
Які рядки фінансової звітності та дані бухгалтерського обліку 

враховуються для визначення обсягу чистого прибутку 

(доходу), з якого розраховується частина чистого прибутку 

(доходу), що відраховується державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету? 
 

ЗІР, категорія 102.23.02 

Відповідно до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 зі 

змінами та доповненнями, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (крім державного 

підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до 

Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату 

маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, 

державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових 

установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також 

державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий 

центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається 

виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату 

(прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого 

прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка 

нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу 

прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових 

ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків. 

Обсяг чистого прибутку (доходу) відображається у рядку 01 «Чистий прибуток 

(дохід)» Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до 

державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, форма 

якого затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285. 

Сума чистого фінансового результату (прибутку/збитку) визначається за даними 

рядків 2350, 2355 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), 

наведеному у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 № 73 зі змінами та доповненнями.  

Сума капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, 

розраховується відповідно до п. 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000  

№ 92 зі змінами та доповненнями, згідно з яким при вибутті об’єктів основних засобів, які 

раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх 



уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу 

нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення 

сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок 

залишкової вартості цього об’єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на 

рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу 

нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до 

складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включається залишок 

перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що 

відображений у складі капіталу у дооцінках. Відомості про суму перевищення попередніх 

дооцінок над сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені до складу нерозподіленого 

прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів. 

При цьому, п. 1 розд. II Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих 

активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 

господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, 

комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

19.12.2006 № 1213 зі змінами та доповненнями, визначено, що розпорядчий документ про 

облікову політику підприємства має визначати, зокрема, застосування періодичності 

(періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку, 

або при вибутті об’єкта основних засобів, або періодично (пропорційно нарахованій 

амортизації). 

Також обсяг чистого прибутку (доходу) може бути збільшений на частку 

нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу 

прибутку в обсязі, визначеному за рішенням органу управління, та за наявності 

фінансових ресурсів у підприємства. 

Водночас зазначаємо, що згідно з п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року  

№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» регулювання 

питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності. Тому стосовно визначення обсягу чистого 

прибутку (доходу), з якого розраховується частина чистого прибутку (доходу), що 

відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до 

державного бюджету, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України. 


