
Стаття звіту про фінансові 
результати 

Код 

рядка 
Джерела інформації 

Розділ І 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 
Обороти за Дт субрахунків 701, 702, 703 із Кт 791 за 
мінусом оборотів за Дт субрахунку 704. 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 Обороти за Дт 901, 902, 903. 

Валовий: 

• прибуток: 
2090 

Позитивне значення: ряд. 2000 + ряд. 2010 – ряд. 2050 – 
ряд. 2070. 

• збиток 2095 Від’ємне значення (див. ряд. 2090). 

Інші операційні доходи 2120 Обороти за Дт рахунка 71 із Кт 791. 

Адміністративні витрати 2130 Обороти за Кт рахунка 92 із Дт 791. 

Витрати на збут 2150 Обороти за Кт рахунка 93 із Дт 791. 

Інші операційні витрати 2180 Обороти за Кт рахунка 94 з Дт 791. 

Фінрезультати від 
операційної діяльності: 

• прибуток 
2190 

Позитивне значення: ряд. 2090 (ряд. 2095) + (–) 2105 +/– 
2110 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180. 

• збиток 2195 Від’ємне значення (див. ряд. 2190). 

Інші фінансові доходи 2220 Обороти за Дт рахунка 73 із Кт субрахунку 792. 

Інші доходи 2240 Обороти за Дт рахунка 74 Кт субрахунку 793. 

Фінансові витрати 2250 Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95. 

Інші витрати 2270 Обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунка 97. 

Фінрезультати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 

• прибуток 
2290 

Позитивне значення: ряд. 2190 (ряд. 2195) + ряд. 2200 + 
ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 
+/– ряд. 2275. 

• збиток 2295 Від’ємне значення (див. ряд. 2290) . 

Витрати (дохід) з податку на 
прибуток 

2300 
Обороти Дт 791 із Кт 98 (витрати) / Дт 98 із Кт 791 
(доходи) 

Прибуток (збиток) від 
припиненої діяльності до 
оподаткування 

2305 
Вибірка із кредитових або дебетових оборотів рахунка 
79, яка відображає фінансовий результат від припиненої 
діяльності. 

Чистий фінрезультат: 

• прибуток 
2350 

Позитивне значення: ряд. 2290 (ряд. 2295) +/– ряд. 2300 
+ /– ряд. 2305. 

• збиток 2355 Від’ємне значення (див. ряд. 2350). 



Розділ ІІ 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

2400 Оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414. 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

2410 Оборот за Кт 413 або оборот за Дт 413. 

Накопичені курсові різниці 2410 Обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційований та 
спільних підприємств 

2415 
Обороти за Кт 42 мінус обороти за Дт 42 (у частині частки 
іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств). 

Інший сукупний дохід 2445 Обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425 

Інший сукупний дохід до 
оподаткування 

2450 Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445. 

Податок на прибуток 
пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 
Відображається сума податку на прибуток, яка пов’язана 
з іншим сукупним доходом, яку слід визначити 
розрахунковим шляхом. 

Інший сукупний дохід 2460 Ряд. 2450 +/– ряд. 2455. 

Сукупний дохід (сума рядків 
2350, 2355, 2460) 

2465 Ряд 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460. 

Розділ ІІІ 

Матеріальні затрати 2500 

Відображаються усі затрати матеріалів, сировини, 
палива, інших виробничих запасів на виробництво, 
загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші 
потреби підприємства (крім витрат на виробництво 
продукції власного виробництва і вартості поворотних 
відходів власного виробництва). Дт 23, 91-94 Кт 20 (крім 
205), Кт 20,21, 22, 27. 

Витрати на оплату праці 2505 

Нарахована заробітна плата по всім працівникам за 
період, а також нарахування забезпечення (резерву) 
оплати відпусток. Також нарахування лікарняних. Дт 23, 
91-94 Кт 661, 663, 471. 

Відрахування на соціальні 
заходи 

2510 

Відображаються суми нарахованого ЄСВ за період, у т.ч. 
створення забезпечення (резерву) відпусток у частині 
покриття ЄСВ. Також сюди входить нарахування ЄСВ 
по  лікарняним.  Обороти Дт 23, 91-94 Кт 651, 471. 

Амортизація 2515 

Відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за 
період) по всім основним засобам, малоцінним 
необоротним матеріальним активам, нематеріальним 
активам. Дт 23, 91-94 Кт 13. 

Інші операційні витрати 2520 
Сума інших витрат, зокрема послуги сторонніх 
організацій. Дт 23, 91-94 Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68. 

Разом 2550 Сума рядків 2500-2520. 



Розділ IV 

Середньорічна кількість 
простих акцій 

2600 

Здійснюється згідно з п. 5 П(С)БО 24 “Прибуток на 
акцію”:  

(кількість акцій в обігу × кількість днів, протягом яких 
акція знаходилася в обігу) / кількість днів у звітному 
періоді  

Приклад є в додатку 1 до П(С)БО 24 

Скоригована середньорічна 
кількість простих акцій 

2605 
середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + 
середньорічна кількість акцій, які  надійдуть в обігу у разі 
конвертації розбавляючих простих акцій. 

Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

2610 
(сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – 
сума дивідендів на привілейовані акції)) /середньорічна 
кількість простих акцій в обігу. 

Скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

2615 

сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) / 
відкоригована середньорічна кількість простих акцій в 
обігу (ряд. 2605) 

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) 
знаходиться: 

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – 
Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після 
сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді 
щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/–Інші 
доходи (витрати), що виникають у разі конвертації 
простих акцій 

  

Дивіденди на одну просту 
акцію 

2650 
сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за 
якими виплачуються дивіденди 

  

 

 


