
Стаття Код 

рядка 

Джерела інформації для формування показника (статті) 

Надходження (гр. 3) Витрачання (гр. 4) 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

3500 Ряд. 2290 гр. 3 форми № 2 Ряд. 2295 гр. 3 форми № 2 

Коригування на: 

амортизацію необоротних 

активів 

3505 Ряд.  2515 гр. 3 форми № 2 × 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 

3510 Ряд. 1520 (гр. 4 – гр. 3) +  ряд. 1525 (гр. 4 – гр. 3) + ряд. 1660 (гр. 4 – гр. 3) ф. № 1 з урахуванням 

коригування. Коригуванням треба виключити отримання цільового фінансування на капітальні 

інвестиції та інші цілі, що не пов’язані з операційною діяльністю. 

збиток (прибуток)  від 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 (Оборот Дт 945 – Кт 302, 312, 315, 316, 334, 351) – (Оборот Дт 302, 312, 314, 316, 334, 351 – Кт 

714) 

У даній графі відображається згорнутий результат додатних і від’ємних операційних курсових 

різниць, що виникли в результаті перерахування залишків коштів та їх еквівалентів в інвалюті 

протягом звітного року. 

>0 <0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 (2255 + 2270) – (2200 + 2220 + 2240)+ (2180 –2120) гр. 3 ф. №. 2 

 різниця в оборотах Кт 712 і Дт 943 у частині реалізації необоротних активів; 

виключаються усі результати від продажу інвестиційної нерухомості, не активів, 

утримуваних для продажу, і груп вибуття, інших довгострокових активів 

>0 <0 

фінансові витрати 3540 Ряд. 2250 ф. № 2 × 

Наводиться оборот за Дт 951, 952 у частині нарахованих процентів за користування кредитами 

та позиками. 

зменшення (збільшення) 

оборотних активів 

3550 Сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 (гр. 4 – гр. 3) ф. № 1 

Коригується на зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій 

інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової 

діяльності (виплата дивідендів виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові 

внески до статутного капіталу) 

>0 <0 



збільшення (зменшення) 

поточних зобов’язань 

3560 Сума рядків 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1665, 1690 (гр. 4 – гр. 3) форми № 1 з урахуванням 

коригування 

>0 <0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

3570 Різниця між сумами надходжень та витрачання після коригування прибутку (збитку від 

звичайної діяльності до оподаткування: 

(+/– 3500 + 3505 +/– 3510 +/– 3515 +/– 3520 – 3540 +/– 3550 +/– 3560) , де “+” – значення з графи 

3, а “–”–  значення з гр. 4 форми звіту 

Сплачений податок на прибуток 3580 × Оборот Дт 641 з Кт 311 у частині сплати 

податку на прибуток 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

3195 (+/– ряд. 3570 – 3580 – ряд. 3585 ) 

(“+” значення ряд. 3570 із гр. 3; “–” – значення ряд. 3570 із гр. 4) 

>0 <0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

3295 Заповнюється аналогічно звіту про рух 

грошових коштів за прямим методом 

Заповнюється аналогічно звіту про рух 

грошових коштів за прямим методом 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 

3395 

Чистий рух коштів за період 

Залишок коштів на початок 

року 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

Залишок коштів на кінець 

року          

3400 

3405 

3410 

3415 

 


