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Тема 5.2. Звіт про фінансові результати  

(Звіт про сукупний дохід) 
 

Мета заняття 

1.  Засвоїти зміст, будову і порядок подання доходів та витрат у звіті про фінансові 

результати. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід. 

Мета складання Звіту про фінансові результати – надання користувачам повної, 

правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та 

сукупний дохід підприємства за звітний період. 

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). 

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).   

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок 

операцій з власниками). 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів 

підприємства.  

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

 

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте мету складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). 

2. З яких розділів складається Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) підприємств України? Охарактеризуйте зміст і призначення кожного розділу. 

3. Які інформаційні зв’язки між статтями Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) та планом рахунків бухгалтерського обліку? 

4. Охарактеризуйте основні елементи Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід)? 

5. Розкрийте критерії визнання доходів та витрат у Звіті про фінансові результати 

(Звіті про сукупний дохід). 

6. Як класифікується діяльність підприємства з метою складання Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

7. На підставі яких даних складається розділ І «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

8. Розкрийте методику складання розділу І «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

9. Охарактеризуйте зміст розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід). 

10. За якими даними бухгалтерського обліку складається розділ ІІ «Сукупний дохід» 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 
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11. Висвітліть методику складання розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід)? 

12. Розкрийте методику складання розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 
13. Розкрийте методику розрахунку скоригованого показника чистого прибутку на 

одну просту акцію. 
14. Розкрийте послідовність розрахунку валового прибутку (збитку) та визначення 

чистого прибутку (збитку) підприємства. 
15. Висвітліть порядок складання розділу ІV «Розрахунок показників прибутковості 

акцій» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

 

Тестові завдання 
1.  Втрати від знецінення запасів з метою складання Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) включаються до складу: 
а) інших операційних витрат; 
б) собівартості реалізованої продукції; 
в) адміністративних витрат; 
г) витрат на збут. 
2.  Підставою для визнання доходів від продажу продукції (товарів) згідно з П(С)БО 

15 «Доходи» є момент: 
а) відвантаження товарів покупцю; 
б) отримання авансу від покупця; 
в) отримання грошових коштів від покупця за відвантажену їм раніше продукцію; 
г) правильна відповідь відсутня 
3.  У статті «Чистий дохід від реалізації продукції» відображається: 
а) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням наданих 

знижок і податків; 
б) дохід від реалізації продукції, товарів або послуг, без вирахування наданих знижок, 

але з урахуванням податків з продажу; 
в) дохід від реалізації продукції, товарів або послуг без вирахування наданих 

знижок, повернених товарів та податків; 
г) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування 

непрямих податків. 
4.  Витрати включаються до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) на підставі принципу: 
а) економічності; 
б) доцільності; 
в) нарахування та відповідності доходів і витрат; 
г) автономності. 
5. Стаття «Інші фінансові доходи» не включає: 
а) дивіденди одержані; 
б) відшкодування раніше списаних активів; 
в) плата за фінансовим лізингом; 
г) відсотки отримані. 
6.  У статтях розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) наводяться дані щодо збільшення або зменшення власного капіталу 
за рахунок: 

а) дооцінки основних засобів і нематеріальних активів;  
б) переоцінки основних засобів і нематеріальних активів;  
в) переоцінки основних засобів і інших активів;  
г) переоцінки запасів.  
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7.  Собівартість реалізованих основних засобів з метою складання Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) включається до складу: 

а) інших операційних витрат; 
б) собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 
в) інших витрат; 
г) адміністративних витрат. 
8.  Сума одержаних дивідендів у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 

дохід) включається до складу: 
а) доходів від участі в капіталі; 
б) інших фінансових доходів; 
в) інших доходів; 
г) інших операційних доходів. 
9.  Відсотки за користування короткостроковим банківським кредитом відобра-

жаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею: 
а) втрати від участі у капіталі;  
б) фінансові витрати; 
в) інші операційні витрати; 
г) інші витрати. 
10.  Під час оцінки розбавленого показника прибутку на акцію до розрахунку береться: 
а) прибуток підприємства до оподаткування за звітний рік; 
б) чистий прибуток підприємства за звітний рік; 
в) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить власникам простих 

акцій; 
г) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить власникам простих 

акцій, збільшений на суму дивідендів за привілейованими акціями, які можуть бути 
конвертовані в прості акції. 

11.  Якщо підприємство веде облік витрат з використанням рахунків класу 9, то 
сума господарської операції за проводкою Д-т 92 К-т 372 буде відображена у Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у рядку: 

а) ряд. 2500 «Матеріальні витрати»; 

б) ряд. 2505 «Витрати на оплату праці»; 

в) ряд. 2520 «Інші операційні витрати»; 

г) не буде відображена в жодному з рядків. 

12.  При організації обліку витрат з використанням рахунків класів 8 та 9 за ряд. 

2520 «Інші операційні витрати» буде відображено суму: 

а) дебетового обороту за рахунком 94; 

б) дебетового обороту за  рахунком 84;  

в) кредитового обороту за рахунком 74; 

г) дебетового обороту за рахунком 92. 

13.  01.01.20Х1 р. підприємством сплачено 2 400 грн за передплату періодичної 

преси на наступний рік. Витрати за 1 квартал 20Х1 р. будуть відображені у звіті 

про фінансові результати таким чином: 

а) 2 400 грн – адміністративні витрати (р. 2130); 

б) 600 грн – адміністративні витрати (р. 2130); 

в) 2 400 грн – інші операційні витрати (р. 2180); 

г) 600 грн – інші операційні витрати (р. 2180). 

14.  Підприємство отримало від замовника аванс у сумі 6 тис. грн (за продукцію 

ціною 20 грн за одиницю, собівартість якої 18 грн за одиницю), а відвантажило у 

звітному періоді лише  250 од. Показники Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) становлять: 

а) ряд. 2000 – 5 000 грн, ряд. 2050— 4500 грн; 

б) ряд. 2000 – 0 грн, ряд. 2050 – 0 грн; 
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в) ряд. 2000 – 6 000 грн, ряд. 2050 – 0 грн; 

г) ряд. 2000 – 6 000 грн, ряд. 2050 – 5400 грн. 

15.  Якщо підприємство відвантажило протягом року готової продукції на суму 

12 000 грн, у т. ч. ПДВ – 2 000 грн, але протягом року було повернуто цієї продукції 

на суму 6 000 грн, у т.ч. ПДВ – 1 000 грн, то за ряд. 2 000 Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) буде відображена сума: 

а) 10 000 грн; 

б) 5 000 грн; 

в) 7 000 грн; 

г) 11 000 грн. 
Практичні ситуації 

Завдання 5.2.1 
Вихідні дані 
На склад оприбутковано 200 виробів. Дебетовий оборот за рахунком 26 «Готова 

продукція» – 200 тис. грн. Продано 150 виробів за ціною 1 400 грн за одиницю (з ПДВ). 
Підприємство не має залишків незавершеного виробництва на кінець року. У звітному 
періоді витрати і доходи підприємства від іншої операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності склали: 

 витрати на сигналізацію – 3 800 грн; 

 заробітна плата менеджерів з реалізації готової продукції – 11 300 грн; 

 витрати на відправлення запрошення акціонерам на загальні збори – 2 100 грн; 

 заробітна плата офісних працівників підприємства – 57 300 грн; 

 від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції – 1 200 грн; 

 виручка від реалізації МШП – 5 000 грн; 

 збиток від акцій асоційованого підприємства – 3 380 грн; 

 дивіденди одержані – 6 000 грн; 

 дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості за придбані цінні 
папери – 2 000 грн; 

 залишкова вартість безкоштовно переданого виробничого інвентарю – 473 грн. 
Зміст завдання 
Визначити показники та скласти розділ І «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 
 
Завдання 5.2.2 
Вихідні дані 
Прибуток, розрахований як об’єкт оподаткування у податковій декларації, 

становить 220 тис. грн і перевищує обліковий прибуток, розрахований за даними Звіту 
про фінансові результати на 160 тис. грн, з яких 120 тис. грн – тимчасові різниці. Ставка 
податку на прибуток – 18 %. 

Зміст завдання 
Визначити витрати (дохід) з податку на прибуток, які будуть відображені у Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

 

Завдання 5.2.3 
Вихідні дані 

1.  У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати на 

суму 20 тис. грн, за якими за 2 місяці звітного року нараховано дохід за ставкою 50 % 

річних. 

2.  Реалізовано основних засобів на суму 4,8 тис. грн, у т. ч. ПДВ – 800 грн. 

Первісна вартість основних засобів складає 10 тис. грн, знос на дату реалізації – 7 тис. грн. 

3.  У звітному році підприємство отримало короткостроковий кредит у банку в 

сумі 300 тис. грн під 60 % річних на 6 місяців.  
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Зміст завдання 

Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  
(р. 2290 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)). 

 

Завдання 5.2.4 
Вихідні дані 
Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік наведено в табл. 5.2.1. 

Таблиця 5.2.1 

Доходи і витрати підприємства за звітний рік 
 

№ 

з/п 

Показники  Сума, 

тис. грн 

1 Вартість реалізованої продукції (з ПДВ) 89 

2 Заробітна плата основних виробничих 
робітників 

49 

3 Заробітна плата персоналу управління 
цехами 

30 

4 Заробітна плата адміністративного 
персоналу підприємства 

45 

5 Нарахування на заробітну плату – на 
соціальні заходи (37 %) 

? 

6 Собівартість витрачених матеріалів 8 

7 Амортизація основних засобів 6 

8 Дохід від безоплатно одержаних основних 
засобів 

4 

9 Дивіденди одержані 5 

10 Визнані штрафи, пені, неустойки 2 

11 Сумнівні та безнадійні борги 1 

12 Витрати на рекламу 2 
 

Зміст завдання 
Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – розділ І 

«Фінансові результати» та розділ ІІІ «Елементи операційних витрат».  

 

Завдання 5.2.5 
Вихідні дані 
Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік та його акції 

наведено в табл. 5.2.2. та 5.2.3  

Таблиця 5.2.2  

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ 

з/п 

Показники  Сума 

1 Готова продукція підприємства за звітний період, шт. 620 

2 Витрати на виробництво продукції (залишків незавершеного 

виробництва на кінець року немає), грн 

62 000 

3 Відвантажено готової продукції покупцям, шт. 200 

4 Ціна реалізації з ПДВ, грн 240 

5 Витрати на виготовлення зразків з раціоналізаторських 

пропозицій, грн. 

600 

6 Витрати на сигналізацію, грн 380 
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Закінчення табл. 5.2.2 
7 Заробітна плата менеджерів з реалізації готової 

продукції, грн 

1 180 

8 Витрати на відправлення запрошення акціонерам на загальні 

збори 

210 

9 Від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції 120 

10 Винагорода за фінансову оренду будівлі санаторію, отримана 

підприємством 

1 240 

11 Надходження в касу від комірника для відшкодування 

крадіжці товарів 

825 

12 Виручка від реалізації спеціальних інструментів  1 000 

13 Збитки від списання безнадійної заборгованості покупців 673 

14 Збиток від акцій асоційованого підприємства 338 

15 Нараховані дивіденди до одержання  600 

16 Дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості 

за придбані цінні папери 

2 000 

17 Залишкова вартість безкоштовно переданого виробничого 

інвентарю 

473 

18 Штрафні санкції сплачені за порушення податкового 

законодавства 

314 

19 Сума нарахованої амортизації по безкоштовно отриманого 

легкового автомобілю 

515 

20 Збитки від уцінки будівлі складу готової продукції 847 

21 Заробітна плата офісних працівників підприємства 5 730 

22 Витрати на пакування готової продукції 324 

23 Виручка від реалізації сировини 1 350 

24 Собівартість реалізованої сировини 890 

25 Відсотки за банківськими кредитами сплачені 335 

26 Амортизація будівлі складу сировини та матеріалів 367 

27 Знос будинку відпочинку, який знаходиться на Балансі 

підприємства 

417 

 

Таблиця 5.2.3  

Інформація про акції підприємства 
 

 

№ 

з/п 

Показники  Сума 

1 Кількість привілейованих акцій, яка знаходиться в обігу 200 

2 Дивіденди: 5 грн на одну просту акцію;  

30 грн на одну привілейовану акцію 

 

3 Прості акції в обігу, шт.: 

На 1 січня 

Випущені 1 лютого 

Випущені 1 вересня 

На 31 грудня 

 

900 

100 

200 

800 

4 Кількість 15 % облігацій, які можна конвертувати у прості акції 200 

5 Вартість облігацій, які можна конвертувати 2 000 

6 Умови конвертації: 10 облігацій конвертується у 2 прості акції  

 

 



 

120 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – розділ І 

«Фінансові результати» та розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій». 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [5], [6], [13], [16], [53], [55], [60], [62], 

[64], [66]. 

 

 

Тема 5.3. Звіт про рух грошових коштів 

 

Мета заняття 

1.  З’ясувати зміст, структуру і порядок відображення грошових потоків у Звіті про 

рух грошових коштів. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про рух грошових 

коштів на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

Мета складання Звіту про рух грошових коштів – надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що 

відбулися у грошових коштах підприємства та їхніх еквівалентах за звітний період. 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання. 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються 

незначним ризиком зміни вартості. 

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 

зобов’язанням емітента. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошей та їхніх 

еквівалентів. 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів. 

Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів – метод, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових  

надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. 

Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів (рух грошових коштів 

від операційної діяльності) – метод, згідно з яким прибуток чи збиток коригується 

відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відстрочок або 

нарахувань минулих чи майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо 

операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із 

грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності. 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою складається Звіт про рух грошових коштів? 

2. Дайте характеристику структурі Звіту про рух грошових коштів?  

3. У розрізі яких видів діяльності відображаються у Звіті про рух грошових коштів 

грошові потоки? 

4. Визначте склад операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 


