
Елементи звіту про 
фінансові результати 

Деякі нюанси розкриття Розділ 

Доходи та витрати 
підприємства від 
операційної діяльності, 
фінансовий результат 
операційної діяльності 
(прибуток/збиток). 

Операційна діяльність – це основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які не є 
інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Ключовими 
показниками є: 

• чистий дохід = виручка – ПДВ, акцизний збір, 
знижки, вартість повернутих товарів, доходи, що 
належать комітентам; 

• валовий прибуток = чистий дохід – собівартість. 

До складу чистого доходу включаються також доходи від 
здавання в оренду інвестиційної нерухомості. У разі 
здавання основних засобів, які не обліковуються як 
інвестиційна нерухомість, такі доходи входять до складу 
інших операційних доходів. Також до цього блоку 
потрапляють доходи (витрати) від курсових різниць, 
зокрема по поточним рахункам та пов’язані з операційною 
діяльністю. 

Також тут відображається продаж основних засобів, які 
були попередньо переведені до груп вибуття інші 
операційні доходи, інші операційні витрати). 

І 

Інші доходи та витрати, 
у т.ч. фінансові, 
фінансовий результат 
до оподаткування 
(прибуток/збиток). 

Сюди відноситься інвестиційна та фінансова діяльність 
підприємства:  

• дивіденди, відсотки по кредитах та інші доходи, 
отримані від фінансових інвестицій; 

• доходи (витрати) за методом участі в капіталі; 
• доходи (витрати) від реалізації фінансових 

інвестицій; 
• доходи (витрати) від неопераційних курсових 

різниць. 

Витрати (доходи) з 
податку на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток наводять з податкової 
декларації з урахуванням П(С)БО 17, тобто обліку 
відстрочених податкових активів і зобов’язань. Малі та 
мікропідприємства на застосовують цей стандарт, том 
можуть одразу наводити суму податку з декларації. 

Дохід з податку на прибуток можливий при списанні 
відстрочених податкових зобов’язань за П(С)БО 17. 

Щодо платників єдиного податку, то вони залишають 
даний рядок порожнім. Вони повинні відображати єдиний 
податок у складі адміністративних витрат у блоці 
операційної діяльності загального звіту про фінансові 
результати (п. 18 П(С)БО 16 “Витрати”) або у складі рядка 
“Інші витрати”, якщо користуються звітом згідно НП(С)БО 
25. 



Чистий прибуток 
(збиток). 

Це арифметична різниця між усіма доходами та витратами 
підприємства по всім видам діяльності. 

Сукупний дохід. Наводиться інформація про інший сукупний дохід та 
розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у 
звітному періоді. 

ІІ 

Елементи операційних 
витрат. 

Тут наводиться класифікація затрат підприємства за 
економічними елементами за вирахуванням внутрішнього 
обороту – це продукція, яку підприємство спожило саме у 
себе. 

Собівартість реалізованих товарів, продукції, 
інших запасів у цьому розділі не наводиться. 

Сума по даному розділу не обов’язково має співпадати з 
чимось з розділом І. Наприклад, списання сировини у 
виробництво є матеріальними затратами у розділі ІІ, 
однак, ніяк не відображається у розділі І, так як не є 
витратами з точки зору П(С)БО 16. 

Також інші операційні витрати з розділу І та інші 
операційні витрати з розділу ІІ – це різні за своєю суттю 
показники. У розділі ІІ зокрема не відображаються втрати 
від курсових різниць, знецінення запасів, псування 
цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових 
санкцій тощо. До інших операційних витрат розділу ІІ 
включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств. 

Ведення 8-го класу рахунків, який необов’язковий, може 
полегшити заповнення даного розділу. 

ІІІ 

Показники 
прибутковості акцій. 

Заповнюють акціонерні товариства, прості акції або 
потенційні прості акції яких відкрито продаються та 
купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які 
перебувають у процесі випуску таких акцій. 

ІV 

 


