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Додаток Б 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

Актив 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 
У цій статті відображається вартість об’єктів, які віднесені до 

складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи». Наводяться окремо первісна та залишкова вартість 

нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому 

порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу 

включається залишкова вартість, яка визначається як різниця 

між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка 

наводиться в дужках 

р. 1001 – 

р. 1002 

первісна вартість 1001 сальдо д-т 12 

накопичена 

амортизація 
1002 сальдо к-т 133 

Незавершені 

капітальні інвестиції 
1005 

Відображається вартість незавершених на дату балансу 

капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, 

реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують 

первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, 

створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, 

нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у 

т. ч. необоротних матеріальних активів, призначених для заміни 

діючих, і устаткування для монтажу) 

сальдо д-т 15 
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Основні засоби 1010 
У цій статті наводиться вартість власних та отриманих на 

умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів 

згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», а також вартість основних 

засобів, отриманих у довірче управління або на праві 

господарського відання чи праві оперативного управління. Також 

наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. 

Окремо наводяться первісна (переоцінена) вартість, сума зносу 

основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До 

підсумку балансу включається залишкова вартість, яка 

визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю 

основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу 

р. 1011 –  

р. 1012 

первісна вартість 1011 

Сальдо 

д-т 10, 11 

(без сальдо 

д-т 100) 

знос 1012 
сальдо 

к-т 131, 132 

Інвестиційна 

нерухомість 
1015 

Відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної 

нерухомості згідно з П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». 

Наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, 

визначена на дату балансу. У разі якщо відповідно до зазначеного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку інвестиційна 

нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті 

наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку 

балансу, при цьому в додаткових статтях окремо наводяться 

первісна вартість інвестиційної нерухомості та сума зносу (в дужках) 

сальдо 

д-т 100 

(щодо 

об’єктів, 

облікованих за 

справедливою 

вартістю) 

Довгострокові 

біологічні активи 
1020 

Відображається вартість довгострокових біологічних активів, 

облік яких ведеться за П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

сальдо 

д-т 161, 163, 

165 
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Наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних 
активів. У разі якщо відповідно до П(С)БО 30 довгострокові 
біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті 
наводиться їхня залишкова вартість, яка включається до підсумку 
балансу, при цьому в додаткових статтях окремо наводяться їх 
первісна вартість та сума накопиченої амортизації (в дужках) 

 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за 
методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 
Виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку обліковуються методом участі в капіталі 

сальдо д-т 141 

інші фінансові 
інвестиції 

1035 
Відображаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а 
також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в 
будь-який момент 

сальдо 
д-т 142, 143 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

1040 
Відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка 
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде 
погашена після 12 місяців з дати балансу 

сальдо д-т 181, 
182, 183 

Відстрочені податкові 
активи 

1045 
Відображається сума податку на прибуток, що підлягає 
відшкодуванню в наступних періодах, що визначається 
відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 

сальдо д-т 17 

Інші необоротні 
активи 

1090 

Наводиться вартість необоротних активів, для відображення 
яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему 
статтю, або які не можуть бути включені до наведених вище 
статей розділу «Необоротні активи» 

сальдо 
д-т 184 

Усього за розділом I  1095 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1000-1090 
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II. Оборотні активи 

Запаси  1100 

Відображається загальна вартість активів, які визнаються 
запасами згідно з П(С)БО 9 «Запаси», зокрема які утримуються 
для подальшого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для 
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також управління підприємством. 
У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо 
наведена в додаткових статтях інформація про вартість виробничих 
запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та 
товарів. До підсумку балансу включається загальна вартість 
запасів, інформація про вартість окремих складових запасів 
Наводиться в додаткових статтях у межах загальної суми 

сальдо 
д-т 20, 22, 23, 
25, 26, 27, 28 

(без даних 
д-т 286) 

Поточні біологічні 
активи  

1110 

Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва 
(дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, 
дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, 
молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за 
справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва 
(зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за 
справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з П(С)БО 30 

сальдо д-т 21 

Дебіторська заборго-
ваність за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 

Відображається заборгованість покупців або замовників за надані 
їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, 
яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в 
окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) 

сальдо д-т 36 – 
сальдо к-т 38 
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Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 
Відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у 

рахунок наступних платежів 
сальдо д-т 371 

із бюджетом 1135 

Відображається дебіторська заборгованість фінансових і 

податкових органів, а також переплата за податками, зборами та 

іншими платежами до бюджету 

сальдо 

д-т 641 

у т. ч. з податку на 

прибуток 
1136 Наводиться дебіторська заборгованість із податку на прибуток  

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість  

1155 

Відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в 

окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську 

заборгованість або не може бути включена до інших статей 

дебіторської заборгованості та відображається в складі 

оборотних активів 

сальдо д-т 372, 

374, 375, 376, 

377, 378, 65, 

66, 685 

Поточні фінансові 

інвестиції  
1160 

Відображають 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), а також 

сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають 

погашенню протягом 12 місяців від дати балансу 

сальдо 

д-т 352 

Гроші та їх 

еквіваленти  
1165 

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 іноземній валютах 

сальдо 

д-т 30, 31, 333, 

334, 351 
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У разі відповідності ознакам суттєвості окремо може бути 
наведена в додаткових статтях інформація про готівку та гроші 
на рахунках в банку. До підсумку балансу включається загальна 
сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку і гроші 
на рахунках в банку наводиться в додаткових статтях в межах 
загальної суми 

 

Витрати майбутніх 
періодів 

1170 
Відображаються витрати, що мали місце протягом поточного 
або попередніх звітних періодів, але належать до наступних 
звітних періодів 

сальдо д-т 39 

Інші оборотні активи  1190 

Відображаються суми оборотних активів, для відображення яких 
за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю 
або які не можуть бути включені до наведених вище статей 
розділу «Оборотні активи» 

сальдо 
д-т 331, 332, 

643, 644 

Усього за розділом II  1195 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1100-1190 

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

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

1200 

Відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, 
утримуваних для продажу, що визначається відповідно до 
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність» 

сальдо 
д-т 286 

Баланс  1300 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1095, 1195, 1200 

Пасив 

I. Власний капітал 

Зареєстрований 
(пайовий) капітал 

1400 
Наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного 
капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий 
капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства 

сальдо 
к-т 40 
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Капітал у дооцінках 1405 
Наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів 
сальдо к-т 41 

Додатковий капітал 1410 

Відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу 

акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), 

вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума 

капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, 

накопичені курсові різниці, які відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у 

складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. 

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та 

накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, 

вона розкривається в додаткових статтях «Емісійний дохід» та 

«Накопичені курсові різниці». До підсумку балансу включається 

загальна сума додаткового капіталу 

сальдо к-т 42 

Резервний капітал 1415 

Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів за рахунок нерозпо-

діленого прибутку підприємства 

сальдо к-т 43 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

1420 

Відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума 

непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в 

дужках та вираховується при визначенні підсумку власного 

капіталу 

сальдо к-т 441, 

д-т 442 

Неоплачений капітал 1425 

Відображається сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і 

вираховується при визначенні підсумку власного капіталу 

сальдо д-т 46 
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Вилучений капітал  1430 

Відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників. Сума 

вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає 

вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу 

сальдо д-т 45 

Усього за розділом I
 

1495 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1400-1430 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові 

зобов’язання 

 

1500 

Наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в 

майбутніх періодах, яка визначається відповідно до П(С)БО 17 
сальдо к-т 54 

Довгострокові кредити 

банків 
1510 

Наводиться сума заборгованості підприємства банкам за 

отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням 

Сальдо 

к-т 501-504 

Інші довгострокові 

зобов’язання 
1515 

Наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, 

не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про 

довгострокові зобов’язання, зокрема зобов’язання із залучення 

позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються 

відсотки 

сальдо 

к-т 505, 506, 

51, 52, 53, 55 

Довгострокові 

забезпечення 
1520 

Відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати 

та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні 

зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу 

може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) 

оцінок. У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу 

може бути визнана суттєвою, така інформація наводиться 

в додатковій статті «Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу». До підсумку балансу включається загальна сума 

довгострокових забезпечень 

сальдо к-т 47 

(в частині 

довгострокових 

забезпечень) 
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Цільове фінансування 1525 

Наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і 
цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших 
джерел, у т. ч. коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з 
наданням пільг із податку на прибуток підприємств 

сальдо к-т 48 

Усього за розділом II 1595 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1500-1525 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові 
кредити банків 

 
1600 

Відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед 
банками за отриманими від них кредитами 

сальдо к-т 60 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими 
зобов’язаннями 

1610 
Відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає 
погашенню протягом 12 місяців із дати балансу 

сальдо к-т 61 

товари, роботи, 
послуги 

1615 

Відображається сума заборгованості постачальникам і 
підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та 
отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, 
якщо вона наводиться в окремій статті) 

сальдо к-т 63 

розрахунками з 
бюджетом 

1620 
Відображається заборгованість підприємства за всіма видами 
платежів до бюджету (включно з податками з працівників 
підприємства) 

сальдо к-т 641, 
642 

у т. ч. з податку на 
прибуток 

1621 
Наводиться поточна кредиторська заборгованість із податку на 
прибуток 

 

розрахунками зі 
страхування 

1625 

Відображається сума заборгованості за відрахуваннями на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування 
майна підприємства та індивідуальне страхування його 
працівників 

сальдо к-т 65 
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розрахунками з оплати 

праці 
1630 

Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, 

включно з депонованою заробітною платою 
сальдо к-т 66 

Поточні забезпечення 1660 

Наводиться сума забезпечень, які планується використати 

протягом 12 місяців із дати балансу, для покриття витрат, щодо 

яких відповідне забезпечення було створено 

сальдо к-т 47 (у 

частині поточних 

забезпечень) 

Доходи майбутніх 

періодів 
1665 

Відображаються доходи, отримані протягом поточного або 

попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних 

періодів 

сальдо к-т 69 

Інші поточні 

зобов’язання 
1690 

Наводяться суми зобов’язань, для відображення яких за 

ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або 

які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у 

розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення» 

сальдо к-т 372, 

378, 643, 644, 

684, 685 

Усього за розділом IІІ 1695 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1600-1690 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 

ІV. Зобов’язання, 

пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними 

для продажу, та групами 

вибуття 

1700 
Відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до 

П(С)БО 27 

сальдо 

к-т 680 

Баланс 1900 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

 

І. Фінансові результати 
 

Стаття 
Код  

рядка 
Зміст статті 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

2000 

Відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної 

нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих 

раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать 

комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів 

Обороти за 

д-т 701, 702, 703, 

705 к-т 791 

мінус оборот 

д-т 791 к-т 704 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2050 
Відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) та/або собівартість реалізованих товарів 

Обороти за 

д-т 791 к-т 90 

Валовий: 

прибуток 2090 

Розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені в 

додаткових статтях 

р. 2000 – р. 2050 

збиток 2095 

Інші операційні 

доходи 
2120 

Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства за мінусом ПДВ та акцизного податку: дохід від 

операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, 

отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках, дохід 

від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), 

Обороти за 

д-т 71 к-т 791 
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необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, 

дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, 

пені, неустойки тощо. 

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті: «Дохід від зміни 

вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю», в якій 

відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових 

інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та 

інших), які оцінюються за справедливою вартістю; «Дохід від 

первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції», в якій відображається дохід від первісного визнання 

біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних від 

сільськогосподарської діяльності. 

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних 

доходів 

 

Адміністративні 

витрати  
2130 

Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства 

Обороти за 

д-т 791 к-т 92 

Витрати на збут 2150 

Відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією 

продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділів, що 

займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції 

споживачам тощо 

Обороти за 

д-т 791 к-т 93 

Інші операційні 

витрати  
2180 

Відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; 

відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної 

безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до Положення  

Обороти за 

д-т 791 к-т 94 
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(стандарту) 10; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних 
курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; 
відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а 
також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної 
діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до 
собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). 
До цієї статті можуть наводитись додаткові статті: «Витрати від 
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю», в 
якій відображаються витрати від зміни вартості всіх активів 
(фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних 
активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю; 
«Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільсько-
господарської продукції», в якій відображаються витрати від 
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності. 
До розрахунків приймається загальна сума інших операційних 
витрат 

 

Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності: 
прибуток 2190 

Визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), 
іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на 
збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені в 
додаткових статтях 

р. 2090 (2095) + 
р. 2120 – 
р. 2130 – 
р. 2150 – 
р. 2180 

збиток  2195 

Дохід від участі в 
капіталі 

2200 
Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, 
дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі 
в капіталі 

Обороти за 
д-т 72 к-т 792 
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Інші фінансові 

доходи  
2220 

Відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом 

участі в капіталі) 

Обороти за 

д-т 73 к-т 792 

Інші доходи 2240 

Відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від 

неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у 

процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства. До цієї статті окремо наводиться додаткова 

стаття «Дохід від благодійної допомоги», в якій наводиться сума 

доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до 

законодавства звільняється від оподаткування податком на додану 

вартість. 

До розрахунків приймається загальна сума інших доходів 

Обороти за 

д-т 74 к-т 793 

Фінансові витрати  2250 

Відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, 

пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються 

до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 

«Фінансові витрати» 

Обороти за 

д-т 792 к-т 95 

Втрати від участі в 

капіталі  
2255 

Відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або 

спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі 

Обороти за 

д-т 792 к-т 96 

Інші витрати  2270 

Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; 

втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки 

фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які 

виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових 

витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства 

Обороти за 

д-т 793 к-т 97 
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Фінансовий 
результат до 
оподаткування: 
прибуток  2290 

Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної 
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та 
інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені в додаткових 
статтях 

р. 2190 (2195) + 
р. 2200 + р. 2220 + 
р. 2240 – р. 2250 – 
р. 2255 – р. 2270 

збиток 2295 
 

Витрати (дохід) із 
податку на 
прибуток 

2300 
Відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, 
визначена згідно з П(С)БО 17, тобто з урахуванням відтермінованих 
податкових активів і відтермінованих податкових зобов’язань 

Обороти за 
д-т 79 к-т 98 

(д-т 98 к-т 79) 

Прибуток (збиток) 
від припиненої 
діяльності після 
оподаткування  

2305 

Відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої 
діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють 
припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації 

аналітичні дані 
за рахунками 
71, 74, 94, 97 

Чистий фінансовий 
результат: 
прибуток 

2350 Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до 
оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від 
припиненої діяльності після оподаткування 

р. 2290 (2295) ± 
р. 2300 ± р. 2305  

збиток 2355 
 

II. Сукупний дохід 
 

Стаття 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Джерело 
інформації 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів 

2400 

Наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематері-
альних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом 
звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення 
сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

Обороти за д-т 10, 
11, 12 к-т 411, 

412 (д-т 411, 412 
к-т 10, 11, 12) 
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Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

2405 
Наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування в 

порядку, визначеному П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» 

Обороти за 

д-т «ФІ» к-т 413 

(д-т 413 к-т «ФІ») 

Накопичені 

курсові різниці 
2410 

Наводиться сума курсових різниць, які відповідно до П(С)БО 21 

«Вплив змін валютних курсів» відображаються у складі власного 

капіталу та визнаються в іншому сукупному доході 

Обороти за 

к-т 423 

(д-т 423) 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих та 

спільних 

підприємств 

2415 

Наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх 

або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які 

ведеться за методом участі в капіталі 

аналітичні дані 

за рахунками 

41, 42 

Інший сукупний 

дохід 
2445 

Наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого 

за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або 

який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому 

розділі 

аналітичні дані за 

рахунками 

41, 42 

Інший сукупний 

дохід до 

оподаткування 

2450 

Визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних 

активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених 

курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств та іншого сукупного доходу 

сума рядків 

2400-2445 

Податок на 

прибуток, 

пов’язаний з 

іншим сукупним 

доходом 

2455 
Наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 

аналітичні дані 

за рахунком 98 
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Інший сукупний 
дохід після 
оподаткування 

2460 
Наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування 
податку на прибуток 

р. 2450 – р. 2455  

Сукупний дохід 
(сума рядків 2350, 
2355 та 2460) 

2465 
Розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату 
за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування 

р. 2350 (2355) + 
р. 2460  

 

III. Елементи операційних витрат 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Джерело 
інформації 

Матеріальні 
затрати 

2500 

Наводяться суми відповідних елементів операційних витрат (на 
виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких 
зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного 
періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за 
вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції 
(робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством 

Обороти за д-т 80 
або 23, 91, 92, 93, 

94 к-т 20, 22, 25, 28 

Витрати на 
оплату праці 

2505 
Обороти за д-т 81 

або 23, 91, 92, 93, 94 
к-т 66, 471, 477 

Відрахування на 
соціальні заходи 

2510 
Обороти за д-т 82 

або 23, 91, 92, 93, 94 
к-т 65, 471, 472, 477 

Амортизація 2515 
Обороти за д-т 83 
або 23, 91, 92, 93, 

94 к-т 13 

Інші операційні 
витрати 

2520 
Наводиться сума інших операційних витрат, які не можуть бути 
включені до інших статей, наведених у цьому розділі  

Разом 2550 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 2500-2520 
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ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
 

Назва статті 
Код  

рядка 
Зміст статті Джерело інформації 

1 2 3 4 

Середньорічна 

кількість 

простих 

акцій 

2600 

Наводиться 

середньозважена 

кількість простих акцій, 

які перебували в обігу 

протягом звітного періоду 

∑                               

 
               (       )                                        

               (       )                   
 

Скоригована 

середньорічна 

кількість 

простих 

акцій 

2605 

Наводиться 

середньорічна кількість 

простих акцій в обігу, 

скоригована на 

середньорічну кількість 

потенційних простих 

акцій 

р. 2600 ф. 2 + середньорічна вартість простих акцій, 

які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих 

потенційних простих акцій 

Чистий 

прибуток 

(збиток) на 

одну просту 

акцію 

2610 

Наводиться показник, 

що розраховується 

діленням різниці між 

сумою чистого 

прибутку (збитку) і 

сумою дивідендів на 

привілейовані акції на 

середньорічну кількість 

простих акцій в обігу 

р      (    )ф     дивіденди на привілейовані акції

р      ф  
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Скоригований 

чистий 

прибуток 

(збиток) на 

одну просту 

акцію 

2615 

Відображається 

показник, що 

розраховується 

діленням скоригованого 

чистого прибутку 

(збитку) на скориговану 

середньорічну кількість 

простих акцій в обігу 

Скоригований чистий прибуток (збиток)

р      ф  
 

Дивіденди на 

одну просту 

акцію 

2650 

Відображається 

показник, який 

розраховується шляхом 

ділення суми 

оголошених дивідендів 

на кількість простих 

акцій, за якими 

сплачуються дивіденди 

Сума оголошених дивідендів 

Кількість простих акцій за якими сплачуються дивіденди
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Зміст статті 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

3000 

Відображаються грошові надходження від основної діяльності, 

тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів 

за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням 

відповідних вирахувань з доходу (податок на додану вартість, 

акцизний податок, інші вирахування з доходу) 

обороти д-т 30, 31 

к-т 36, 70 

Повернення 

податків і зборів  
3005 

Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства 

в установах банків суми податків і зборів 

Оборот д-т 311 

к-т 641, 642 

у т. ч. податку на 

додану вартість 
3006 

Окремо наводяться відшкодовані підприємству суми 

податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків 

Оборот д-т 311 

к-т 641/ПДВ 

Цільового 

фінансування 
3010 

Відображаються одержані для здійснення видатків на 

операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та 

державних цільових фондів, а також кошти цільового 

фінансування від інших осіб. 

Окремо в додатковій статті «Надходження від отримання 

субсидій, дотацій» може бути розкрито інформацію про 

отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми 

субсидій, дотацій 

Обороти д-т 30, 31 

к-т 377, 378, 48 
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Інші надходження 3095 

Відображаються інші надходження грошових коштів від 

операційної діяльності, для відображення яких за ознаками 

суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не 

включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів 

у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації 

оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих 

господарств тощо 

Обороти д-т 30, 31 

к-т 34, 65, 372, 374, 

375, 377, 378, 

661, 685, 719 

у частині 

операційної 

діяльності 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, 

послуг)  
3100 

Відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і 

підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, 

прийняті роботи і надані послуги 

Обороти д-т 63 

к-т 30, 31 

Праці 3105 
Відображаються витрачені грошові кошти на виплати 

працівникам заробітної плати, допомоги, винагород 

Обороти д-т 66 

к-т 30, 31 

Відрахувань на 

соціальні заходи  
3110 

Відображається сума сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Обороти д-т 651 

к-т 30, 31 

Зобов’язань із 

податків і зборів 
3115 

Відображається загальна сума сплачених до бюджету податків і 

зборів 

Обороти д-т 641, 

642 к-т 30, 31 

Інші витрачання 3190 

Наводиться сума використаних грошових коштів на інші 

напрями операційної діяльності, для відображення якої за 

ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю 

або яка не включена до попередніх статей звіту про рух 

грошових коштів 

Обороти д-т 39, 51, 

55, 62, 69, 92, 372, 

374, 377, 378, 652, 

654, 655, 684, 685, 

947, 948, 949 к-т 30, 

31, 333, 334 у 

частині операційної 

діяльності 
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Чистий рух 

коштів від 

операційної 

діяльності  

3195 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 3000-3190 
 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових 

інвестицій  
3200 

Відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій 

або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у 

капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими 

інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових 

коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або 

торговельних цілей) 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 30, 31 

к-т 377 у частині 

надходжень від 

реалізації 

фінансових 

інвестицій 

необоротних 

активів  
3205 

Відображається надходження грошових коштів від продажу 

інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних 

для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових 

необоротних активів (крім фінансових інвестицій) 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 30, 31 

к-т 377 у частині 

надходжень від 

реалізації 

необоротних активів 

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215 

Відображаються надходження грошових коштів у вигляді 

відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, 

здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями 

в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову 

оренду необоротних активів тощо 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 30, 31 

к-т 373 у частині 

отриманих 

відсотків 
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дивідендів 3220 

Відображаються суми грошових надходжень у вигляді 

дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі 

інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які 

визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що 

утримуються для дилерських або торговельних цілей) 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 30, 31 

к-т 373 у частині 

отриманих 

дивідендів 

Надходження від 

деривативів 
3225 

Відображаються надходження грошових 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) 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 30, 31 

к-т 377 у частині 

надходжень від 

деривативів 

Інші надходження  3250 

Відображаються надходження, для відображення яких за 

ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю 

або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту 

про рух грошових коштів 

Обороти д-т 30, 31 

к-т 377, 681, 18, 48 

у частині 

інвестиційної 

діяльності 

Витрачання на придбання: 

фінансових 

інвестицій  
3255 

Відображаються виплати грошових коштів для придбання 

акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також 

часток участі в спільних підприємствах (інші, ніж виплати за 

такими інструментами, що визнаються як еквіваленти 

грошових коштів, або за такими, що утримуються для 

дилерських або торговельних цілей) 

Обороти д-т 14, 

352, 685 

к-т 30, 31, 333, 334 
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необоротних 

активів 
3260 

Відображаються виплати грошових коштів для придбання 

(створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших 

необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті 

також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони 

включені до вартості будівництва (створення, вирощування 

тощо) необоротних активів 

Обороти д-т 685 (у 

частині видатків 

коштів на придбання 

необоротних 

активів), 684 (у 

частині виплати 

відсотків, включених 

до вартості 

кваліфікаційних 

необоротних активів) 

к-т 30, 31, 333, 334 

Виплати за 

деривативами 
3270 

Відображаються 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) 

Аналітичні дані до 

оборотів д-т 685 

к-т 30, 321 у 

частині виплат за 

деривативами 

Інші платежі 3290 

Відображаються інші платежі, для відображення яких за 

ознаками суттєвості не можна було виділити окрему 

статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу 

звіту про рух грошових коштів 

Обороти д-т 377, 

681, 685 

к-т 30, 31 у частині 

інвестиційної 

діяльності 

Чистий рух коштів 

від інвестиційної 

діяльності 

3295 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 3200-3290 
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III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 
Відображаються надходження грошових коштів від 
розміщення акцій та інших операцій, що приводять до 
збільшення власного капіталу 

Обороти д-т 30, 31 
к-т 41, 42, 45, 46 

Отримання позик 3305 

Відображаються надходження грошових коштів у результаті 
утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а 
також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, 
не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) 

обороти д-т 30, 31 
к-т 50, 52, 55, 60, 

685 (у частині 
отримання займів) 

Інші надходження 3340 

Відображаються інші надходження грошових коштів, для 
відображення яких за ознаками суттєвості неможна було 
виділити окрему статтю або які не включені до попередніх 
статей цього розділу звіту про рух грошових коштів 

Обороти д-т 30, 31 
к-т 685 у частині 

фінансової 
діяльності 

Витрачання на: 

Викуп власних 
акцій 

3345 
Відображаються виплати грошових коштів для придбання 
власних акцій 

Обороти д-т 45 
к-т 30, 31 

Погашення позик  3350 
Відображаються виплати грошових коштів для погашення 
отриманих позик 

Обороти д-т 50, 52, 
55, 60, 61, 685 (у 

частині погашення 
займів) к-т 30, 31 

Сплату дивідендів  3355 
Відображаються суми дивідендів, сплачені грошовими 
коштами 

Обороти д-т 671 
к-т 30, 31 

Інші платежі 3390 

Відображаються платежі, для відображення яких за ознаками 
суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не 
включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух 
грошових коштів 

Обороти д-т 672, 685 
к-т 30, 31 у частині 

фінансової 
діяльності 
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Чистий рух 

коштів від 

фінансової 

діяльності 

3395 Розраховується як алгебраїчна сума рядків 3300-3390 

 

Чистий рух 

грошових коштів 

за звітний період 

3400 

Відображається сума різниць між сумою грошових 

надходжень та видатків, відображених у статтях: «Чистий 

рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів 

від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності» 

Алгебраїчна сума 

рядків 3195, 

3295, 3395 

Залишок коштів 

на початок року 
3405 

Відображається залишок грошових коштів на початок року, 

наведений у балансі 
Гр. 3 р. 1165 ф. 1 

Вплив зміни 

валютних курсів 

на залишок 

коштів 

3410 

Відображається сума збільшення або зменшення 

(наводиться у дужках) залишку грошових коштів у 

результаті перерахунку іноземної валюти при зміні 

валютних курсів протягом звітного періоду 

Обороти д-т 302, 

312, 314, 334, 351 

кт 714, 744 та 

д-т 945, 974 

к-т 302, 312, 314, 

334, 351 

Залишок коштів 

на кінець року 
3415 

Наводиться різниця між сумою грошових надходжень та 

видатків, відображених у статтях «Залишок коштів на 

початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та 

«Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів». 

Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати 

наведеному в балансі залишку грошових коштів та 

грошових еквівалентів на кінець звітного періоду 

Алгебраїчна сума 

рядків 3405, 

3400, 3410 

дорівнює гр. 4 

р. 1165 ф. 1 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зміст статті Джерело інформації 

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 

Відображається прибуток до 

оподаткування за звітний 

період, наведений у звіті про 

фінансові результати 

Відображається збиток до 

оподаткування за звітний 

період, наведений у звіті про 

фінансові результати 

Гр. 3 р. 2290 ф. 2 Гр. 3 р. 2295 ф. 2 

Коригування на: 

амортизацію 

необоротних 

активів 

3505 

Відображається нарахована 

протягом звітного періоду 

амортизація на необоротні 

активи 

× Гр. 3 р. 2515 ф.2 × 

збільшення 

(зменшення) 

забезпечень  

3510 

Відображається збільшення 

у складі забезпечень 

наступних витрат і платежів, 

які не пов’язані з 

інвестиційною та 

фінансовою діяльністю 

Відображається зменшення у 

складі забезпечень 

наступних витрат і платежів, 

які не пов’язані з 

інвестиційною та 

фінансовою діяльністю 

Позитивне 

значення (гр. 4-гр. 3) 

р.1505, 1520, 1660 

(у частині 

операційної 

діяльності) 

негативне значення 

(гр. 4-гр. 3) 

р. 1505, 1520, 1660 

(у частині 

операційної 

діяльності) 

збиток 

(прибуток) від 

нереалізованих 

курсових різниць  

3515 

Відображаються збитки від 

курсових різниць унаслідок 

перерахунку грошових 

коштів та їх еквіваленти в 

іноземній валюті 

Відображаються прибутки 

від курсових різниць 

унаслідок перерахунку 

грошових коштів та їх 

еквіваленти в іноземній валюті 

Позитивний 

результат (оборот 

д-т 945 кт 302, 312, 

314, 334, 351 – д-т 

302, 312, 314, 334, 

351 к-т 714) 

Позитивний 

результат (оборот 

д-т 302, 312, 314, 

334, 351 к-т 714 – 

д-т 945 кт 302, 312, 

314, 334, 351) 
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збиток 

(прибуток) від 

неопераційної 

діяльності та 

інших 

негрошових 

операцій 

3520 

Відображається збиток від 

володіння фінансовими 

інвестиціями (дивіденди, 

відсотки тощо) та їх 

реалізації, а також від 

продажу інвестиційної 

нерухомості, необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу, та групи вибуття, 

інших довгострокових 

активів, від обміну 

оборотних активів на 

необоротні активи і 

фінансові інвестиції, від 

неопераційних курсових 

різниць, інші прибутки і 

збитки від інвестиційної та 

фінансової діяльності (без 

урахування витрат на сплату 

відсотків, якщо вони 

розкриваються у звіті в 

окремій статті). 

У разі відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її 

розкриття підприємство 

може окремо навести такі 

додаткові статті: «Прибуток  

Відображається прибуток від 

володіння фінансовими 

інвестиціями (дивіденди, 

відсотки тощо) та їх 

реалізації, а також від 

продажу інвестиційної 

нерухомості, необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу, та групи вибуття, 

інших довгострокових 

активів, від обміну 

оборотних активів на 

необоротні активи і 

фінансові інвестиції, від 

неопераційних курсових 

різниць, інші прибутки і 

збитки від інвестиційної та 

фінансової діяльності (без 

урахування витрат на сплату 

відсотків, якщо вони 

розкриваються у звіті в 

окремій статті). У разі 

відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її 

розкриття підприємство 

може окремо навести такі 

додаткові статті: «Прибуток  

негативне 

значення 

(р. 2200 + р. 2220 + 

р. 2240 – р. 2255 – 

р. 2270) + 

(р. 2120 – р. 2180 

(у частині 

фінансового 

результату від 

реалізації 

необороних 

активів)) 

гр. 3 ф. 2 

позитивне 

значення 

(р. 2200 + р. 2220 + 

р. 2240 – р. 2255 – 

р. 2270) + 

(р. 2120 – р. 2180 

(у частині 

фінансового 

результату від 

реалізації 

необороних 

активів)) 

гр. 3 ф. 2 
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  (збиток) від участі в 

капіталі», «Зміна вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, та 

дохід (витрати) від 

первісного визнання», 

«Збиток (прибуток) від 

реалізації необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу, та груп вибуття», 

«Збиток (прибуток) від 

реалізації фінансових 

інвестицій», «Зменшення 

(відновлення) корисності 

необоротних активів». До 

розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 

(збиток) від участі в 

капіталі», «Зміна вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, та 

дохід (витрати) від 

первісного визнання», 

«Збиток (прибуток) від 

реалізації необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу, та груп вибуття», 

«Збиток (прибуток) від 

реалізації фінансових 

інвестицій», «Зменшення 

(відновлення) корисності 

необоротних активів». До 

розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 

  

Зменшення 

(збільшення) 

оборотних 

активів 

3550 

Відображається зменшення 

статей оборотних активів 

(крім статей «Грошові кошти 

та їх еквіваленти», «Поточні 

фінансові інвестиції» та 

інших статей неопераційних 

оборотних активів), що 

відбулись протягом звітного 

періоду. При цьому не 

враховуються зміни в складі 

оборотних активів, які є 

Відображається збільшення 

статей оборотних активів 

(крім статей «Грошові кошти 

та їх еквіваленти», «Поточні 

фінансові інвестиції» та 

інших статей неопераційних 

оборотних активів), що 

відбулись протягом звітного 

періоду. При цьому не 

враховуються зміни в складі 

оборотних активів, які є  

негативне 

значення 

(р. 1100 + 

р. 1110 + р. 1125 + 

р. 1130 + р. 1135 + 

р. 1155 + р. 1170 + 

р. 1190) 

(гр. 4 – гр. 3) 

ф. 1 

позитивне 

значення 

(р. 1100 + 

р. 1110 + 

р. 1125 + р. 1130 + 

р. 1135+ р. 1155 + 

р. 1170 + р. 1190) 

(гр. 4 – гр. 3) 

ф. 1 
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наслідком негрошових 

операцій інвестиційної 

діяльності (обмін на 

необоротні активи, фінансові 

інвестиції тощо) та 

фінансової діяльності 

(виплата дивідендів або 

погашення зобов’язань із 

фінансової оренди 

виробничими запасами, 

продукцією, товарами тощо, 

негрошові внески до 

статутного капіталу, 

включення фінансових 

витрат до собівартості 

продукції тощо) або 

виправлення помилок 

минулих років. Окрім того, 

не враховується зміна 

дебіторської заборгованості 

поточного податку на 

прибуток і зменшення 

дебіторської заборгованості 

за іншими платежами до 

бюджету внаслідок 

зарахування кредиторської 

заборгованості за поточним 

податком на прибуток, а  

наслідком негрошових 

операцій інвестиційної 

діяльності (обмін на 

необоротні активи, фінансові 

інвестиції тощо) та 

фінансової діяльності 

(виплата дивідендів або 

погашення зобов’язань із 

фінансової оренди 

виробничими запасами, 

продукцією, товарами тощо, 

негрошові внески до 

статутного капіталу, 

включення фінансових 

витрат до собівартості 

продукції тощо) або 

виправлення помилок 

минулих років. Окрім того, 

не враховується зміна 

дебіторської заборгованості 

поточного податку на 

прибуток і зменшення 

дебіторської заборгованості 

за іншими платежами до 

бюджету внаслідок 

зарахування кредиторської 

заборгованості за поточним 

податком на прибуток, а 
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  також не враховуються зміни 

в складі дебіторської 

заборгованості за 

розрахунками з податку на 

додану вартість, які є 

наслідком інвестиційної 

діяльності. 

При визначенні змін статей 

оборотних активів не 

враховується зменшення 

статей унаслідок 

переведення оборотних 

активів до складу групи 

вибуття, збільшення 

дебіторської заборгованості 

внаслідок відображення 

операцій із реалізації 

інвестиційної нерухомості, 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та 

групи вибуття і зменшення 

зазначеної дебіторської 

заборгованості внаслідок її 

погашення. 

У разі відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її 

розкриття підприємство  

також не враховуються 

зміни в складі дебіторської 

заборгованості за 

розрахунками з податку на 

додану вартість, які є 

наслідком інвестиційної 

діяльності. 

При визначенні змін статей 

оборотних активів не 

враховується зменшення 

статей унаслідок 

переведення оборотних 

активів до складу групи 

вибуття, збільшення 

дебіторської заборгованості 

внаслідок відображення 

операцій із реалізації 

інвестиційної нерухомості, 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу, 

та групи вибуття і 

зменшення зазначеної 

дебіторської заборгованості 

внаслідок її погашення. 

У разі відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її 

розкриття підприємство  
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  може з урахуванням 

зазначених обмежень окремо 

навести такі додаткові статті: 

«Збільшення (зменшення) 

запасів», «Збільшення 

(зменшення) поточних 

біологічних активів», 

«Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги», 

«Зменшення (збільшення) 

іншої поточної дебіторської 

заборгованості», 

«Зменшення (збільшення) 

витрат майбутніх періодів», 

«Зменшення (збільшення) 

інших оборотних активів». 

До розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 

може з урахуванням 

зазначених обмежень окремо 

навести такі додаткові 

статті: «Збільшення 

(зменшення) запасів», 

«Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних 

активів», «Збільшення 

(зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги», 

«Зменшення (збільшення) 

іншої поточної дебіторської 

заборгованості», 

«Зменшення (збільшення) 

витрат майбутніх періодів», 

«Зменшення (збільшення) 

інших оборотних активів». 

До розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 

  

Збільшення 

(зменшення) 

поточних 

зобов’язань 

3560 

Відображається збільшення в 

статтях розділу балансу 

«Поточні зобов’язання» (крім 

статей «Коротко-строкові 

кредити банків», «Поточна 

заборгованість за довго-

строковими зобов’язаннями», 

«Поточні зобов’язання за 

Відображається зменшення в 

статтях розділу балансу 

«Поточні зобов’язання» (крім 

статей «Короткострокові 

кредити банків», «Поточна 

заборгованість за довго-

строковими зобов’язаннями», 

«Поточні зобов’язання за 

позитивне 

значення 

(р. 1605 + р. 1615 + 

р. 1620 + р. 1625 + 

р. 1630 + р. 1635 + 

р. 1645 + р. 1665 + 

р. 1690) (гр. 4 – 

гр. 3) ф. 1 

негативне 

значення 

(р. 1605 + 

р. 1615 + р. 1620 + 

р. 1625 + р. 1630 + 

р. 1635 + р. 1645 + 

р. 1665 + р. 1690) 

(гр. 4 – гр. 3) ф. 1 
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розрахунками з учасниками», 

«Поточні забезпечення», сум 

зобов’язань за відсотками та 

інших зобов’язань, не 

пов’язаних з операційною 

діяльністю). При цьому не 

враховуються зміни в складі 

поточних зобов’язань, які є 

наслідком негрошових 

операцій зі включення 

поточних зобов’язань до 

групи вибуття, інвестиційної 

діяльності та фінансової 

діяльності (погашення 

поточного зобов’язання 

шляхом передачі 

необоротних активів і 

фінансових інвестицій, 

зарахування внесків до 

капіталу тощо) або 

виправлення помилок 

минулих років. При 

визначенні суми збільшення 

(зменшення) поточних 

зобов’язань не враховується 

зменшення суми зобов’язань: 

із поточного податку на 

прибуток унаслідок його 

розрахунками з учасниками», 

«Поточні забезпечення», сум 

зобов’язань за відсотками та 

інших зобов’язань, не 

пов’язаних зі операційною 

діяльністю). При цьому не 

враховуються зміни в складі 

поточних зобов’язань, які є 

наслідком негрошових 

операцій з включення 

поточних зобов’язань до 

групи вибуття, інвестиційної 

діяльності та фінансової 

діяльності (погашення 

поточного зобов’язання 

шляхом передачі 

необоротних активів і 

фінансових інвестицій, 

зарахування внесків до 

капіталу тощо) або 

виправлення помилок 

минулих років. При 

визначенні суми збільшення 

(зменшення) поточних 

зобов’язань не враховується 

зменшення суми зобов’язань: 

із поточного податку на 

прибуток унаслідок його 
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  сплати та враховується 

зменшення суми 

зобов’язання з поточного 

податку на прибуток 

унаслідок його списання і 

визнання доходу; із податку 

на додану вартість, що 

виникає внаслідок 

інвестиційної діяльності.  

При визначенні суми 

збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх періодів 

не враховується зміна 

доходів майбутніх періодів 

унаслідок їх утворення від 

операцій із коштами 

цільового фінансування, 

подальшого їх визнання 

доходами поточного періоду, 

повернення коштів цільового 

фінансування, зменшення 

доходів майбутніх періодів 

унаслідок включення до 

групи вибуття. 

У разі відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її  

сплати та враховується 

зменшення суми 

зобов’язання з поточного 

податку на прибуток 

унаслідок його списання і 

визнання доходу; із податку 

на додану вартість, що 

виникає внаслідок 

інвестиційної діяльності.  

При визначенні суми 

збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх періодів 

не враховується зміна 

доходів майбутніх періодів 

унаслідок їх утворення від 

операцій із коштами 

цільового фінансування, 

подальшого їх визнання 

доходами поточного періоду, 

повернення коштів цільового 

фінансування, зменшення 

доходів майбутніх періодів 

унаслідок включення до 

групи вибуття. 

У разі відповідності ознакам 

суттєвості інформації про 

складові цієї статті для її  
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розкриття підприємство може 

з урахуванням зазначених 

обмежень окремо навести 

такі додаткові статті: 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги», 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками з бюджетом», 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками зі 

страхування», «Збільшення 

(зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості 

за розрахунками з оплати 

праці», «Збільшення 

(зменшення) доходів 

майбутніх періодів», 

«Збільшення (зменшення) 

інших поточних 

зобов’язань». 

До розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 

розкриття підприємство 

може з урахуванням 

зазначених обмежень окремо 

навести такі додаткові статті: 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги», 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками з бюджетом», 

«Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками зі 

страхування», «Збільшення 

(зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості 

за розрахунками з оплати 

праці», «Збільшення 

(зменшення) доходів 

майбутніх періодів», 

«Збільшення (зменшення) 

інших поточних 

зобов’язань». 

До розрахунків приймається 

загальна сума за статтею 
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Грошові кошти 

від операційної 

діяльності 

3570 

Відображається різниця між сумами надходжень та 

видатків після коригування податку (збитку) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

позитивне 

значення 

алгебраїчної 

суми рядків 

3500-3560 

негативне 

значення 

алгебраїчної 

суми рядків 

3500-3560 

Сплачений 

податок на 

прибуток 

3580 × 

Відображається 

використання грошових 

коштів для сплати податку 

на прибуток за умови, 

що вони конкретно не 

ототожнюються з 

фінансовою або 

інвестиційною діяльністю 

× 

Д-т 641/податок 

на прибуток 

к-т 31  

Чистий рух 

коштів від 

операційної 

діяльності  

3195 
Відображається результат руху коштів від операційної 

діяльності 
р. 3570 – р. 3580 
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Звіт про власний капітал 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал  

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

4000 

сальдо 

к-т 40 

сальдо 

к-т 41 

сальдо 

к-т 42 

сальдо 

к-т 43 

сальдо 

к-т 441, 

д-т 442 

сальдо 

д-т 46 

сальдо 

д-т 45 
 

відображають суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) року 

Коригування:  
Відображаються суми коригувань, передбачених П(С)БО 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» 

Зміна облікової 

політики 
4005 

Аналітичні дані до рахунків 40-46 Виправлення 

помилок 
4010 

Інші зміни 4090 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 
Відображається залишок власного капіталу на початок звітного року 

після внесення відповідних коригувань 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100     

Відображається 

сума чистого 

прибутку 

(збитку) зі звіту 

про фінансові 

результати 

   

р. 2350 (2355) 

гр. 3 ф. 2 
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Інший 

сукупний дохід 

за звітний 

період 

4110 
 

Відображається 
сума іншого 
сукупного 
доходу за 

звітний період 
зі звіту про 
фінансові 

результати. У 
додаткових 

статтях може 
наводитися 
інформація 

про складові 
іншого 

сукупного 
доходу, у разі 

якщо така 
інформація 
відповідає 
критеріям 
суттєвості 

     

 

р. 2460 гр. 3 
ф. 2 

Розподіл 

прибутку: 

Наводяться суми виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку 
до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу 

Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200    
Оборот 
д-т 43 
к-т 671 

Оборот д-т 443 
к-т 671 
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Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 

Оборот 

д-т 443 

к-т 40 

 

  
Оборот 

д-т 443 к-т 40 
  

 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210  

 

 

Оборот 

д-т 443 

к-т 43 

Оборот 

д-т 443 к-т 43 
  

 

Внески 

учасників: 

Наводяться дані про внески до зареєстрованого капіталу підприємства та погашення заборгованості з капіталу 

(зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за 

внесками до зареєстрованого капіталу  

Внески до 

капіталу 
4240 

Оборот 

д-т 46 к-т 40 

д-т 10-12, 

14-16, 20-22, 

28, 30, 31, 

35, 50, 67, 

68 к-т 46 

 

   

Оборот 

д-т 46 к-т 40 

д-т 10-12, 

14-16, 20-22, 

28, 30,31, 35, 

50, 67, 68 

к-т 46 

 

 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245  

 

   

Оборот 

д-т 10-12, 

14-16, 20-22, 28, 

30, 31, 35, 50, 

67, 68 к-т 46 

 

 

Вилучення 

капіталу: 

Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, 

перепродаж чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості 

акцій або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 

Викуп акцій 

(часток) 
4260  

 

    

Оборот д-т 45 

к-т 672, 

30, 31 
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Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 

 

 Оборот 
д-т 30, 31 

к-т 421 
(різниця при 

продажу 
вище від 

ціни викупу) 

    

 

 

 Оборот 
д-т 421 
к-т 45 

(різниця при 
продажу за 

ціною, 
меншою від 
ціни викупу) 

   

Оборот 
д-т 421 
к-т 45 

(різниця при 
продажу за 

ціною, 
меншою від 
ціни викупу) 

 

 4265  

 

  

Оборот 
д-т 443 к-т 45 

(сума 
перевищення 
різниці між 

ціною 
продажу над 
ціною викупу 

при 
недостатньому 

сальдо 421) 

 

Оборот 
д-т 443 к-т 45 
(перевищення 

різниці між 
ціною продажу 

над ціною 
викупу при 

недостатньому 
сальдо 421). 

Оборот д-т 30, 
31 к-т 45 

(перепродаж 
акцій за ціною 

викупу) 
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Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 

 

 Оборот 

д-т 421 к-т 45 

(перевищення 

ціни викупу 

акцій над 

їхньою 

номінальною 

вартістю) 

   

Оборот 

д-т 421 к-т 45 

(перевищення 

ціни викупу 

акцій над 

їхнього 

номінальною 

вартістю) 

 

 

 Оборот 

д-т 45 к-т 421 

(перевищення 

номінальної 

вартості акцій 

над ціною 

викупу) 

   

Оборот 

д-т 45 к-т 421 

(перевищення 

номінальної 

вартості акцій 

над ціною 

викупу) 

 

Оборот 

д-т 40 к-т 45 

(анулювання 

викуплених 

акцій) 

 

    

Оборот 

д-т 40 к-т 45 

(анулювання 

викуплених 

акцій) 

 

Вилучення частки 

в капіталі 
4275 

Оборот 

д-т 40 

к-т 672 

(вилучення 

капіталу при 

виході 

учасника з 

товариства) 
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Інші зміни в 

капіталі 
4290 

Наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених 

статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни 

Оборот д-т 40, 41, 42, 43, 45 к-т 442 (списання невідшкодованих збитків) 

Оборот д-т 

67 к-т 40 

(збільшення 

номінальної 

вартості 

акцій) 

 Оборот 

д-т 10-12, 

14-16, 20, 22, 

28, 30, 31, 35 

к-т 422 

(додаткові 

внески 

учасників без 

збільшення 

статутного 

капіталу). 

Оборот 

д-т 10-12, 

14-16, к-т 424 

(безкоштовно 

отримані 

необоротні 

активи) 

    

 

Разом змін у 

капіталі 
4295 

Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період 

Розраховується як алгебраїчна сума рядків 4100-4290 

Залишок 

на кінець року 
4300 

Відображаються суми власного капіталу на кінець року 

р. 4095 + р. 4295 
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Примітки до річної фінансової звітності 
 

І. Нематеріальні активи 
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о
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Залишок 

на початок року 

Н
а
д

ій
ш

л
о

 з
а

 р
ік

 Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка –) 
Вибуло за рік 

Н
а

р
а
х
о

в
а

н
о
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о
р
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и
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ц

ії
 

В
т
р

а
т
и

 в
ід

 з
 

м
ен

ш
ен

н
я
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Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

п
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в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 
користування 
природними 
ресурсами 

010 
Сальдо 
Дт121 

 
Сальдо 
Кт 133 

 

 
Оборот 
Дт 12 

 
(крім 

обороту 
Дт 12 – 

кт 423, 746; 
Дт 12 – 
кт 154 

у частині 
вдоско-

налення) 

 
Оборот 
Дт 12 – 
кт 412, 

746; 
 

Дт 412,  
975 – 
кт 12 

 
Оборот 
Дт 412 – 
кт 133, 

 
Дт 133 – 

кт 12 

 
Оборот 
Кт 12 

 
(крім 

обороту 
Дт 412, 

975, 133 – 
кт 12) 

 
Оборот 
Дт 133 

 
(крім 

обороту 
Дт 133 – 

кт 12 
(уцінка 
зносу)) 

 
Оборот 
Кт 133 

 
(крім 

обороту 
Дт 412 – 
кт 133 

 
Оборот 
Дт 975 – 
кт 133 

 
Оборот 
Дт 12 – 
кт 44, 

 
Дт 44 – 
Кт12, 

Дт 12 – 
кт 154 

у частині 
вдоско-
налення 

 
Оборот 
Дт 133 – 

кт 44, 
 

Дт 44 – 
Кт 133, 

 
Дт 423, 

746 – кт 133 
(віднов-
лення 

корисності) 
 

Сальдо 
Дт 121 

 
Сальдо 
Кт 133 

Права 
користування 
майном 

020 
Сальдо 
Дт 122 

Сальдо 
Дт 122 

Права на знаки 
для товарів і 
послуг 

030 
Сальдо 
Дт 123 

Сальдо 
Дт 123 

Права на 
об’єкти 
промислової 
власності 

040 
Сальдо 
Дт 124 

Сальдо 
Дт 124 

Авторські та 
суміжні з ними 
права 

050 
Сальдо 
Дт 125 

Сальдо 
Дт 125 

 060   

Інші немате-
ріальні активи 

070 
Сальдо 
Дт 127 

Сальдо 
Дт 127 

Разом 080 Алгебраїчна сума рядків 010-070 

Гудвіл 090              
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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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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) 

 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 

 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 

 
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 

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) 

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 

Рядки 261-269 заповнюються на основі аналітичних даних 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 Оборот по Дт 151 Сальдо Дт 151 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 Оборот по Дт 152 Сальдо Дт 152 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 Оборот по Дт 153 Сальдо Дт 153 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 Оборот по Дт 154 Сальдо Дт 154 

Формування основного стада 320 Оборот по Дт 155 Сальдо Дт 155 

Інші 330   

Разом 340 Алгебраїчна сума рядків 280-330 
 

З рядка 340 графа 3  

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)   

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)   

 

ІV. Фінансові інвестиції 
 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

350 Оборот по Дт 141 

сальдо по субрахунку 141 

у частині інвестицій в 

асоційовані підприємства 

× 

асоційовані підприємства 

дочірні підприємства 360 
 

сальдо по субрахунку 

141 … 
× 

спільну діяльність 370 
 

сальдо по субрахунку 141 .… × 
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1 2 3 4 5 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

380 Оборот по Дт 142, 143, 352 сальдо субрах. 142 і/або 143 сальдо субрах. 352 

частки і паї в статутному капіталі інших 

підприємств 

акції 390 Оборот по Дт 142, 143, 352 сальдо субрах. 142 і/або 143 сальдо субрах. 352 

облігації 400 Оборот по Дт 143, 351 сальдо субрах. 143 сальдо субрах. 351 

інші 410 Оборот по Дт 143, 351 сальдо субрах. 143 сальдо субрах. 351 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 Алгебраїчна сума рядків 350-410 
 

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

 

за собівартістю  (421) 

за справедливою вартістю  (422) 

за амортизованою собівартістю  (423) 

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:  

 

за собівартістю  (424) 

за справедливою вартістю  (425) 

за амортизованою собівартістю  (426) 
 

V. Доходи і витрати 
 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

440 Дт 713-Кт 79 

Дт 79 – Кт 949 (у частині 

затрат на операційну оренду) Операційна оренда активів 

Операційна курсова різниця 450 Дт 714 – Кт 79 Дт 79 – Кт 945 

Реалізація інших оборотних активів 460 Дт 712 – Кт 79 Дт 79 – Кт 943 

Штрафи, пені, неустойки 470 Дт 715 – Кт 79 Дт 79 – Кт 948 

Утримання об’єктів житлово-комунального і 

соціально-культурного призначення 
480 Дт 719 – Кт 79 Дт 79 – Кт 949 
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1 2 3 4 

Інші операційні доходи і витрати 490 Дт 711, 716, 717, 718, 719 – Кт 79 
Дт 79 – Кт 941, 942, 

944, 946, 947, 949 

У т. ч. 

Відрахування до резервів сумнівних боргів 491 

 

× Дт 944 – Кт 38 

Непродуктивні витрати і втрати 492 × Дт 947, 946 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

500 Дт 721 – Кт 79 Дт 79 – Кт 961 асоційовані підприємства 

дочірні підприємства 510 Дт 723 – Кт 79 Дт 79 – Кт 963 

спільну діяльність 520 Дт 722 – Кт 79 Дт 79 – Кт 962 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

530 Дт 731 – Кт 79 × Дивіденди 

Проценти 540 X Дт 79 – Кт 951, 952 

Фінансова оренда активів 550 

Дт 732 (проценти, отримані за 

здані у фінансову оренду 

необоротні активи) – Кт 79 

Дт 79 – Кт 952 

Інші фінансові доходи і витрати 560 Дт 732, 733 – Кт 79 Дт 79 – Кт 952 

Г. Інші доходи і витрати 

570 Дт 741 – Кт 79 Дт 79 – Кт 971 Реалізація фінансових інвестицій 

Реалізація необоротних активів 580 Дт 712 – Кт 79 Дт 79 – Кт 943 

Реалізація майнових комплексів 590 Дт 712 – Кт 79 Дт 79 – Кт 943 

Неопераційна курсова різниця 600 Дт 744 – Кт 79 Дт 79 – Кт 974 

Безоплатно одержані активи 610 Дт 745 – Кт 79 × 

Списання необоротних активів 620 X Дт 79 – Кт 976 

Інші доходи і витрати 630 Дт 746 – Кт 79 Дт 79 – Кт 975, 977, 978, 979 
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Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 

роботами, послугами)  (631)  за даними аналітичного обліку 

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

за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 

сторонами  (632) % 

(Сума доходу за бартерними контрактами з 

пов’язаними особами : Сума доходу за 

бартерними контрактами) х 100 %. 

З рядків 540-560 графа 4 

фінансові витрати, включені 

до собівартості активів (633) 

   

VІ. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Готівка 640 Сальдо по Дт 30 

Поточний рахунок у банку 650 Сальдо заДт 311 і 312 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 Сальдо за Дт 313 і 314 

Грошові кошти в дорозі 670 Сальдо за Дт 333 і 334 

Еквіваленти грошових коштів 680 Сальдо заДт 351 і 334 

Разом 690 Алгебраїчна сума рядків 640-690 

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) –  

 
З рядка 1090 гр. 4 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) 

Грошові кошти, 

використання яких 

обмежено 

(691) кошти, які не можна було використати для здійснення операцій 

протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом одного 

операційного циклу внаслідок обмежень, і які були виключені зі складу 

оборотних активів і відбивалися як необоротні (сальдо Дт 18 на підставі 

даних аналітичного обліку) 
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VІІ. Забезпечення і резерви 
 

Види забезпечень 

К
о
д

 р
я

д
к

а
 

Залишок 

на початок 

року 

Збільшення 

за звітний рік 

Використано 

у звітному 

році 

Сторновано 

невикористану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 

Н
а

р
а
х
о

в
а
н

о
 

(С
т
в

о
р

е
н

о
) 

Д
о

д
а

т
к

о
в

і 

в
ід

р
а
х
у

в
а
н

н
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 Сальдо 471 
Обороти за 

Кт 471 
Аналітичні 

дані за 

Кт 47 у 

частині 
збільшення 

забезпечень 

Обороти за 
Дт 471 

Аналітичні дані 
за Дт 47 у 

частині 

зменшення 
(сторнування) 

забезпечень 

П. 18 
ПСБО 11 

Аналітичні дані 
про забезпечення, 

створені для 

відшкодування 
витрат 

підприємства, які 

надалі, імовірно, 
будуть 

компенсовані 

іншою стороною 

Сальдо 471 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 

720 Сальдо 472 
Обороти за 

Кт 472 

Обороти за 

Дт 472 
Сальдо 472 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 Сальдо 473 
Обороти за 

Кт 473 
Обороти за 

Дт 473 
Сальдо 473 

Забезпечення наступних 

витрат на 

реструктуризацію 

740 Аналітичні 

дані по 

сальдо 474 на 
початок року 

в розрізі 

забезпечень 

Аналітичні 
дані за 

Кт 474 в 

розрізі 
забезпечень 

Аналітичні дані 

за Дт 474 у 
розрізі 

забезпечень, які 

відображаються 
на даному 

субрахунку 

Аналітичні 

дані за 

сальдо 474 на 
кінець року 

в розрізі 

забезпечень 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 

 
760 

 770        

Резерв сумнівних 
боргів 

775 
Сальдо по 

Кт 38 

Дт 944 – 

кт 38 

(= гр. 4 р. 775) 

× 

Оборот по 

Дт 38 – Кт 36, 

377 

Різниця між 

сальдо рах. 38 на 

дату перерахунку 

і сумою резерву 
після його 

× 
Сальдо за 

Кт 38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

     

розрахунку на 

кінець року (у 

результаті 
погашення 

безнадійної 

заборгованості) 
Дт 38 Кт 719 

  

Разом 780 Алгебраїчна сума рядків 710-775 

 
VІІІ. 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 Сальдо за Дт 201, 206 
Дт 946 – Кт 201 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 201 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 Сальдо за Дт 25 
Дт 946 – Кт 25 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 25 

Паливо 820 Сальдо за Дт 202 
Дт 946 – Кт 202 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 202 

Тара і тарні матеріали 830 Сальдо за Дт 203 
Дт 946 – Кт 203 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 203 

Будівельні матеріали 840 Сальдо за Дт 204 
Дт 946 – Кт 204 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 204 

Запасні частини 850 Сальдо за Дт 205 
Дт 946 – Кт 205 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 205 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 Сальдо за Дт 207 
Дт 946 – Кт 207 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 207 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 Сальдо за Дт 211, 212 
Дт 946 – Кт211, 212 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт211, 212 
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1 2 3 4 5 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 Сальдо за Дт 22 
Дт 946 – Кт 22 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 22 

Незавершене виробництво 890 Сальдо за Дт 23 
Дт 946 – Кт 23 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 23 

Готова продукція 900 Сальдо за Дт 26, 27, 25 
Дт 946 – Кт 26, 25, 27 
(методом «сторно») 

Дт 946 – Кт 26, 25, 27 

Товари 910 Сальдо за Дт 28 
Дт 946 – Кт 28 

(методом «сторно») 
Дт 946 – Кт 28 

Разом 920  
   

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

відображених за чистою вартістю реалізації (921) за даними аналітичного обліку 

переданих у переробку (922) сальдо за Дт 206 

оформлених у заставу (923) за даними аналітичного обліку 

переданих на комісію (924) сальдо за Дт 283 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) сальдо за Дт 02 

З рядка 1200 графа 4 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) за даними аналітичного обліку 
 

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування 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 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

940 Сальдо за рах. 36 Аналітичні дані 

до рах. 36 

Аналітичні дані 

до рах. 36 

Аналітичні дані 

до рах. 36 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

950 Сальдо за субрах. 372, 

374, 375, 376, 377 

Аналітичні дані 

до рах. 37 

Аналітичні дані 

до рах. 37 

Аналітичні дані 

до рах. 37 

Списано у звітному році безнадійної заборгованості (951) – оборот за кредитом рах. 36 у кореспонденції з рах. 38 і 944 і кредиту 

рах. 37 в кореспонденції субрах. 944. 

Із рядків 940 і 950 графа 3 Заборгованість з пов’язаними сторонами (952) – аналітичні дані до рах 36, 37. 
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Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 Оборот по дебету 947  

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному періоді 970 Оборот по дебету 375  

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 

на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 

Залишок на кінець року по забалансовому 

субрах. 072  
 

XI. Будівельні контракти 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 Оборот по кредиту субрахунку 703 

Заборгованість на кінець звітного року: 

валова замовників 1120 Сторно Дт 36 Кт239 

валова замовникам 1130 Дт 36 Кт 239 

з авансів отриманих 1140 Кредитове сальдо за субрахунком 681 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 Аналіз аналітичних даних 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 

будівельними контрактами 
1160 

Дебет рахунку 23 і вибрати суми, що 

стосуються незавершених контрактів 
 

XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 З рядка 12 декларації з податку на прибуток 

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року 

 

1220 

 

З рядка 1045 графи 3 Балансу 

на кінець звітного року 1225 З рядка 1045 графи 4 Балансу 
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1 2 3 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

на початок звітного року 

 

1230 

 

З рядка 1500 графи 3 Балансу 

на кінець звітного року 1235 З рядка 1500 графи 4 Балансу 

Включено до Звіту про фінансові результати всього 1240 
Сума показників рядків 2300 і 2455 

Звіту про фінансові результати 

у т. ч.: 

поточний податок на прибуток 

 

1241 

Сума, списана в дебет рахунка 98 із 

кредиту субрахунку 641 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 
Дт 98 Кт 17 (за наявності доходу з податку 

на прибуток Дт 17 Кт 98) 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 
Дт 98 Кт 54 (за наявності доходу з податку 

на прибуток Дт 54 Кт 98) 

Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 Аналітичні дані до рахунку 641 

у т. ч.: 

поточний податок на прибуток 

 

1251 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 
 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 Сума рядків 080 (розділ І) і 260 (розділ II) графи 10 Приміток 

Використано за рік – усього 1310 

Річний оборот за Дт 15 (без вартості безоплатно одержаних, придбаних за цільові 

кошти або внесених до статутного фонду необоротних активів і суми переоцінки 

необоротних активів) і сальдо на кінець року за Дт 205 

у т. ч. на: 

будівництво об’єктів 

 

1311 

Річний дебетовий оборот за субрахунком 151 і дебетове сальдо за субрахунком 205 

у частині матеріалів для будівництва об’єкта основних засобів 
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1 2 3 

придбання (виготовлення) та 

поліпшення основних засобів 
1312 

Річний оборот за дебетом субрахунку 152 і сальдо за субрахунком 205 у частині 

матеріалів, призначених для виготовлення або ремонту об’єкта основних засобів 

із них машини та обладнання 1313  

придбання (створення) 

нематеріальних активів 
1314 Річний оборот за дебетом субрахунку 154 

погашення отриманих на 

капітальні інвестиції позик 
1315 Аналіз оборотів за кредитом і дебетом рахунку 60 
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Додаток до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами» 

за 20 ____ рік 

 
I. Показники пріоритетних звітних ________________________________________ сегментів 

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 
 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 

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

1. Доходи звітних сегментів: 

Доходи від операційної 

діяльності звітних сегментів 

010 Рядок 010 = Рядок 011 + Рядок 012 + Рядок 013 

із них: 

доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг): 

зовнішнім покупцям 

011 

Аналітичні дані щодо сегментів за кореспонденцією рахунків д-т 36 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками» і к-т 70 «Доходи від реалізації» мінус ПДВ, знижки і 

вартість повернених товарів, інші вирахування з цього доходу 

іншим звітним сегментам 012 
Аналітичні дані щодо сегментів за кореспонденцією рахунків д-т 682 «Внутрішні 

розрахунки» к-т 70 «Доходи від реалізації» за мінусом вирахувань із доходу 

інші операційні доходи 013 
Аналітичні дані щодо сегментів за к-т 71 «Інший операційний дохід» за мінусом 

вирахувань 

Фінансові доходи звітних 

сегментів 
020 Рядок 020 = Рядок 021 + Рядок 022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

із них: доходи від участі в 

капіталі, які безпосередньо 

стосуються звітного сегмента 

021 
Аналітичні дані щодо сегментів за оборотом за к-т 72 «Дохід від участі в капіталі» за 

мінусом вирахувань (для сегментів, у яких є фінансова діяльність) 

інші фінансові доходи 022 
Аналітичні дані щодо сегментів за оборотом за к-т 73 «Інші фінансові доходи» за 

мінусом вирахувань (для сегментів, в яких є фінансова діяльність) 

Інші доходи 030 
Аналітичні дані щодо сегментів за к-т 74 «Інші доходи», 76 «Страхові платежі» за 

мінусом вирахувань 

Усього доходів звітних 

сегментів 
040 Рядок 040 = Рядок 010 + Рядок 020 + Рядок 030 

Нерозподілені доходи 050 × × × × × × × × × × × × 
Рядок 050 = Рядок 051 + 

Рядок 052 + Рядок 053 

із них: доходи від операційної 

діяльності 
051 × × × × × × × × × × × × 

Доходи, відображені за 

оборотом к-т 70 «Доходи 

від реалізації» та к-т 71 

«Інший операційний 

доход», які не можна 

віднести до конкретних 

звітних сегментів 

фінансові доходи 052 × × × × × × × × × × × × 

Для підприємств, 

фінансову діяльність 

яких не розподіляють 

між сегментами, – 

доходи за к-т 72 «Дохід 

від участі в капіталі» і 

к-т 73 «Інші фінансові 

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

Вирахування доходів від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) іншим звітним 

сегментам 

060 

Сума доходу від реалізації іншим сегментам (аналітичні дані за к-т 70 «Доходи від 

реалізації») 

Усього доходів підприємства 

(р. 040 + р. 050 – р. 060) 
070 

Рядок 070 = Рядок 040 + Рядок 050 – Рядок 060 

2. Витрати звітних сегментів: 

Витрати операційної діяльності 
080 

 

Рядок 080 = Рядок 081 + Рядок 082 

із них: собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг): 

зовнішнім покупцям 

081 

Аналітичні дані за д-т 90 «Собівартість реалізації» стосовно сегментів 

іншим звітним сегментам 082 

Адміністративні витрати 
090 

Аналітичні дані за д-т 92 «Адміністративні витрати», що можна віднести або розподілити 

на конкретний звітний сегмент 

Витрати на збут 
100 

Аналітичні дані за д-т 93 «Витрати на збут», що можна віднести або розподілити на 

конкретний звітний сегмент 

Інші операційні витрати 
110 

Аналітичні дані за д-т 94 «Інші операційні витрати», що можна віднести або розподілити 

на конкретний звітний сегмент 

Фінансові витрати звітних 

сегментів 
120 

Аналітичні дані за д-т 95, 96, що можна віднести або розподілити на конкретний звітний 

сегмент 

із них: втрати від участі в 

капіталі, які безпосередньо 

можна віднести до звітного 

сегмента 

121 
Аналітичні дані щодо сегментів, у яких є фіндіяльність за д-т 96 «Втрати від участі в 

капіталі» 

  122 Аналітичні дані щодо сегментів за д-т 95 «Фінансові витрати» (у яких є фінансова діяльність) 

Інші витрати 130 Оборот за д-т 97 «Інші витрати» за сегментами 

Усього витрат звітних сегментів 140 Рядок 140 = Рядок 080 + Рядок 090 + Рядок 100 + Рядок 110 + Рядок 120 + Рядок 130 
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Нерозподілені витрати 

150 × × × × × × × × × × × × 

Рядок 150 = Рядок 151 + 

Рядок 152 + Рядок 153 + 

Рядок 154 

із них: адміністративні, 

збутові та інші витрати 

операційної діяльності, не 

розподілені на звітні сегменти 

151 × × × × × × × × × × × × 

Витрати за д-т 92, 93, 94, 

які не можна віднести до 

конкретних звітних 

сегментів 

фінансові витрати 

152 × × × × × × × × × × × × 

Для підприємств, 

фіндіяльність яких не 

розподіляють між 

сегментами, – витрати за 

д-т 95 «Фінансові 

витрати», 96 «Втрати від 

участі в капіталі» 

податок на прибуток 154             Повна сума за д-т 98 

«Податок на прибуток» 

Вирахування собівартості 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) іншим 

звітним сегментам 

160 
Собівартість продукції, товарів, робіт, послуг, реалізованих іншим звітним сегментам 

(аналітичні дані за д-т 90 «Собівартість реалізації») 

Усього витрат підприємства 

(р. 140 + р. 150 – р. 160) 
170 Рядок 170 = Рядок 140 + Рядок 150 – Рядок 160 

3. Фінансовий результат 

діяльності сегмента (р. 040 – 

р. 140) 

180 Рядок 180 = Рядок 040 – Рядок 140 

4. Фінансовий результат 

діяльності підприємства 

(р. 070 – р. 170) 

190 
Рядок 190 = Рядок 070 – Рядок 170 

Цей показник має відповідати рядку 2350 або 2355 Звіту про фінансові результати  
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5. Активи звітних сегментів 200 Рядок 200 = Рядок 201 + Рядок 202 + Рядок 203 + Рядок 204 + Рядок 205 

із них: 201 

Відокремлена вартість активів звітного сегмента – аналітичні дані за дебетовими 

залишками на рахунках активів 

 202 

 203 

 204 

 205 

Нерозподілені активи 

220 × × × × × × × × × × × × 

Рядок 220 = 

Рядок 221 + Рядок 222 + 

Рядок 223 + 

Рядок 224 

із них: 221 × × × × × × × × × × × × Залишки за 

д-т 17 «Відстрочені 

податкові активи»; 

641 «Розрахунки за 

податками й 

платежами / податок 

на прибуток»;  

14 «Довгострокові 

фінансові інвестиції» 

та 35 «Поточні 

фінансові інвестиції» 

для підприємств, в 

яких фінансова 

діяльність не є 

основною; 

373 «Розрахунки за 

нарахованими 

доходами» для 

 222 × × × × × × × × × × × × 

 223 × × × × × × × × × × × × 

 

224 × × × × × × × × × × × × 
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              підприємств, в яких 

фінансову діяльність не 

розподіляють між 

сегментами; інші 

оборотні активи, які 

пов’язані з діяльністю 

підприємства в цілому і 

не стосуються окремих 

сегментів 

Усього активів підприємства 230 Рядок 230 = Рядок 210 + Рядок 220 

6. Зобов’язання звітних сегментів 240 Рядок 240 = Рядок 241 + Рядок 242 + Рядок 243 + Рядок 244 

із них: 241 
Вартість зобов’язань звітного сегмента – аналітичні дані за Кт рахунків зобов’язань 

(55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, а також 50, 51, 52, 53, якщо в сегментів є фінансова 

діяльність) 

 242 

 243 

 244 

Нерозподілені зобов’язання 260 × × × × × × × × × × × × 

Рядок 260 = Рядок 261 + 

Рядок 262 + Рядок 263 + 

Рядок 264 

із них: 261 × × × × × × × × × × × × Залишки за к-т: 47 «Забезпе-

чення майбутніх витрат і 

платежів»; 48 «Цільове 

фінансування, якщо вони 

стосуються діяльності 

підприємства в цілому»; 

54 «Відстрочені податкові 

зобов’язання»; 50, 51, 52 

та 53, якщо отримання 

фінансових доходів не є 

 262 × × × × × × × × × × × × 

 263 × × × × × × × × × × × × 

 

264 × × × × × × × × × × × × 
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основною діяльністю 

звітного сегмента; 

67 «Розрахунки з 

учасниками»; 

64 «Розрахунки за 

податками й платежами», 

65 «Розрахунки за 

страхуванням», які не 

можна розподілити між 

звітними сегментами 

Усього зобов’язань підприємства 

(р. 240 + р. 260) 
270 Рядок 270 = Рядок 240 + Рядок 260 

7. Капітальні інвестиції 280 Аналітичні дані щодо сегментів за д-т 15 «Капітальні інвестиції» 

8. Амортизація необоротних активів 290 К-т 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 
 

II. Показники за допоміжними звітними ______________________ сегментами 

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 
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Доходи від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 
300 

Дані щодо сегментів за д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і к-т 70 «Доходи від 

реалізації» мінус ПДВ, знижки і повернення товарів, інші вирахування з цього доходу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

послуг) зовнішнім 

покупцям 
 

Якщо допоміжний сегмент – географічний збутовий, то за ним наводять дохід від продажу 

продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям. Для господарського допоміжного – 

дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 

Балансова вартість 

активів звітних сегментів 
310 Підсумок балансу окремих звітних сегментів 

Капітальні інвестиції 320 

Аналітичні дані щодо сегментів за д-т 15 «Капітальні інвестиції»  330 

 340 
 

III. Показники за допоміжними звітними географічними ______________________ сегментами 

(виробничий, збутовий) 
 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 

Найменування звітних сегментів 
Нерозподілені 

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

Доходи від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) зовнішнім 

покупцям 

350 

Дані щодо сегментів за д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і к-т 70 «Доходи від 

реалізації» мінус ПДВ, знижки і повернення товарів, інші вирахування з цього доходу. Якщо 

пріоритетний сегмент – географічний виробничий, і до того ж місце розташування покупців 

відрізняється від місця розташування активів підприємства, то тут за кожним допоміжним 

звітним географічним збутовим сегментом вказують дохід від продажу продукції (товарів, робіт, 

послуг) зовнішнім покупцям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Балансова 

вартість активів 

звітних сегментів 

360 Підсумок балансу окремих звітних сегментів 

Капітальні 

інвестиції 
370 

Аналітичні дані щодо сегментів за д-т 15 «Капітальні інвестиції» 

 380 

 390 

 

  


