
 
Розділ Звіту  

про фінансові 

результати 

Цінність для аналізу та які нюанси треба враховувати 

І. Фінансові 

результати 

Містить інформацію про всі доходи та витрати підприємства, які поділяються на 

2 блоки: 

 операційна діяльність (основна діяльність підприємства, від якої воно 

отримує економічні вигоди); 

 інша діяльність (доходи й витрати від володіння інвестиціями, отримання та 

видачі позик, ліквідації основних засобів тощо). 

Для цілей аналізу даний розділ дає можливість відслідкувати динаміку виручки, 

витрат, чистого прибутку та його проміжних складових. Витрати у даному розділі 

класифікуються за їх призначенням (функціями) адміністративні, збутові, фінансові, 

інші. Це дає можливість виявити за яким напрямом існують проблеми, наприклад, 

зростання витрат. 

Слід розуміти також, що даний розділ будується за принципом нарахування та 

не має прив’язки до отримання чи витрачання грошових коштів. Доходи за 

принципом нарахування відображаються в бухобліку в тому періоді, коли вони 

фактично були отримані, а не тоді коли отримані грошові кошти. Разом з доходами 

відображаються витрати, які були понесені для їх отримання в даному періоді. 

Наприклад, відвантаження продукції у 2017 р. та отримання оплати по ній у 2018 р. 

має наслідком визнання доходу (виручки) та собівартості даної продукції саме у 

Звіті за 2017 р.  

ІІ. Сукупний дохід 

Інформація про інший сукупний дохід, тобто зміни власного капіталу 

підприємства внаслідок операцій та інших подій, які не пов’язані з операціями з 

учасниками та доходами й витратами І розділу. Наприклад, цінною є інформація про 

результати дооцінки (уцінки) основних засобів. Дооцінка основних засобів 

відображається в обліку не як дохід, а як збільшення капіталу у дооцінках (у складі 

власного капіталу), тому вона не потрапляє до розділу І. Така інформація разом з 

примітками дає можливість зрозуміти причини зміни вартості основних засобів. 

ІІІ. Елементи 

операційних витрат 

По-перше, розкривається інформація про витрати операційної діяльності, але в 

іншій класифікації, ніж в розділі І – за характером (матеріальні затрати, витрати на 

оплату праці, витрати на єдиний соціальний внесок, амортизація, інші операційні 

витрати). 

Друга особливість – сума витрат операційної діяльності по розділу І та розділу 

ІІІ співпадає тільки для торговельних підприємств та інших, які не мають 

виробництва та не використовують рахунок 23 “Виробництво”. Чому? Наприклад, 

якщо списується сировина у виробництво, то це є матеріальні затрати по розділу ІІІ, 

але це не витрати для розділу І. Вони стануть витратами тільки тоді, коли продукція 

буде вироблена та реалізована (буде отриманий дохід від реалізації). 

Третя особливість – у даному розділі не відображаються собівартість 

реалізованих товарів та витрати від курсових різниць. 

Для аналізу цей розділ цінний тим, що можна побачити структуру операційних 

витрат підприємства, яку частку займають матеріальні затрати, яку частку займають 

витрати на оплату праці тощо. 

ІV. Розрахунок 

показників 

прибутковості акцій 

Міститься інформація про прибутковість однієї акції. Цей розділ заповнюється 

тільки для акціонерних товариств. 

 


