про її цільове використання 
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Додаток Б  

Приклад заповнення фінансової звітності № 1 “Балансу”  (Звіту про фінансовий стан) 

базового підприємства 
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Продовження додатку Б 
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Додаток В 

Приклад заповнення фінансової звітності № 2 “Звіт про фінансові результати”  

(Звіт про сукупний дохід) базового підприємства 

 



100 

 

 

 

Продовження додатку В 
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Додаток Г 

Приклад заповнення фінансової звітності № 3  “Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом)” базового підприємства 
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Продовження додатку Г 
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Додаток Д 

Приклад заповнення фінансової звітності № 3 “Звіт про рух грошових коштів  

(за непрямим методом)” базового підприємства 
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Продовження додатку Д 
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Додаток Е 

Приклад заповнення фінансової звітності № 4 “Звіт про власний капітал” базового 

підприємства 
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Продовження додатку Е 
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Додаток Ж 

Інформація, що підлягає розкриттю у примітках до річної фінансової звітності 

№ 

з/п  

Документ, що 

регламентує 

розкриття інформації  

Норми 

документа  

Яка інформація розкривається  

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не 

передбачена законодавством 

1 НП(С)БО 1 п. 6 Про облікову політику підприємств 

 

2 П(С)БО 6 п. 20, 21, 23 Про виправлення помилок, зміну 

облікових оцінок, що відбулися після 

дати Балансу 

3 П(С)БО 7 пп. 36.1 Вартість основних засобів (первісна чи 

переоцінена), за якою вони відображені 

в Балансі 

4 П(С)Б08 пп. 36.1 Вартість нематеріальних активів 

(первісна чи переоцінена), за якою вони 

відображені в Балансі 

5 П(С)БО 10 пп. 13.1 Перелік дебіторів та суми 

довгострокової дебіторської 

заборгованості 

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та 

консолідованої звітності встановлено законодавством  

6 Усі П(С)БО Норми, що 

передбачають 

розкриття 

інформації у 

примітках до 

фінансової 

звітності. 

Уся інформація, розкриття якої у 

примітках передбачено П(С)БО. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України ід 29 листопада 2000 р. N 302 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 28 жовтня 2003 р. N 602)  
 

  КОДИ 

 Дата /рік, місяць, число/   01 

Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ   

Територія _________________________________________________________________ за КОАТУУ   

Орган державного управління ______________________________________________ за СПОДУ   

Галузь ____________________________________________________________________ за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД   

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________ Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн.      

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 20__ рік 

Форма N 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи 

Втрати від зменшення корисності за рік  Код 

рядка  

Залишок на початок 

року  

Надійшло 

за рік  

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -)  

Вибуло за рік  Нараховано 

амортизації за 

рік  

Втрати від 

зменшення 

кориності за 

рік 

Інші зміни за рік  Залишок на кінець 

року  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти-

зації  

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти- 

зації  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

накопи- 

чена 

аморти-

зація  

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Права користування природними ресурсами 010                                         
Права користування майном  020                                         
Права на знаки для товарів і послуг 030                            

Права на об'єкти промислової власності 040                                         
Авторські та суміжні з ними права 050                                         
  060                            
Інші нематеріальні активи  070                            
Разом  080                                         
 

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  
   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  
   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби  
Групи основних засобів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок року  

Надій-

шло за 

рік  

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-)  

Вибуло за рік  Нарахо-

вано 

аморти-

зації за 

рік  

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності  

Інші зміни за рік  Залишок на 

кінець року  

у тому числі  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

зносу  одержані за 

фінансовою 

орендою  

передані в 

оперативну 

оренду  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

зносу  первісна

 (переоці

-нена) 

вартість  

знос  первісна 

(переоці

-нена) 

вартість  

знос    

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Земельні ділянки  100                                    

Капітальні витрати на 

поліпшення земель  

110                                                     

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої  

120                                                     

Машини та обладнання  130                                                     

Транспортні засоби  140                                                     

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі)  

150                                                     

Робоча і продуктивна худоба  160                                                     

Багаторічні насадження  170                                                     

Інші основні засоби  180                                                     

Бібліотечні фонди  190                                    

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи  

200                                                     

Тимчасові (нетитульні) споруди  210                                                     

Природні ресурси  220                                                     

Інвентарна тара  230                                                     

Предмети прокату  240                                                     

Інші необоротні матеріальні 

активи  

250                                                     

Разом  260                                                     

 
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) ___________  

   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  
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   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264) ___________  

   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) ___________  

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  

 

 

 

 

 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника  Код рядка  За рік  На кінець року  

1  2  3  4  

Капітальне будівництво  280      

Придбання (виготовлення) основних 

засобів  

290      

Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів  

300      

Придбання (створення) нематеріальних 

активів  

310      

Формування основного стада  320      

Інші  330      

Разом  340      

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника  Код 

рядка  

За рік  На кінець року  

довго-строкові  поточні  

1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства  

  

  

350  

      

дочірні підприємства  360        

спільну діяльність  370        

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств  

  

380  

      

акції  390        

облігації  400        

інші  410        

Разом (розд. А + розд. Б)  420        

 

 

 

 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (421) _____ 

   за справедливою вартістю  (422) _____ 

   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 

З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (424) _____ 

   за справедливою вартістю  (425) _____  

   за амортизованою собівартістю  (426) _____  
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V. Доходи і витрати 

Найменування показника  Код рядка  Доходи  Витрати  

1  2  3  4  

А. Інші операційні доходи і витрати   

Операційна оренда активів  

   

440  

    

Операційна курсова різниця  450      

Реалізація інших оборотних активів  460      

Штрафи, пені, неустойки  470      

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення  

480      

Інші операційні доходи і витрати  490      

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів  

  

491  

  

Х  

  

непродуктивні витрати і втрати  492  Х    

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:  
асоційовані підприємства  

  

  

500  

    

дочірні підприємства  510      

спільну діяльність  520      

В. Інші фінансові доходи і витрати  
Дивіденди  

  

530  

    

Х  

Проценти  540  Х    

Фінансова оренда активів  550      

Інші фінансові доходи і витрати  560      

Г. Інші доходи і витрати  
Реалізація фінансових інвестицій  

  

570  

    

Реалізація необоротних активів  580      

Реалізація майнових комплексів  590      

Неопераційна курсова різниця  600      

Безоплатно одержані активи  610    Х  

Списання необоротних активів  620  Х    

Інші доходи і витрати  630      
 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами)  

(631) _____  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  

(632) _____ %  

VI. Грошові кошти 

Найменування показника  Код рядка  На кінець року  

1  2  3  

Каса  640    

Поточний рахунок у банку  650    

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660    

Грошові кошти в дорозі  670    

Еквіваленти грошових коштів  680    

Разом  690    
 

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) ____  
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок 

року  

Збільшення за звітний рік  Використано 

у звітному 

році  

Сторновано 

невикорис-

тану суму у 

звітному 

році  

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок 

на кінець 

року  
нараховано 

(створено)  

додаткові 

відрахування  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710                       

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720                

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730                       

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740                

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів  

750                       

   760                       

   770                       

Резерв сумнівних боргів  775                       

Разом  780                       
 

 

VIII. Запаси  

Найменування показника  Код 

рядка  

Балансова 

вартість на 

кінець 

року  

Переоцінка за рік  

збільшення 

чистої вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  

Сировина і матеріали  800           

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  

810        

Паливо  820        

Тара і тарні матеріали  830        

Будівельні матеріали  840        

Запасні частини  850        

Матеріали сільськогосподарського 

призначення  

860        

Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870        

Малоцінні та швидкозношувані предмети  880        

Незавершене виробництво  890        

Готова продукція  900        

Товари  910        

Разом  920        
 

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    

   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 

   переданих у переробку  (922) _______  

   оформлених в заставу  (923) _______  

   переданих на комісію  (924) _______  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) 

____ 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  
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IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника  Код 

рядка  

Всього на 

кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 

місяців  

від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

1  2  3  4  5  6  

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги   

940          

Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

950          

       
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) ________ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960    

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970    

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  
980    

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110    

Заборгованість на кінець звітного року:       

валова замовників  1120    

валова замовникам  1130    

з авансів отриманих  1140    

Сума затриманих коштів на кінець року  1150    

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами   

1160    

 

 

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Поточний податок на прибуток   1210     

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   

  

1220  

   

на кінець звітного року  1225     

Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   

  

1230  

   

на кінець звітного року  1235     

Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1241  

   

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів   

1242     

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1243     

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1251  

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів  

1252    

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1253     
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3   

Нараховано за звітний рік  1300     

Використано за рік - усього  1310     

в тому числі на: 

будівництво об'єктів  

  

1311  

  

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів  

1312     

з них машини та обладнання  1313     

придбання (створення) нематеріальних активів  1314     

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315     

   1316     

   1317     

 

Керівник  

Головний бухгалтер
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Додаток З 

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” 
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 Додаток И  

Звіт з праці 1-ПВ (зі звітності за січень 2014 р.) 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 
 

Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт з праці 

за січень -______________201    р. 

                    Подають: 

Терміни  подання 

№ 1-ПВ 
(квартальна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

07.08.2013 № 239 

 

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за 

переліком, установленим органами державної статистики 

– органу державної статистики за місцем здійснення 

діяльності 

не пізніше 7-го числа 

після звітного періоду 

 

  

Респондент: 
Найменування___________________________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження (юридична 

адреса):_________________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

____________________________________________________________________________________                                                     

__ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична 

адреса):___________________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_______________________________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 
 

Найменування структурного 

підрозділу_____________________________________________ 
 

 Номер структурного підрозділу                    
 

Розділ І. Кількість працівників 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з початку року, осіб 

усього з них жінки 

                                                       А  Б    1 2 

Прийнято працівників 3020   

з них на новостворені робочі місця  3030   

Вибуло працівників 3040 
  

з них з причин:  

змін в організації виробництва і праці (реорганізація, 

скорочення  чисельності або  штату працівників)  

3050 

  

плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою 

сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) 
3060 

  

Облікова кількість штатних працівників на кінець 

звітного періоду 3070 
  

 3080   

 3090   
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Розділ II.  Використання робочого часу штатних працівників 
 

Назва   показників 
Код 

рядка 

За період з початку року 

людино- 

години 

кількість 

працівників, 

осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040) 4010       

 
Відпрацьований час 4020  

Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110) 4040  

з нього з причин: 

щорічних відпусток (основних та додаткових) 
4050 

  

тимчасової непрацездатності 4060   

відпусток без збереження заробітної плати за згодою 

сторін  
4070 

  

інших відпусток без збереження заробітної плати (на 

період припинення виконання робіт) 4080   

переведення з економічних причин на неповний  робочий 

день (тиждень) 4090   

масових невиходів на роботу (страйків) 4100   

інших причин 4110   

 4120   

 4130   

 

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з 

початку року, 

тис.грн. 

А Б 1 

Фонд оплати праці штатних працівників, усього  (ряд. 5020 + ряд. 

5030 + ряд. 5060)  
5010 

 

Фонд основної заробітної плати 5020  

Фонд додаткової заробітної плати 5030  

   з нього: 

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 
5040 

 

премії та винагороди, що носять систематичний характер 

(щомісячні, щоквартальні) 
5050 

 

Заохочувальні та компенсаційні виплати 5060  

з них: 

матеріальна допомога 
5070 

 

соціальні пільги, що мають індивідуальний характер 5080  

Оплата  за невідпрацьований час  (із ряд. 5030, 5060) 5090  

 5100  

 5110  
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Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  

за________________ 20__р. 

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень) 

Назва показників 
Код 

рядка 
Осіб 

А Б 1 

Кількість  штатних працівників, яким  оплачено 50% і більше робочого часу,  

встановленого на місяць, усього (сума ряд. 6020 – 6120) 

 

6010 

 

у тому числі у розмірі, грн.: 

     до      6020  

від                 до 1500,00   6030  

від  1500,01  до  2000,00 6040  

від  2000,01  до  2500,00 6050  

від  2500,01  до  3000,00 6060  

від  3000,01  до  3500,00 6070  

від  3500,01  до  4000,00 6080  

від  4000,01  до  5000,00 6090  

від  5000,01  до  10000,00 6100  

понад 10000,00 6110  

Кількість  штатних працівників, які повністю відпрацювали  норму робочого часу, 

встановлену на місяць  (із рядка 6010) 
6130 

 

з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної 

заробітної плати, встановленої законодавством  6140  

Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким 

встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового 

мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи     

6150 

 

 6160  

 6170  

 

 

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з початку року 

середньо-облікова 

кількість, осіб 

фонд оплати  

праці, 

тис.грн. 

відпрацьовано, 

людино-годин 

А Б 1 2 3 

Із середньооблікової кількості штатних працівників: 

жінки  7010    

працівники, оплата праці яких 

фінансується коштом державного та 

місцевого бюджету (заповнюють 

бюджетні установи (розпорядники 

бюджетних коштів) 

7020 

   

Працівники, які  не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 

зовнішні сумісники 7030    

працюють за цивільно-правовими 

договорами  
7040 

  

 7050    
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Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів 

станом на 31 грудня 20__р. 
            

 

 

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що 

 не входять до складу фонду оплати праці 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

Усього по 

підприємству,  

за січень–грудень 

20____ р. 

А Б 1 

Сума витрат підприємства на утримання робочої сили, крім 

урахованих у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн. 
9010  

у тому числі: 

витрати на соціальне забезпечення працівників 
9020 

 

витрати на культурно-побутове обслуговування працівників 9030  

витрати на забезпечення працівників житлом 9040  

витрати на професійне навчання 9050  

інші витрати на робочу силу 9060  

 Довідково. Середньооблікова кількість штатних працівників 

підприємства  за січень–грудень попереднього року, осіб 9070 
 

 9080  

 9090  

 

 

 

____________________________________________                                

_______________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                     (ПІБ)  

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

____________________________________________                                

_______________________________________ 

                                                                                                                                                           (ПІБ) 

 

телефон: _________________  факс: _________________  електронна пошта: 

_________________________________  

 

 

 

Назва показників 
Код 

рядка 

Усього по 

підприємству 

А Б 1 

Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, одиниць  8010  

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 8020  

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений  

  у колективному договорі, грн.  
8030 

 

  Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений   

  у галузевій угоді,  грн.  
8040  

 8050  

 8060  
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Додаток К 

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за видами  

(зі звітності за січень 2015 р.) 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         
 

                                                                                                          Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"  
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена 

 статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ  ПРО  ВИРОБНИЦТВО  ПРОМИСЛОВОЇ  ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ 

за  _____________20___ року 

(місяць) 

Подають: Термін подання  

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються 

промисловими видами діяльності 

- органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем 

здійснення виробничої діяльності 

 

не пізніше 

4 числа місяця 

наступного за 

звітним 

№ 1-П  

(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

05.08.2014 № 222 
 

Респондент: 

 

Найменування:  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________      
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці 
передано в оренду потужності з випуску промислової продукції  

повністю 
        

або частково 
        

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці 
продано потужності з випуску промислової продукції  

повністю 
        

або частково 
        

Назва виду продукції 

за Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 

 

Одиниця 

виміру 

за НПП 

Код  

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено за звітний місяць 

Залишки  

виробленої готової 

продукції на кінець звітного 

періоду 

(не заповнюється по 

продукції, яка 

обліковується у вартісному 

виразі, позиціях за кодами 

19.20.20.00.00, 23.63.10.00, 

за класом 06.20 та за 

розділом 35) 

усього 

 

у тому числі призначено для збуту 

усього 

 

(гр.2 ≤ гр.1) 

з неї продукція, вироблена  

з власної сировини  

кількість 

 

(гр.3 ≤ гр.2) 

вартість 

у фактичних 

цінах виробника 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

(якщо гр.3>0, то 

гр.4>0 

 і навпаки) 

А Б В 1 2 3 4 5 
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Назва виду продукції 

за Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 

 

Одиниця 

виміру 

за НПП 

Код  

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено за звітний місяць 

Залишки  

виробленої готової 

продукції на кінець звітного 

періоду 

(не заповнюється по 

продукції, яка 

обліковується у вартісному 

виразі, позиціях за кодами 

19.20.20.00.00, 23.63.10.00, 

за класом 06.20 та за 

розділом 35) 

усього 

 

у тому числі призначено для збуту 

усього 

 

(гр.2 ≤ гр.1) 

з неї продукція, вироблена  

з власної сировини  

кількість 

 

(гр.3 ≤ гр.2) 

вартість 

у фактичних 

цінах виробника 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

(якщо гр.3>0, то 

гр.4>0 

 і навпаки) 

А Б В 1 2 3 4 5 
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Назва виду продукції 

за Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 

 

Одиниця 

виміру 

за НПП 

Код  

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено за звітний місяць 

Залишки  

виробленої готової 

продукції на кінець звітного 

періоду 

(не заповнюється по 

продукції, яка 

обліковується у вартісному 

виразі, позиціях за кодами 

19.20.20.00.00, 23.63.10.00, 

за класом 06.20 та за 

розділом 35) 

усього 

 

у тому числі призначено для збуту 

усього 

 

(гр.2 ≤ гр.1) 

з неї продукція, вироблена  

з власної сировини  

кількість 

 

(гр.3 ≤ гр.2) 

вартість 

у фактичних 

цінах виробника 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

(якщо гр.3>0, то 

гр.4>0 

 і навпаки) 

А Б В 1 2 3 4 5 
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У випадку значних відхилень у звітному місяці проти попереднього за обсягами випуску основних (вагомих) для підприємства видів продукції (+,–  30% і більше) для 

упередження запитів  від органів статистики рекомендовано надати пояснення: 

 

Назва виду продукції, код за НПП Пояснення 

  

  

  

  

  

  

  
 

Уточнені дані за попередній звітному місяць Пояснення 

 

 

 

 

 

 

 
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 (ПІБ) 

   

   
  (ПІБ) 

   
телефон: _______________  

факс: _______________ 

електронна пошта: 

___________________________ 
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Додаток Л 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

фінансів України  

23.09.2014  № 966 
 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

14 жовтня 2014 р.  

за № 1267/26044 

 
 

ПОРЯДОК  

заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість 
 

I. Загальні положення 
 

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) 

передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів 

(обов'язкових платежів)" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс). 

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану 

вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий 

розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, 

визначенихстаттею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за 

результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним 

податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) 

передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. 

3. Подання копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в 

електронному вигляді передбачено пунктом 201.15 статті 201 розділу V Кодексу. 

4. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які 

постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній 

території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу. 

5. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою 

"0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі - декларація 0110). 

6. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують 

спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 

також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою 

"0121"/"0122"/"0123" (далі – декларація 0121-0123), яка є невід'ємною частиною звітності за 

відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, 

що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею. 

7. Платники податку – сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які 

відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим 

оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та 

реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, 

молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 

0110, подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі - декларація 0130), яка є 

невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової 

декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V 

Кодексу. 
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8. Платники податку – переробні підприємства, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 

розділу XX Кодексу застосовують особливий порядок сплати податку на додану вартість за 

реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, 

іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-

кісткове борошно), крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0140" 

(далі – декларація 0140), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. 

До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються 

установленого пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу режиму, з урахуванням порядку, 

визначеного Кабінетом Міністрів України. 

9. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, 

які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за 

нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану 

вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України. 

10. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі – податкова звітність) 

належать: 

податкова декларація з податку на додану вартість; 

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок; 

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному 

вигляді; 

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України. 

11. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована 

платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком 

розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як 

платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх 

постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній 

території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану 

вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі 

послуги отримано. 

12. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну 

діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами 

такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ____________ № ______" та 

вказують назву договору. 

13. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, 

пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління 

майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір 

про управління майном від ____________ № ______" та вказують назву договору. 

14. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, 

пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за 

результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ 

№ ______" та вказують назву угоди. 
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II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації 
1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 

202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, 

визначених Кодексом, - календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей: 

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день 

календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається 

від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця; 

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день 

календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який 

розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання. 

2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III 

Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток з 01 квітня 2011 

року до 01 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, 

можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий 

період. 

3. При обранні квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який 

відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній 

звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про 

вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено у додатку 1 до 

цього Порядку. 

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду 

наступного календарного року до кінця такого року або до: 

моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток; 

переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на 

сплату інших податків і зборів. 

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного 

(податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому 

перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого 

звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний 

звітний (податковий) період. 

4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) 

період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального 

податкового періоду такий платник: 

1) втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, 

передбаченепідпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу; 

2) який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших 

податків і зборів, встановлених Кодексом. 

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, 

в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток (для 

підпункту 1 цього пункту) або з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів 

(для підпункту 2 цього пункту). 

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку 

зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому 

здійснено такий перехід. 

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V 

Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки: 

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація 

подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, 

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 

(податкового) місяця; 

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація 

подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, 



132 

 

 

 

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу. 

 

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності 
 

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку 

строк до підрозділу контролюючого органу, яким здійснюється приймання податкової 

звітності, за формою, встановленою на дату подання. 

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний 

(податковий) період без наростаючого підсумку. 

2. Декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник 

податку, одним із таких способів на вибір платника податків: 

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові 

декларації до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 

визначеному законодавством. 

3. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке 

відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за десять днів до 

закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу 

II цього Порядку, а при поданні податкової звітності в електронній формі – не пізніше 

закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. 

4. Податкова звітність у паперовій формі подається на аркушах формату А4, в 

електронній формі – згідно з порядком підготовки і подання податкових документів в 

електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку. 

5. Податкова звітність у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити 

збереження записів та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку 

зберігання звітності. 

У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк (для 

паперової форми звітності). 

6. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з 

відповідним округленням за загальновстановленими правилами. 

7. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання 

(придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці 

Б. 

8. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в 

податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним 

бухгалтерського та податкового обліку платника. 

9. Податкова звітність повинна бути підписана: 

1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка 

відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до 

контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової 

декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація 

підписується таким керівником; 

2) фізичною особою - платником податків або його законним представником; 

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової 

декларації згідно з договором про спільну діяльність, управління майном; 
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4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової 

декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з 

виконанням угоди про розподіл продукції. 

10. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі 

здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в 

електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку. 

11. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки вручення його 

контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе 

відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-

якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації. 

Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату 

або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто 

(на його вибір) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з 

копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення. 

12. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи 

затримки вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, 

самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом 

установлених Кодексом строків. 

13. Декларація 0110 подається платником за звітний період незалежно від того, чи 

провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді. 

Декларація 0121-0123/ 0130/0140 подається платником, який застосовує спеціальні 

режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 

209 розділу V Кодексу/пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу/пункт 1 підрозділу 2 

розділу XX Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий 

платник податку таку діяльність у звітному періоді. 

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення 

даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих 

податкових накладних. 

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок (до декларацій 0110/0121-0123/0130/0140) 

подаються платником у визначених Кодексом випадках. 

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник 

податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій. 

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки 

податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних 

підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з 

декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій 

(структурних підрозділів). 

14. Додатками до декларації є: 

1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); 

2) довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що 

залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному 

податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного 

податкового періоду (Д2) (додаток 2); 

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); 

4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); 

5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 

(Д5) (додаток 5); 
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6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, 

та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів; 

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в 

оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7); 

8) заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку 

заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) 

(додаток 8); 

9) розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості 

всіх товарів/послуг (ДС9) (додаток 9). 

15. Додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121-123/0130/0140 за наявності 

подій, які підлягають відображенню у таких додатках. 

16. Додатки 2, 3, 4 подаються лише до декларації 0110. 

17. Додаток 9 подається до декларацій 0121-0123/0130. 

Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 

12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою 

 

 

__________  
* Без урахування податкових зобов’язань, які нараховані відповідно до пункту 184.7 статті 184 та пункту 

198,5статті 198 розділу V Кодексу (умовне постачання), у разі їх наявності. 

 

18. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України 

(заповнення рядка 2.1 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної 

декларації, до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта). 

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних 

декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання 

податкової звітності у паперовому вигляді. 

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, 

здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна 

декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення 

контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків в порядку, затвердженому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису відповідно до закону. 

19. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим 

оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 

розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6). 

20. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань 

і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі 

платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у 

зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і 

касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, 

у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7). 

21. У разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку 

заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до 

декларації додаються заява про відмову постачальника надати податкову накладну 

(порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/imgs/27/p433156n288.bmp
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/imgs/27/p433156n288.bmp
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податкових накладних) за формою згідно з (Д8) (додаток 8) та копії документів, 

передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу. 

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до (Д8) (додатка 8) 

подають скановані копії таких документів. 

22. Податкова звітність, надана платником або його представником (у паперовому 

вигляді, поштою, засобами електронного зв'язку) та заповнена з порушенням норм пунктів 

48.3 та 48.4статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник 

повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу. 

23. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких 

причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-

яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття 

(включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних 

відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється. 

24. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається 

узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку 

платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому 

порядку. 

25. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право 

до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову 

декларацію з виправленими показниками. 

 

IV. Внесення змін до податкової звітності 
 

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, 

визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє 

помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати 

уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання 

уточнюючого розрахунку. 

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення 

помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу. 

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні 

додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені 

показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених 

показників. 

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до 

бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим 

списанням податкового боргу. 

 

V. Порядок заповнення податкової декларації 
 

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та 

обов'язкових додатків. 

Платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та 

додатки. 

Розділ IV заповнюється працівниками контролюючого органу лише на оригіналі 

декларації, який залишається в контролюючому органі. 
 

2. Вступна частина 

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці 

вказується позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша 

колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації. 

У спеціальних полях для відміток рядків 0110 - 0140 указується позначка (х): 

у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом; 
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у полях 0121-0123 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, 

який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового 

господарства, а також рибальства, для тих видів діяльності, які провадить таке 

сільськогосподарське підприємство; 

у полі 0130 декларації платника податку – сільськогосподарського підприємства, який 

відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеціальний режим 

оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізує 

молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну 

сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах; 

у полі 0140 декларації платника податку – переробного підприємства, який згідно 

зпунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовує особливий порядок сплати податку 

на додану вартість за реалізовані ним молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо 

та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, 

субпродукти, м'ясо-кісткове борошно). 

У спеціальних полях для відміток 07, 08 указується позначка (х) для підприємств 

суднобудування та літакобудування відповідно. 

У спеціальному полі для відміток 09 указується (х) у разі здійснення операцій з 

постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції. 

У спеціальному полі для відміток 10 указується позначка (х) підприємствами та 

організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які 

мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного 

періоду не менше ніж 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників 

облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом 

звітного періоду не менше ніж 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що 

відносяться до складу витрат виробництва. 

У разі заповнення спеціального поля для відміток 10 обов'язковим є подання (Д6) 

(додаток 6) до декларації із заповненням таблиці 4 "Розрахунок показників щодо належності 

підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів". 
 

3. Розділ I "Податкові зобов'язання": 

1) у рядках 1 - 6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання 

товарів/послуг звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7%, 

за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V 

Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX 

Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є 

об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не 

оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України. 

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період 

платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до 

вимогпідпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна 

"постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І 

Кодексу; 

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операції на митній території України, що 

оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України. 

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги 

постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця 

постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу. 

У рядку 1.1 декларації 0121-0123 вказуються виключно операції з постачання 

сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських 

товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на 

давальницьких умовах. 

У рядку 1.1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподарських 

підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не 
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обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 Кодексу, 

з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних 

продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. 

У рядку 1.1 декларації 0140 вказуються виключно операції переробних підприємств за 

реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, 

іншу продукцію переробки тварин, виготовлені з поставлених молока або м'яса в живій вазі, 

власно вироблених сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом 

V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - 

підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію 

тваринництва, визначену розділом V Кодексу. 

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7% обсяги постачання 

товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно 

до статті 186 розділу V Кодексу. 

У деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядок 1.2 не заповнюється; 

3) у рядку 2 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за 

нульовою ставкою, окремо операції з вивезення товарів за межі митної території України 

(рядок 2.1) відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу, 

окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 

статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. 

У декларації 0140 рядок 2.1 не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 

1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу переробне підприємство операції з вивезення продукції за 

межі митної території України у митному режимі експорту відображає у декларації 0110; 

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 

196розділу V Кодексу відносяться до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування 

(рядок 3 заповнюється платником, якщо такі операції здійснюються як частина в загальному 

обсязі постачання такого платника податку); 

5) у рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території 

України та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх 

місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу. 

Рядок 4 може заповнюватись лише у декларації 0110. 

У деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем 

постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом здійснення діяльності, на яку 

відповідно допункту 209.17 статті 209 Кодексу поширюється дія спеціального режиму 

оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які 

надаються безпосередньо платником податку - суб’єктом такого спеціального режиму, є 

митна територія України; 

6) у рядку 5 вказується обсяг операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від 

оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від 

оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до 

міжнародних договорів (угод); 

7) у рядку 6 вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій 

з постачання товарів/послуг. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4 

та 5 і заповнюється тільки колонка А. 

Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується 

при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що 

підлягають оподаткуванню; 

8) у рядку 7 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території 

України. 

Рядок 7 може заповнюватись лише у декларації з позначкою "0110". 

У деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядок 7 не заповнюється, оскільки податкові 

зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території 
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України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних 

деклараціях; 

9) коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8. 

У рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання 

товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за основною ставкою, що здійснюється 

відповідно достатті 192 розділу V Кодексу. 

У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання 

товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за ставкою 7%, що здійснюється 

відповідно до статті 192розділу V Кодексу. 

У рядку 8.1.2 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V 

Кодексу обсягів постачання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану 

вартість. 

У рядку 8.2 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у 

зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із 

застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі. 

Рядок 8.2 може заповнюватись лише у декларації 0110. 

У деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові 

зобов'язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не відносяться до 

податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях. 

У рядку 8.3 відображається коригування податкових зобов’язань згідно із статтею 

39розділу І Кодексу. 

При заповненні рядків 8.1 – 8.1.2, 8.3 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що 

заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних. 
 

4. Розділ II "Податковий кредит" 

1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги 

придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану 

вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній 

території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, 

отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого 

використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не 

призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою 

використання для постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що 

здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання 

відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, окремо за напрямами 

використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від 

оподаткування, не є об'єктом оподаткування). 

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121-0123 відповідно до підпункту 

209.15.1пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються: 

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для 

використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які 

придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської 

продукції. 

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, 

використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення 

сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то сума 

сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги 

вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, 

поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів. 

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне 

виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 

декларацій 0110 та 0121-0123 відповідно; 
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послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, 

відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником 

податку. 

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0130 відповідно до пункту 209.18 статті 209 

розділу V Кодексу відображаються: 

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для 

використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також 

молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних 

переробних цехах. 

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються 

сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, 

вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та 

м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших 

товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, 

виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та 

відповідно в інших операціях. 

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення 

та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 

0110 та 0130 відповідно; 

послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а 

також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних 

переробних цехах безпосередньо платником податку. 

У податковій декларації 0140 відображаються суми податкового кредиту, які виникають 

у зв'язку з переробкою та постачанням готової продукції. 

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, 

використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової 

продукції, а частково для інших товарів/послуг, то відповідно до вимог підпункту 4 пункту 1 

розділу ХХ Кодексу сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, 

виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з 

виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях. 

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне 

виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 

декларацій 0110 та 0140 відповідно; 

2) у рядку 12.2 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при 

митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом 

видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок 

заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені; 

3) у рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, 

спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території 

України, обсяг ввезення на митну територію України товарів та необоротних активів, та 

обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються 

для використання у господарській діяльності, з податком на додану вартість (рядок 14.1) та 

без податку на додану вартість (рядок 14.2). 

Рядок 14 може заповнюватись лише у декларації 0110. 

У деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядок 14 не заповнюється; 

4) у рядку 15 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, 

спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та 

необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а 

частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або 

звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу 

(крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання 

послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної 
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території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 

186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу). 

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних 

активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком 

на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 15 

підрозділу 2 розділу XX Кодексу, норми статті 199 розділу V Кодексу не застосовуються, 

сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах 

включаються до податкового кредиту. 

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в 

оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для 

новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного 

року були відсутні неоподатковувані операції,  – перший звітний (податковий) період, у 

якому задекларовані такі операції. 

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини 

податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки 

використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) 

(додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в 

оподатковуваних операціях. 

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в 

оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при 

визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації; 

5) коригування податкового кредиту відображається у рядку 16. 

У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 

10.1.1. 

У рядку 16.1.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 

10.1.2. 

У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.1. 

У рядку 16.1.3 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.2. 

У рядку 16.1.4 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу 

V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану 

вартість. 

У рядку 16.1.5 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 15.1. 

Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після 

перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних 

операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій та 

перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за 

підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони 

почали використовуватися (введені в експлуатацію). 

У рядку 16.1.6 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів придбання товарів/послуг, за якими податок на додану вартість не включався до 

податкового кредиту і які було включено до рядка 15.2. 

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1) до декларації, що 

заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних. 

У рядку 16.2 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з 

використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для 

виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських 
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товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково для 

виготовлення інших товарів/послуг. 

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості 

необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають 

використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві, що склалася станом 

на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких 

товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного 

виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з 

питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до 

вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу): 

у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів; 

при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму 

оподаткування. 

У рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового 

кредиту за операціями сільськогосподарських або переробних підприємств із вивезення 

сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробних 

підприємств у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 

декларації 0121-0123/0140 до рядка 16.3 декларації 0110. 

Cума податку на додану вартість у рядку 16.3 декларацій 0121-0123/0140 відображається 

згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично 

сплаченої (нарахованої): 

постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих 

факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит по сільськогосподарських товарах 

(супутніх послугах), вивезених за межі митної території України у митному режимі експорту 

(декларації 0121-0123); 

та включеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, 

визначених відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, вартість яких включена 

до вартості експортованої продукції власного виробництва (декларація 0140). 

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними 

деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу, які є 

підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити 

вичерпний їх перелік. 

У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком 

частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, 

виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та 

неоподатковуваних операцій. 

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. 

У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки 

здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних 

операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. 

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, 

виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та 

неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 

"Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в 

оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7). 

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій 

декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника 

податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в 

податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку. 

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях 

здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в 

якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою 
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відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в 

оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7). 

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій 

декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника 

податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у 

податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку. 

Суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що 

не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові 

зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі 

товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних 

операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих 

необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, можуть бути включені до 

податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки. 

Така довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними 

деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V 

Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового 

кредиту, та містити вичерпний їх перелік. 

У рядку 16.5 відображається коригування, пов’язане з початком використання 

зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів 

повністю в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі 

переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів. 

У рядку 16.6 відображається коригування, пов’язане з початком використання 

зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів, 

частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі 

переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, 

а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX 

Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються 

(постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за 

межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 

186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу). 

Розрахунок частки використання таких товарів/послуг та/або необоротних активів в 

оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для 

новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного 

року були відсутні неоподатковувані операції, – за перший звітний (податковий) період, у 

якому задекларовані такі операції. 

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини 

податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки 

використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) 

(додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в 

оподатковуваних операціях. 

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів, суми 

податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу 

податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних 

операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні 

податкового кредиту і заповненні рядка 16.6.1 (колонка Б) декларації. 

У рядку 16.7 відображається коригування податкового кредиту згідно із статтею 

39 розділу І Кодексу. 
 

5. Розділ III "Розрахунки за звітний період" 

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і 

податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації; 
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2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і 

податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації. 

При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором 

(оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору 

(оператору), в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою 

Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне 

бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі; 

3) якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку 

визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового 

кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума: 

у декларації 0110 враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні 

(податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або 

відстроченого відповідно до Кодексу (відображається у рядку 20.1 декларації), а решта 

зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду 

(відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та 

переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду); 

у деклараціях 0121-0123/0130/0140 зараховується до складу податкового кредиту 

наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного 

(податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного 

(податкового) періоду). 

Рядок 20.1 у деклараціях 0121-0123/0130/0140 не заповнюється; 

4) якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових 

зобов'язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від'ємного значення 

минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту 

поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення (рядок 22 декларації), до 

декларації 0110 подається (Д2) (додаток 2); 

5) платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до статті 200 розділу 

V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють 

розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3); 

6) значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23 декларації 0110 за 

поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення 

суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення 

податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така 

сума вказується або у рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 

та 23.2 податкової декларації 0110. 

При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування 

та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку 

(заповнено рядок 23.1 декларації 0110), подають до декларації 0110 (Д4) (додаток 4). 

У податкових деклараціях 0121-0123/0130/0140 рядки 23, 23.1, 23.2 не заповнюються. 

У разі якщо платником податку відповідно до пункту 200.6 статті 200 Кодексу 

приймається рішення про отримання на рахунок у банку бюджетного відшкодування сум 

податку, задекларованих у рядку 23.2 декларацій попередніх звітних (податкових) періодів, 

то таке рішення приймається платником податку за умови наявності в картках особових 

рахунків на момент прийняття такого рішення залишку невикористаної суми податку, що 

була задекларована до бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань 

наступних звітних (податкових) періодів. Платником податку за такий відповідний звітний 

(податковий) період подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. У такому 

уточнюючому розрахунку сума такого залишку бюджетного відшкодування (або сума його 

залишку) зазначається у рядку 23.2 із знаком "-", а у рядку 23.1 - зі знаком "+" До такого 

уточнюючого розрахунку подаються (Д2) (додаток 2), (Д3) (додаток 3), (Д4) (додаток 4); 
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7) залишок від'ємного значення (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) 

включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду 

(відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та 

переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду); 

8) рядок 21.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку 

від'ємного значення, який (для декларації 0110 – після бюджетного відшкодування) 

включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за 

результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної контролюючим органом; 

9) у рядку 25 декларації вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає 

нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням 

залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: 

сплачується до загального фонду державного бюджету - рядок 25.1 декларації 0110; 

частково сплачується до спеціального фонду державного бюджету – рядок 25.1 

декларації 0140; 

спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства – рядок 

25.2 декларації 0121-0123; 

частково спрямовується на спеціальний рахунок переробного підприємства – рядок 25.2 

декларації 0140; 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства – рядок 25.2 

декларації 0130. 

 

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку 
 

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці 

четвертомуабо п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. 

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який 

виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у 

графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, 

який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється. 

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з 

урахуванням виправлення. 

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення). 

5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не 

вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається 

за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок 

може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 

50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, 

так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.2 та 24 декларації за звітний 

період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок. 

6. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах 

впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний 

звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 

23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці 

четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, оскільки форма декларації передбачає 

можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, 

помилки якого виправляються. 

7. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення графи 6 такого рядка 

враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому 

подано відповідний уточнюючий розрахунок. 

8. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання 

минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно 
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до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у 

графі 6 рядка 26. 

9. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні 

додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що 

містять інформацію щодо уточнених показників. 

 

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, 

нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як 

платник податку на додану вартість, які постачаються 

нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, 

не зареєстрованими платниками податків, на митній території 

України 
 

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку 

на додану вартість, які є відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу 

відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які 

постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими як платники податку, на митній території України. 

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим 

органом. 

 

VIIІ. Особливі правила для підприємств суднобудування і 

літакобудування 
 

1. Абзаци четвертий – восьмий підпункту 6 пункту 4 розділу V цього Порядку не 

поширюються на підприємства суднобудування і літакобудування. 

2. При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого у 

передбаченомупунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу порядку, таким підприємствам 

бюджетне відшкодування здійснюється у звітному (податковому) періоді, наступному за 

звітним (податковим) періодом, у якому виникло від'ємне значення податку на додану 

вартість, у порядку і строки, передбачені статтею 200 розділу V Кодексу. При цьому сума, 

відображена в рядку 20.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду 

зазначених підприємств, переноситься до рядка 21.1 податкової декларації цього самого 

звітного (податкового) періоду. 

3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється у загальновстановленому 

порядку. 

 

ІX. Зміна форм податкової звітності 
 

1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба України надає 

відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові 

форми звітності. 

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для 

складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому 

відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків). 

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна 

фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, 

пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін. 
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Додаток М 

Окремі додатки  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
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Додаток Н 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” 

I. Загальні положення 

1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи 

підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. 

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової 

звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі – підприємства) усіх 

форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову 

звітність згідно із законодавством. 

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку, мають такі значення: 

активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; 

баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал; 

бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського 

обліку для задоволення потреб певних користувачів; 

витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками); 

власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування 

його зобов'язань; 

грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання; 

доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників); 

еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним 

ризиком зміни вартості; 

збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати; 

звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що 

її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; 

звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду; 

звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності; 

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід; 

зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, 

що втілюють у собі економічні вигоди; 

інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також 

тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів; 

інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів 

підприємства; 
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консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як 

єдиної економічної одиниці; 

користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про 

діяльність підприємства для прийняття рішень; 

міжнародні стандарти фінансової звітності – прийняті Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання 

фінансової звітності; 

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий 

акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам 

фінансової звітності; 

негрошові операції – операції, які не потребують використання грошей та їх 

еквівалентів; 

необоротні активи – всі активи, що не є оборотними; 

облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності; 

оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу; 

операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для провадження 

діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції 

або товарів і послуг; 

основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують 

основну частку його доходу; 

прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; 

примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують 

деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, 

розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності; 

принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 

оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій 

звітності; 

розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності; 

рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів; 

стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим 

Національним положенням (стандартом). 

сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з 

власниками); 

суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на рішення 

користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства; 

фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталів підприємства; 

фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 
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4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності 

та рух грошових коштів підприємства. 

5. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. 

II. Склад та елементи фінансової звітності 

1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі – баланс), 

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові 

результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до 

фінансової звітності. 

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається 

наростаючим підсумком з початку звітного року. 

2. Для Суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних Суб’єктів господарської 

діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і 

порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 

“Фінансовий звіт Суб’єкта малого підприємництва”, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами та доповненнями). 

3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням 

(стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту). 

4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім 

випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати 

статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової 

звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо 

стаття відповідає таким критеріям: 

– інформація є суттєвою; 

– оцінка статті може бути достовірно визначена. 

5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття 

коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках. 

6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень 

та інших відособлених підрозділів підприємства. 

7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У 

випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для 

складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, 

представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на 

окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства 

підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього 

відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності 

підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів 

бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності 

щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм 

фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності 

підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової 

звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм 

окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні 

зобов'язання у рівній сумі) не наводиться. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4382.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4382.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
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8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки 

і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. 

9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При 

складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть 

обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із 

застосуванням відповідної форми звіту. 

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у 

результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у 

результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми 

наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових 

коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання 

активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій 

тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів. 

10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, 

призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені 

у розділі I “Власний капітал” балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації 

звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний 

капітал за попередній рік. 

11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти 

фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 “Перше 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” подають першу річну фінансову 

звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець 

звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. 

III. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки 

1. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її 

користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї 

інформації. 

2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття 

рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, 

підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 

3. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій 

звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути 

на рішення користувачів звітності. 

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: 

– фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

– фінансові звіти різних підприємств. 

5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та 

розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової 

політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з 

власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до 

установчих документів. 

6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: 

– автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична 

особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не 

повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства; 

– безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, 

виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; 

– періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з 

метою складання фінансової звітності; 
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– історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з 

витрат на їх виробництво та придбання; 

– нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового 

результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були 

здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і 

звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей; 

– повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі; 

– послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у 

фінансовій звітності; 

– обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і 

доходів підприємства; 

– превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись 

відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

– єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх 

операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 

IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності 

1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають 

підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані їх застосовувати, а також ті, які 

прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно. 

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть 

застосовувати підприємства, які зобов'язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової 

звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення 

самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і 

середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його 

застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують 

міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, 

використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом). 

2. У фінансовій звітності обов'язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти 

фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з 

питань бухгалтерського обліку. 

3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у 

примітках до фінансової звітності. 

Згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім 

випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 

4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: 

4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де 

зареєстроване підприємство, адресу його офісу). 

4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства. 

4.3. Назву материнської (холдингової) компанії підприємства. 

4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду. 

4.5. Дату затвердження фінансової звітності. 

4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 

5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або 

період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від 
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звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до 

фінансової звітності. 

6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: 

6.1. Принципів оцінки статей звітності. 

6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності. 

7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови 

використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу). 

8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про: 

8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі: 

8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій. 

8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій. 

8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням 

кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку. 

8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями: 

8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного 

капіталу. 

8.2.2. Номінальна вартість акції. 

8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу. 

8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо 

розподілу дивідендів та повернення капіталу. 

8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим 

підприємствам. 

8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють. 

8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та 

перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %. 

8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із 

зазначенням їх термінів і сум. 

8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями. 

8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були 

передбачені, але формально не затверджені. 

9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про: 

9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками. 

9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 

9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі. 

10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про: 

10.1. Склад грошових коштів. 

10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження", "Інші платежі" та 

інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків. 

10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для 

використання групою, до якої належить підприємство. 

11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць 

протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про: 

11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу. 

11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима. 

11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані. 

11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов'язань придбаного або проданого дочірнього 

підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей. 
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Додаток Н1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” 
 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________ 

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  

про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  

наводяться в гривнях з копійками) 
 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ____________ 20__ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1  2 3  4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 
   

 

    первісна вартість  1001   

    накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби 1010     

    первісна вартість  1011   

    знос  1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030    

 

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045   

Інші необоротні активи  1090     

Усього за розділом I  1095     

II. Оборотні активи  

Запаси  1100 

   

   

 

Поточні біологічні активи  1110     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125     

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130    

 

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     

Поточні фінансові інвестиції  1160     

Гроші та їх еквіваленти  1165     
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Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи  1190   

Усього за розділом II  1195     

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200     

Баланс  1300     

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал  

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 

   

   

 

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал  1410     

Резервний капітал  1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420     

Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 

1500 

   

   

 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування  1525   

Усього за розділом II 1595     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 

   

   

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  1610 
   

 

товари, роботи, послуги  1615     

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690     

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700    

 

Баланс 1900     

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 
_____________________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                      (найменування) 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за __________________ 20__ р. 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (                    ) (                   ) 

Валовий:   

     прибуток  2090 
  

     збиток  2095 (                    ) (                   ) 

Інші операційні доходи  2120   

Адміністративні витрати  2130 (                    ) (                   ) 

Витрати на збут 2150 (                    ) (                   ) 

Інші операційні витрати  2180 (                    ) (                   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  2190 
  

     збиток   2195 (                    ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі  2200   

Інші фінансові доходи  2220   

Інші доходи 2240   

Фінансові витрати  2250 (                    ) (                    ) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (                    ) (                    ) 

Інші витрати  2270 (                    ) (                    ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290 
  

збиток  2295 (                    ) (                    ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  2350 
  

     збиток  2355 (                    ) (                    ) 
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 2415 
  

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                     (найменування) 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 

за 20___ р. 
 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  
 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   

Повернення податків і зборів  3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування  3010   

Інші надходження  3095   

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг)  3100  (                           )  (                           ) 

Праці 3105 (                           ) (                           ) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (                           ) (                           ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                           ) (                           ) 

Інші витрачання  3190 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200   

необоротних активів  3205   

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215   

дивідендів  3220   

Надходження від деривативів 3225   

Інші надходження  3250   

Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 (                           )  (                           ) 

необоротних активів  3260 (                           ) (                           ) 

Виплати за деривативами 3270 (                           ) (                           ) 

Інші платежі 3290 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу  3300 

 

 

 

 

Отримання позик 3305   

Інші надходження  3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 (                           ) (                           ) 

Погашення позик   3350   

Сплату дивідендів  3355 (                           ) (                           ) 

Інші платежі  3390 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395   



160 

 

 

 

1 2 3 4 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400   

Залишок коштів на початок року  3405   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410   

Залишок коштів на кінець року  3415   

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер  
 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                                  (найменування) 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 20___ р. 

  Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

     

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний період  
За аналогічний період  

попереднього року  

надходження видаток надходження видаток 
 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування  3500 

    

Коригування на: 

    амортизацію необоротних активів 3505 
 Х  Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень   3510 
    

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць  3515 
    

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 3520 

    

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 3550 
    

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов’язань 3560 
    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 3570 
    

Сплачений податок на прибуток 3580 Х  Х  

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності  3195 
    

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200 

 Х  Х 

необоротних активів  3205  Х  Х 

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215 
 Х  Х 

дивідендів  3220  Х  Х 

Надходження від деривативів 3225  Х  Х 

Інші надходження  3250  Х  Х 

Витрачання  на придбання: 3255 Х  Х  
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1 2 3 4 5 6 

фінансових інвестицій  

необоротних активів  3260 Х  Х  

Виплати за деривативами 3270 Х  Х  

Інші платежі 3290 Х  Х  

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  

 3295 

    

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу  3300 

 Х  Х 

Отримання позик 3305  Х  Х 

Інші надходження  3340  Х  Х 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 
Х  Х  

Погашення позик   3350 Х  Х  

Сплату дивідендів  3355 Х  Х  

Інші платежі  3390 Х  Х  

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  3395 
    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період  3400 
    

Залишок коштів на початок року  3405  Х  Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  3410 
    

Залишок коштів на кінець року  3415     

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер  

 

 

 

 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ___________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                   (найменування) 
 
 

 

Звіт про власний капітал  

за _________________ 20___ р. 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро

-ваний 

(пайовий)

капітал  

Капітал 

у 

дооцін-

ках 

Додатко-

вий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

4000  

 

     

 

Коригування: 
Зміна облікової 

4005  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

політики 

Виправлення 

помилок 
4010  

 
     

 

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095  

 

     

 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100  

 

     

 

Інший 

сукупний дохід 

за звітний 

період 

4110  

 

     

 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200  

 

     

 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205  

 

     

 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210  

 

     

 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240  

 

     

 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245  

 

     

 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260  

 

     

 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265  

 

     

 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270  

 

     

 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275  

 

     

 

Інші зміни в 

капіталі 
4290  

 
     

 

Разом змін у 

капіталі 
4295  

 
     

 

Залишок 

на кінець року 
4300  

 
     

 

 

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер 
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Додаток П 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

“Консолідована фінансова звітність” 

I. Загальні положення 

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої 

фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання 

консолідованої фінансової звітності. 

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються групою юридичних 

осіб (далі – група підприємств), яка складається з материнського (холдингового) 

підприємства та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, або групи підприємств, у якій материнське (холдингове) підприємство складає 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). 

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на програми виплат після 

закінчення трудової діяльності або інші довгострокові програми виплат працівникам, які 

регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року N 601, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за N 1025/8346 (із 

змінами та доповненнями). 

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку, мають такі значення: 

владні повноваження – повноваження, обсяг яких надає можливість підприємству-

інвестору, як правило, одноосібно управляти найбільш значущими видами діяльності, які 

суттєво впливають на формування фінансового результату підприємства, яке є об'єктом 

інвестицій, зокрема через формування уповноваженого органу управління, визначення 

фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за їх реалізацією; 

внутрішньогрупові операції – операції між материнським та дочірніми 

підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи; 

внутрішньогрупове сальдо – сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату 

балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій; 

група – материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства; 

неконтрольована частка – частина чистого прибутку (збитку), сукупного доходу та 

чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству 

(прямо або через інші дочірні підприємства); 

нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій – прибутки та 

збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, 

виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства; 

права захисту інтересів інвесторів – повноваження, обмежений обсяг яких дає 

підприємству-інвестору лише можливість захистити свої права та інтереси стосовно 

підприємства, яке є об'єктом інвестицій, без надання можливості управляти найбільш 

значущими видами діяльності. 

5. Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство. 

6. Материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність за наявності всіх 

таких умов: 

1) якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства (повністю або частково 

належить іншому підприємству); 

2) власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують; 

3) якщо воно не є емітентом цінних паперів; 

4) якщо його материнське підприємство складає консолідовану фінансову звітність, яка є 

загальнодоступною. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8346.html
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7. До консолідованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності 

материнського підприємства та всіх дочірніх підприємств. 

Дочірнє підприємство вважається контрольованим з боку материнського 

підприємства за наявності всіх таких умов: 

1) материнське підприємство має владні повноваження щодо дочірнього 

підприємства; 

2) результати діяльності дочірнього підприємства безпосередньо призводитимуть до 

змін у складі і вартості активів, зобов'язань, власного капіталу материнського підприємства; 

3) материнське підприємство має фактичну можливість для здійснення владних 

повноважень. 

Наявність прав захисту інтересів інвестора не є ознакою контролю. 

Приклади владних повноважень, ознак наявності владних повноважень у 

підприємства-інвестора, найбільш значущих видів діяльності, прав захисту інтересів 

інвесторів наведені в додатку до цього Національного положення (стандарту). 

8. У разі якщо дочірнє підприємство перестає бути контрольованим, материнське 

підприємство: 

1) не включає показників такого дочірнього підприємства до консолідованої 

фінансової звітності; 

2) визнає фінансові інвестиції в дочірнє підприємство за справедливою вартістю та 

відображає їх, а також будь-яку дебіторську заборгованість та зобов'язання у розрахунках з 

дочірнім підприємством згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку; 

3) припиняє визнавати інший сукупний дохід, пов'язаний з таким дочірнім 

підприємством, у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку для вибуття активів та зобов'язань; 

4) визнає доходи і витрати, пов'язані з втратою контролю. 

II. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 

1. Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що 

використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той 

самий звітний період і на ту саму дату балансу. 

2. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з 

використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих 

обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати 

єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової 

звітності. 

3. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання 

показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової 

звітності материнського підприємства. 

4. При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню: 

1) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне 

дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього 

підприємства; 

2) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо; 

3) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім 

збитків, які не можуть бути відшкодовані). 

5. Материнське підприємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає 

неконтрольовану частку у власному капіталі, чистому прибутку (збитку) та сукупному 

доході дочірніх підприємств. Неконтрольована частка визначається як добуток відсотка 

наявних голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного 

капіталу, чистого прибутку (збитку) та сукупного доходу дочірніх підприємств з 
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урахуванням суми нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій 

(крім випадків, пов'язаних з об'єднанням (придбанням) підприємств). 

6. Якщо дочірнім підприємством випущені привілейовані акції, що класифікуються як 

інструменти власного капіталу, за якими накопичується сума дивідендів та які перебувають у 

володінні за межами групи, то материнське підприємство розраховує свою частку прибутку 

або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього 

підприємства незалежно від оголошення дивідендів. 

7. Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського 

підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, та вартість неконтрольованої 

частки при об'єднанні (придбанні) підприємств визначаються згідно з Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року N 163, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 23 липня 1999 року за N 499/3792 (із змінами та доповненнями). 

8. Курсові різниці, що виникають під час переобрахунку показників фінансової звітності 

дочірніх підприємств, які розташовані за межами України, у валюту України визначаються 

згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736 (із 

змінами та доповненнями). 

III. Розкриття інформації у фінансовій звітності 

1. У консолідованій фінансовій звітності неконтрольована частка у власному капіталі, 

чистому прибутку (збитку) та сукупному доході в консолідованій фінансовій звітності 

наводиться окремо. 

2. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про: 

1) перелік дочірніх підприємств, які контролюються материнським підприємством, із 

зазначенням назви дочірніх підприємств, країни реєстрації та місцезнаходження, частки в 

капіталі, частки в розподілі голосів (у разі якщо вона не збігається з часткою в капіталі), 

іншої форми контролю; 

2) причини, з яких показники фінансової звітності дочірнього підприємства не 

включено до консолідованої фінансової звітності; 

3) перелік дочірніх підприємств, над якими втрачено контроль протягом звітного 

періоду; 

4) назви підприємств, у яких підприємству, яке звітує, прямо або опосередковано 

(через дочірні підприємства) належить більше половини голосів, але яке з причин 

відсутності контролю не є дочірнім підприємством; 

5) вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату 

балансу), фінансові результати звітного періоду та такі самі показники попереднього 

періоду; 

6) статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалася різна облікова 

політика. 

Додаток П1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована 

фінансова звітність”(пункт 7 розділу I) 

1. Приклади владних повноважень: 
1) право голосу (або потенційне право голосу) в дочірньому підприємстві; 

2) право призначати, переводити на іншу посаду або звільняти провідний 

управлінський персонал дочірнього підприємства, який може керувати найбільш значущими 

видами діяльності; 

3) право обирати або відсторонювати інше підприємство, що може керувати найбільш 

значущими видами діяльності; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3792.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3792.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4736.html
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4) право вимагати здійснення певних операцій або накладати вето на здійснення 

операцій на користь материнського підприємства; 

5) інші права, які надають утримувачеві здатність керувати найбільш значущими 

видами діяльності. 

2. Приклади ознак наявності владних повноважень у підприємства-інвестора: 
1) підприємство-інвестор може призначати або затверджувати провідний 

управлінський персонал підприємства, яке є об'єктом інвестицій, який має можливість 

керувати найбільш значущими видами діяльності; 

2) підприємство-інвестор може вимагати від підприємства, яке є об'єктом інвестицій, 

здійснення певних операцій або може накласти вето на здійснення таких операцій; 

3) підприємство-інвестор може відігравати вирішальну роль у процесі висунення 

кандидатур виборних членів керівного органу підприємства, яке є об'єктом інвестицій, або в 

процесі отримання довіреності на голосування від інших утримувачів права голосу; 

4) провідний управлінський персонал підприємства, яке є об'єктом інвестицій, є 

пов'язаною стороною підприємства-інвестора; 

5) більшість членів керівного органу підприємства, яке є об'єктом інвестицій, є 

пов'язаними сторонами підприємства-інвестора; 

6) провідний управлінський персонал підприємства, яке є об'єктом інвестицій, який 

має можливість керувати найбільш значущими видами діяльності, представлений 

теперішніми або колишніми працівниками підприємства-інвестора; 

7) діяльність підприємства, яке є об’єктом інвестицій, залежить від підприємства-

інвестора, наприклад, у питаннях: 

фінансування значної частини діяльності; 

гарантування значної частини зобов’язань; 

надання важливих послуг, технологій, матеріалів чи сировини; 

контролю над активами, такими як ліцензії або торгові марки, які є необхідними для 

провадження діяльності; 

кадрового забезпечення персоналом, який володіє спеціалізованими знаннями, 

необхідними для провадження діяльності; 

8) значна частина діяльності підприємства, яке є об'єктом інвестицій, провадиться або 

за участю підприємства-інвестора, або від його імені; 

9) ризики або вигоди підприємства-інвестора щодо результатів діяльності об'єкта 

інвестування непропорційно більші, ніж його право голосу або інші подібні права. 

3. Приклади найбільш значущих видів діяльності: 
1) придбання та продаж товарів, надання послуг, виконання робіт; 

2) управління фінансовими активами; 

3) відбір постачальника активів та їх асортименту, придбання або продаж активів; 

4) дослідження та розробка нових продуктів, матеріалів, приладів, продукції, 

процесів, систем або послуг; 

5) визначення структури фінансування господарської діяльності або окремих проектів 

та/або залучення кредитів (позик), емісії інструментів власного капіталу, боргових цінних 

паперів. 

4. Приклади прав захисту інтересів інвесторів: 
1) право кредитора забороняти позичальникові провадити діяльність, яка може 

суттєво змінити кредитний ризик позичальника на шкоду кредитора; 

2) право сторони, якій належить неконтрольована частка в підприємстві, яке є 

об'єктом інвестицій, узгоджувати рішення щодо інвестиційної діяльності у сумі більшій, ніж 

вимагається у нормальному процесі господарської діяльності, або ухвалювати рішення щодо 

емісії інструментів власного капіталу або боргових цінних паперів; 

3) право кредитора вимагати обмеження права розпорядження активами 

позичальника, у разі якщо позичальник не виконує визначених умов погашення кредиту. 
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Додаток Р 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт Суб’єкта малого 

підприємництва” 

I. Загальні положення 

1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту Суб’єкта малого 

підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-

м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту 

Суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові 

результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів 

наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності): 

для складання Фінансового звіту Суб’єкта малого підприємництва: 

Суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими 

відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт Суб’єкта 

малого підприємництва); 

представництвами іноземних Суб’єктів господарської діяльності; 

для складання Спрощеного фінансового звіту Суб’єкта малого підприємництва: 

Суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають 

критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та 

мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат;  

Суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають 

критеріям мікропідприємництва. 

3. Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік 

відповідають критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосовують це Положення 

(стандарт) у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності 

протягом року втратило ознаки відповідності критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, 

то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, 

і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). 

4. Суб’єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у річному звіті, 

яку визначають у порядку, установленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. Представництва іноземних Суб’єктів господарської 

діяльності показники про середню кількість працівників не подають. Суб’єкти малого 

підприємництва не розкривають інформацію щодо сукупного доходу.  

5. Форми Фінансового звіту Суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового 

звіту Суб’єкта малого підприємництва наведені відповідно в додатках 1 і 2 до цього 

Положення (стандарту). 

6. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених 

відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про 

фінансові результати (форма N 2-м і N 2-мс) наводяться дані за аналогічний період минулого 

(попереднього) року. 

7. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, Суб’єктами малого 

підприємництва, які відповідають критеріям пункту 2 цього розділу, складається окремий 

баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські 

операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених 

підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, 
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які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до 

окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення 

господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. 

За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складається баланс щодо зазначених 

господарських операцій. Показники окремого балансу включаються до Фінансового звіту 

Суб’єкта малого підприємництва. 

8. Суб’єкти малого підприємництва, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 

статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування 

спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат можуть: 

обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування 

зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості; 

не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних 

відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнають відповідні 

витрати у періоді їх фактичного понесення; 

поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною 

сумою. 

Зазначені Суб’єкти малого підприємництва визнають витрати і доходи з урахуванням 

вимог Податкового кодексу України і відносять суми, які не визнаються Податковим 

кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після 

оподаткування. 

9. Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку 

доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть 

систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в 

регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису. 

10. Суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6 

пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, та застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової 

звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

II. Фінансовий звіт Суб’єкта малого підприємництва 

1. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал. Підсумок активів 

балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу. 

2. Зміст статей балансу 

2.1. У статті “Незавершені капітальні інвестиції” відображається вартість незавершених на 

дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, 

модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), 

виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі 

необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для 

монтажу). 

2.2. У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах 

фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних 

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших 

необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства 

відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві 

оперативного управління, та об’єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також 

наводиться вартість нематеріальних активів. 

У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних 

засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також 

нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу 

включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) 

вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19468.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html


169 

 

 

 

2.3. У статті “Довгострокові біологічні активи” відображається вартість довгострокових 

біологічних активів, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 30 “Біологічні активи”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 

листопада 2005 року N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 

року за N 1456/11736 (зі змінами та доповненнями). У цій статті наводиться справедлива 

вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення 

(стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій 

статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу. 

2.4. У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на 

період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно 

реалізовані в будь-який час. 

2.5. У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми інших необоротних активів, які не 

можуть бути включені до згаданих вище статей розділу “Необоротні активи”. При переході 

підприємств на застосування цього Положення (стандарту) до цієї статті на початок звітного 

року також включаються дані, наведені у статті “Відстрочені податкові активи” (рядок 1045) 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1) на кінець попереднього року. 

2.6. У статті “Запаси” відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних 

матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, 

тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для 

використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати 

на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість 

замовників за будівельними контрактами. Окремо відображається готова продукція, в якій 

наводиться собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли 

випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та 

відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, 

визначеній відповідно до Положення (стандарту) 30, а також наводиться покупна вартість 

товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.  

2.7. У статті “Поточні біологічні активи” відображається вартість поточних біологічних 

активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі 

тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і 

відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких 

ведеться відповідно до Положення (стандарту) 30. 

2.8. У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається 

заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або 

послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість скоригована на резерв сумнівних 

боргів (нетто). 

2.9. У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” відображається 

визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, 

державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Окремо 

наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.  

2.10. У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” відображається заборгованість 

дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скоригована на 

резерв сумнівних боргів (нетто) та яка відображається у складі оборотних активів. 

2.11. У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на строк, 

що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім 

інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів). 

2.12. У статті “Гроші та їх еквіваленти” відображаються готівка в касі підприємства, гроші на 

поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних 

операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій 

статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна 

використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11736.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11736.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1543.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11736.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11736.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18927.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25118.html


170 

 

 

 

операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та 

відображаються як необоротні активи. 

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з 

метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені 

картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних 

станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу 

виключно їх емітентами. 

2.13. У статті “Інші оборотні активи” наводяться суми оборотних активів, які не включені до 

згаданих вище статей розділу “Оборотні активи”. У цій статті наводяться, зокрема, вартість 

грошових документів і сальдо субрахунку 643 “Податкові зобов’язання” рахунку 64 

“Розрахунки за податками й платежами”. 

2.14. У статті “Витрати майбутніх періодів” відображаються витрати, що мали місце 

протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних 

періодів. 

2.15. У розділі III “Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття” 

відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, 

що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 

“Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375 (далі – Положення (стандарт) 27). 

2.16. У статті “Зареєстрований (пайовий) капітал” наводиться зафіксована в установчих 

документах сума статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до 

оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не 

передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного 

внеску власників до статутного капіталу підприємства. У цій статті також наводяться сума 

пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших 

організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал. 

2.17. У статті “Додатковий капітал” відображаються сума дооцінки необоротних активів, 

вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб 

необоротних активів та інші види додаткового капіталу. 

2.18. У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до 

законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку 

підприємства. 

2.19. У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається сума 

нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в 

дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У першому місяці року 

переходу на застосування цього Положення (стандарту) сальдо рахунків 17 “Відстрочені 

податкові активи” і 54 “Відстрочені податкові зобов'язання” підлягає згортанню взаємною 

кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 “Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)”. 

2.20. У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників 

(учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також 

відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх 

учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства – передачу майна відповідно до 

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 

державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють 

та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26.12.2006 за N 1363/13237. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні 

підсумку власного капіталу. 
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2.21. У розділі “Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення” 

наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є 

поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за 

зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які 

нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі 

відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які 

отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у 

зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для 

відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання 

гарантійних зобов'язань тощо). 

2.22. У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов'язань 

підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання 

за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду 

до сплати суми процентів за їх користування. 

2.23. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями” 

наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають 

погашенню протягом дванадцяти місяців. 

2.24. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” 

відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, 

виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У 

цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані 

поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх 

прийманні. 

2.25. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” 

відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, 

включаючи суму податку з працівників підприємства. У цій статті окремо наводиться 

поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток.  

2.26. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування” 

відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування 

його працівників. 

2.27. У розділі IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до 

Положення (стандарту) 27. 

2.28. У статті “Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці” відображається 

заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за 

депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за 

операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість". 

2.29. У статті “Інші поточні зобов'язання” відображаються суми зобов'язань, які не включені 

до інших статей, наведених у розділі “Поточна кредиторська заборгованість”, зокрема 

заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом 

прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" 

рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами” і сума валової заборгованості 

замовникам за будівельними контрактами. 

2.30. У статті “Доходи майбутніх періодів” відображаються доходи, отримані протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. 

3. У звіті про фінансові результати наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і 

збитки від діяльності підприємства за звітний період. 

4. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, 

витрати і збитки наводяться в дужках. 

5. Зміст статей звіту про фінансові результати 
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5.1. У статті “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається 

дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших 

вирахувань з доходу. 

5.2. У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів від операційної 

діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім 

фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття 

тощо. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій статті. 

5.3. У статті “Інші доходи” відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі 

та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових 

інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі 

діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. 

5.4. У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” показується 

виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість 

реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 

318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами та 

доповненнями). 

5.5. У статті “Інші операційні витрати” наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, 

а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і 

фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; 

відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; 

втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані 

економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних 

витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті 

також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума 

податків і зборів.  

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій 

статті. 

5.6. У статті “Інші витрати” відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати 

підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації 

фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки 

фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі 

діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. 

5.7. У статті “Фінансовий результат до оподаткування” відображається різниця між чистими 

доходами та витратами підприємства. 

5.8. У статті “Податок на прибуток” відображається сума податку на прибуток, яка 

визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період. 

5.9. У статті “Чистий прибуток (збиток)” відображається чистий прибуток або чистий збиток 

- різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на 

прибуток. 

У зведених фінансових звітах показники фінансового результату до оподаткування, 

чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних 

осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту. 

III. Спрощений фінансовий звіт Суб’єкта малого підприємництва 

1. Зміст статей балансу 

1.1. У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах 

фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних 
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майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших 

необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства 

відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві 

оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також 

наводиться вартість нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та 

незавершені капітальні інвестиції. 

У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних 

засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також 

нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу 

включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю 

вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. Облік основних засобів і 

нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18.05.2000 за N288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні 

активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043. 

1.2. У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми інших необоротних активів, у тому 

числі довгострокові фінансові інвестиції. Інші необоротні активи відображаються за 

первісною вартістю (історичною собівартістю). 

1.3. У статті “Запаси” відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних 

матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, 

тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для 

використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати 

на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість 

замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готова продукція, 

сільськогосподарська продукція. 

1.4. У статті “Поточна дебіторська заборгованість” відображається фактична заборгованість 

покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, 

включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображається заборгованість 

засновників з формування статутного капіталу, визнана дебіторська заборгованість 

казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за 

розрахунками з тимчасової непрацездатності. 

1.5. У статті “Гроші та їх еквіваленти” відображаються готівка в касі підприємства, гроші на 

поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних 

операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій 

статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна 

використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом 

операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та 

відображаються як необоротні активи. 

1.6. У статті “Інші оборотні активи” наводяться суми оборотних активів, які не включені до 

згаданих вище статей розділу “Оборотні активи”, зокрема, поточні фінансові інвестиції. 

1.7. У статті “Капітал” наводиться сума фактично внесеного засновниками (власниками) 

статутного капіталу підприємства. Також відображаються вартість безоплатно отриманих 

підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види 

додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових 

внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників 

підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу. 

1.8. У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається сума 

нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в 

дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 
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1.9. У статтях розділу “Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення” 

наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є 

поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за 

зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які 

нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі 

відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які 

отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування 

у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для 

відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання 

гарантійних зобов'язань тощо). 

1.10. У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов'язань 

підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання 

за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду 

до сплати суми процентів за їх користування. У цій статті також наводиться суми 

зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню 

протягом дванадцяти місяців. 

1.11. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” 

відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, 

виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У 

цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані 

поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх 

прийманні. 

1.12. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” 

відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, 

включаючи суму податку з працівників підприємства. 

1.13. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування” 

відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування 

його працівників. 

1.14. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” 

відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а 

також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством 

за операціями з оплати праці наводиться у статті “Поточна дебіторська заборгованість”. 

1.15. У статті “Інші поточні зобов'язання” відображаються суми зобов'язань, які не включені 

до наведених вище статей розділу “Поточні зобов'язання”, зокрема заборгованість за 

одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, 

заборгованість пов'язаним сторонам, сума валової заборгованості замовникам за 

будівельними контрактами. 

2. Зміст статей звіту про фінансові результати 

2.1. У статті “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається 

дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших 

вирахувань з доходу. 

2.2. У статті “Інші доходи” відображаються суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід 

від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування 

раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі 

в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації 

фінансових інвестицій, необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші 

доходи.   

2.3. У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” наводиться 

виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість 

реалізованих товарів. 
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Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг 

складається з таких витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням 

робіт, наданням послуг: 

прямих матеріальних витрат; 

прямих витрат на оплату праці і соціальне страхування; 

амортизації основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з 

виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; 

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням); 

інших прямих витрат; 

загальновиробничих витрат, зменшених на суму зменшення залишку на кінець 

періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової 

продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух 

(придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) 

запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду. Залишок готової 

продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут 

і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за 

матеріальними витратами і витратами на оплату праці. 

2.4. У статті “Інші витрати” наводяться інші витрати операційної діяльності та інші витрати 

діяльності: адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних 

активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від 

знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні 

санкції; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на 

сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі 

в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від 

неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також 

відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума 

податків і зборів. 

2.5. У статті “Фінансовий результат до оподаткування” відображається різниця між чистими 

доходами та всіма витратами підприємства. 

2.6. У статті “Податок на прибуток” відображається сума податку на прибуток, яка 

визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період. 

2.7. У статті “Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після 

оподаткування” відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються 

витратами або доходами Податковим кодексом України та не відображені у складі витрат і 

доходів в інших статтях. 

2.9. У статті “Чистий прибуток (збиток)” відображається чистий прибуток або чистий збиток 

- різниця між сумою фінансового результату до оподаткування, сумою витрат з податку на 

прибуток та сумою, яка зменшує (збільшує) фінансовий результат після оподаткування. 
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Додаток Р1 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва” 
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб’єкта малого підприємництва  

 

                КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)      01 

Підприємство    за ЄДРПОУ    

Територія    за КОАТУУ    

Організаційно-правова 

форма господарювання 
   за КОПФГ    

Вид економічної діяльності    за КВЕД    

Середня кількість працівників, 

осіб 
       

Одиниця виміру: тис. грн  з одним десятковим знаком          

Адреса, телефон 

  

         

   1. Баланс Форма № 1-м  Код за ДКУД    1801006 

   на ____________ 20 __ р.            

                     

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 
            

  

Незавершені капітальні інвестиції 1005             

Основні засоби: 1010              

первісна вартість 1011             

знос 1012  (                    )   (         )  

Довгострокові біологічні активи 1020                 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030             

Інші необоротні активи 1090             

Усього за розділом I 
1095           

  

II. Оборотні активи 
              

Запаси: 1100             

у тому числі готова продукція 1103       

Поточні біологічні активи 1110                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125              

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135             

у тому числі з податку на прибуток 1136       

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155             

Поточні фінансові інвестиції 1160             

Гроші та їх еквіваленти 1165              

Витрати майбутніх періодів 1170       

Інші оборотні активи 1190             

Усього за розділом II 1195             

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200      

 

Баланс 1300           
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал               

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400             

Додатковий капітал 1410             

Резервний капітал 1415             

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420             

Неоплачений капітал 1425 (      ) (   ) 

Усього за розділом I 1495             

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування 

та забезпечення 1595             

III. Поточні зобов’язання               

Короткострокові кредити банків 1600             

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 1610             

товари, роботи, послуги 1615             

розрахунками з бюджетом 1620              

у тому числі з податку на прибуток 1621             

розрахунками зі страхування 1625             

розрахунками з оплати праці 1630             

Доходи майбутніх періодів 1665       

Інші поточні зобов’язання  1690             

Усього за розділом III  1695             

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700             

Баланс 1900             

 

2. Звіт про фінансові результати 

за ____________ 20 __ р.  

              Форма № 2-м        

 Код за ДКУД    1801007   
      

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2000             

Інші операційні доходи 2120             

Інші доходи 2240             

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280                 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 (                                       ) (                                ) 

Інші операційні витрати 2180 (                                       ) (                                ) 

Інші витрати 2270 (                                       ) (                                ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (                                       ) (                                ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290                 

Податок на прибуток 2300 (                                       ) (                                ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350             
 

Керівник                                                                   _________                                                          ______________ 
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер                                                _________                                                          ______________ 
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище) 
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Додаток С 

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 
                                                                                                             

 

 

 

Ф4-ФСС з ТВП 
 

Застосовується, починаючи зі звіту за I 

квартал 2012 року. 

Звіт складається наростаючим підсумком 

з початку року  

в гривнях з копійками та  подається до  

органів Фонду не пізніше 20 числа 

наступного за звітним періодом місяця. 

 
 

Найменування 

страхувальника  
  

Реєстраційний номер  

страхувальника в органі ФСС з ТВП 
 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб   

(реєстраційний  номер облікової картки  

платника податків або серія та номер  

паспорта  - для фізичних осіб) 

Реєстраційний номер у Державному  

реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) 

МФО п/рахунок Найменування банку  

Місцезнаходження юридичної особи 

(місце проживання фізичної особи-підприємця) 
  

Телефон   

 

 

ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ 

ПОХОВАННЯМ 

за  __________________________________  

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 

І. РОЗРАХУНКИ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

Зобов’язання страхувальника на початок року 1  Зобов’язання Фонду на початок року 12  

Зобов’язання страхувальника згідно  

з актами приймання-передавання 
2  

Зобов’язання Фонду згідно з актами  

приймання-передавання  
13  

Виправлення помилок минулих років 3  Перераховано з початку року, у т. ч.: 14  

Підлягає перерахуванню за результатами 

перевірок 
4  

заборгованість минулих років та донараховані 

внески  
15  

Отримано від часткової сплати за путівки 5  суми помилок минулих років 16  

Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.: 6  пені 17  

для погашення заборгованості  

за Фондом станом на 01.01.2011 
7  штрафів 18 

 

Списано згідно із законодавством  8  неправомірно витрачених коштів 19  

ВСЬОГО (р. 1 + …+ р. 7 - р. 8) 9  часткову сплату за путівки 20  

Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду  

(р. 12 + р. 13 + р. 21 – р. 6), у т. ч.: 
10  Витрати з початку року 21 

 

непогашена частина заборгованості,  

що мала місце станом на 01.01.2011 

11 

 

ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21) 22  

Зобов’язання страхувальника на кінець звітного 

періоду (р. 1 + …+ р. 5 – р. 8 – р. 14), у т. ч.:  
23  

непогашена частина заборгованості,  

що мала місце станом на 01.01.2011 
24  
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II. Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду 
 

 

Код 

рядка 

Назва виду  
матеріального забезпечення  
та соціальних послуг  

Витрати Фонду 

У тому числі пільги  

по допомогах постраждалим 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  

Заборгованість  

з виплати допомоги  

(яка виникла до 01.01.2011) 

днів сума днів сума сума 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по 

догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) 
     

2 
По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 

дитиною або хворим членом сім'ї 
     

3 По вагітності та пологах      

4 На поховання (кількість виплат, сума)      

5 ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)         Х     

6 
Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих  

закладах оздоровлення (кількість путівок, сума) 
     

7 Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)      

8 РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) = (р. 21 табл. I)      

 

 
___  __________________ 201__ року Керівник підприємства, установи, організації  _______________  _________________  

                                                                                                                     (підпис)                                   (П.І.Б.) 

М.П. Головний бухгалтер  _________________  _________________  

                                                                        (підпис)                                     (П.І.Б.) 

  
  

 

 

Дата прийняття звіту ___ ________________ 201__ року 
 

 

Відповідальна особа органу Фонду, що прийняла звіт  ________________  ________________                                                              
               (підпис)                   (П.І.Б.)
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ГЛОСАРІЙ  

Адміністративні дані ─ дані, отримані на підставі спостережень, проведених 

органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами 

місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства 

та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх 

компетенції [Закон України “Про державну статистику”  № 2614-ХІІ від 17.09.1992 р.] 

Активи ─ ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому [Національне положення (стандарт) бухалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал [Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

№ 73  від 07.02.2013 р.] 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів [Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

№ 73  від 07.02.2013 р.] 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

№ 73  від 07.02.2013 р.] 

Владні повноваження – повноваження, обсяг яких надає можливість 

підприємству-інвестору, як правило, одноосібно управляти найбільш значущими видами 

діяльності, які суттєво впливають на формування фінансового результату підприємства, 

яке є об'єктом інвестицій, зокрема через формування уповноваженого органу управління, 

визначення фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за їх 

реалізацією [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована 

фінансова звітність” № 628 від 27.06.2013 р.] 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов'язань [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Внутрішньогрупові операції – операції між материнським та дочірніми 

підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи [Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” № 628 від 

27.06.2013 р.] 

Внутрішньогрупове сальдо – сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на 

дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій [Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” № 

628 від 27.06.2013 р.] 

Група – материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства 

[Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова 

звітність” № 628 від 27.06.2013 р.] 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 



181 

 

 

 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників) [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні 

фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які 

характеризуються незначним ризиком зміни вартості [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому 

з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені 

картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних 

станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб 

платежу виключно їх емітентами [Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 25 “Фінансовий звіт Суб’єкта малого підприємництва” № 39  від 25.02.2000 р.] 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також 

операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення [Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

№ 73  від 07.02.2013 р.] 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, 

витрати, фінансові результати та сукупний дохід [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій 

і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а 

також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових 

коштів [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 
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Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових 

результатів підприємства [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств 

як єдиної економічної одиниці [Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують інформації 

про діяльність підприємства для прийняття рішень [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – прийняті Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання 

фінансової звітності [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-

правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним 

стандартам фінансової звітності [Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошей та їх 

еквівалентів [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Неконтрольована частка – частина чистого прибутку (збитку), сукупного доходу 

та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству 

(прямо або через інші дочірні підприємства) [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” № 628 від 27.06.2013 р.] 

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними [Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 

07.02.2013 р.] 

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій – 

прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу 

товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості 

активів підприємства [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

“Консолідована фінансова звітність” № 628 від 27.06.2013 р.] 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності 

[Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу 

чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [Національне положення 
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(стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 

07.02.2013 р.] 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для провадження 

діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них 

продукції або товарів і послуг [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і 

забезпечують основну частку його доходу [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Права захисту інтересів інвесторів – повноваження, обмежений обсяг яких дає 

підприємству-інвестору лише можливість захистити свої права та інтереси стосовно 

підприємства, яке є об'єктом інвестицій, без надання можливості управляти найбільш 

значущими видами діяльності [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

2 “Консолідована фінансова звітність” № 628 від 27.06.2013 р.] 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати 

[Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша 

інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності  [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх 

результатів у фінансовій звітності  [Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової 

звітності [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів 

[Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим 

Національним положенням (стандартом) [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з 

власниками) [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 

Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на рішення 

користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства [Національне положення 
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(стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 

07.02.2013 р.] 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу 

власного та позикового капіталів підприємства [Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 

р.] 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період [Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” № 73  від 07.02.2013 р.] 
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Навчальне видання  

З дисципліни “Звітність підприємств” для студентів за напрямом підготовки 

6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання   

 

 

 


