
 
 

Тема 13. Фінансова звітність підприємства 

Лекція 28. Порядок складання форм фінансової звітності 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 16.11.2021 р. о 11.35 за 

допомогою Конференції Zoom 
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1. Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства та порядок його складання 

згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  

2. Структура та зміст Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід). 

3. Структура та зміст Звіту про рух грошових коштів (за прямим чи 

непрямим методом). 

4. Структура та зміст Звіту про власний капітал. 
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1. Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства та порядок його 

складання згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». 

З економічної точки зору, баланс – це система взаємопов’язаних 

показників, які характеризують з одного боку активи, те чим володіє, 

використовує та розпоряджається підприємство (майно), а з іншого боку 

пасиви, те, що характеризує правовий аспект цього майна, тобто джерела його 

утворення. 

 

Термін "баланс" походить від двох латинських слів: bis - двічі та lanx - 

шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx - що буквально означає дві 

шальки терезів, які характеризують рівновагу. Тільки бухгалтерські баланси 

зберігають рівняння своїх частин, хоча підприємства можуть бути як 

прибуткові, так і збиткові. 

 

Слово «актив» походить від латинського «аctivus» і перекладається як 

той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує. Цей термін 

використовується для позначення частини балансу, де показуються в 

згрупованому виді активи (майно) підприємства. 

 

Слово «пасив» - від латинського «passivus», що означає бездіяльний, той 

що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово застосовується для назви 

частини балансу, в якій показуються в згрупованому виді зобов'язання і 

власний капітал підприємства.  

 

Визначення балансу та вимоги до нього як елементу фінансової звітності, 

наведено в Національному П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». 

Баланс (звіт про фінансовий стан) – це звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал. 
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Формула балансового зв’язку для визначення власного капіталу має 

вигляд: 

Капітал (К) = Активи (А) - Зобов'язання (З)  

 

Баланс підприємства - це таблиця встановленої форми, в якій 

розміщуються активи підприємства та пасиви, які включають капітал і 

зобов'язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і 

пасивів, вони в балансі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом.  

 

Баланс складається з таких частин: 

 титульна частина – в якій наводиться інформація про підприємство 

та дату, на яку складається баланс; 

 предметна частина, яка складається з активу і пасиву балансу, в 

яких наводиться цифрова інформація про майно і джерела його формування ; 

 заключна частина – де наводяться підписи, прізвище, ім’я та по-

батькові осіб, які відповідають за наведену інформацію. 

 

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних 

вигод у майбутньому. 

 
Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

 
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов'язань. Тобто, величина власного капіталу буде 

тим більшою, чим будуть меншими зобов'язання. 

 

Актив балансу включає три розділи, в яких об’єднано майно за ступенем 

його ліквідності. 

Пасив балансу включає чотири розділи, у яких згруповано зобов’язання з 

урахуванням терміновості їх погашення. 

 
Основним елементом балансу (звіту про фінансовий стан) є балансова 

стаття, яка є неподільним показником в балансі і характеризує окремий вид 

активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття). 

Між складовими елементами балансу існує зв'язок, який зображується 

формулою:             

Активи (А) = Зобов'язання (З) + Капітал (К) 

Це рівняння відоме як рівняння балансу, оскільки обидві його складові є 

двома частинами, які завжди повинні бути рівними одна одній, що 

забезпечується застосуванням подвійного запису на рахунках бухгалтерського 

обліку. 
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Розділ ІV. “Зобов’язання, 

пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття” – 

це зобов’язання, що пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами активів, що належить до 

вибуття в результаті операції 

продажу  

 

БАЛАНС 

Актив (А) (майно) Пасив (К+З) (джерела 
фінансування) 

Розділ І. “Необоротні активи” – 

це всі активи, що не є оборотними  

 

Розділ І. “Власний капітал” – це 

частина в активах, що залишається 

після вирахування зобов’язань  

Розділ ІІ. “Оборотні активи” – це  

гроші та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також 

інші активи, призначені для 

реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи протягом 12 

місяців з дати Балансу  

 

Розділ ІІ. “Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення” – це 

всі зобов’язання, які не є 

поточними, довгострокова 

кредиторська заборгованість без 

визначеного терміну погашення та 

цільове фінансування  

Розділ ІІІ. “Поточні зобов’язання 

і забезпечення” – це зобов’язання, 

які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства 

або повинні бути погашені 

протягом 12 місяців з дати 

Балансу, поточна кредиторська 

заборгованість без визначеного 

терміну погашення  

 

Розділ ІІІ. “Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття” – це необоротні 

активи, утримувані для продажу, та 

групи активів, що належить до 

вибуття в результаті операції 

продажу  
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Баланс кредитної спілки 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

Реорганізаційний (передаточний, ліквідаційний, розподільчий, 

об’єднуючий) 

Вступний 

Поточний 

Одиничний 

Зведений 

Консолідований 

Основної діяльності 

Спільної діяльності 

Баланс-брутто 

Баланс-нетто 

Сальдовий 

Оборотний 

Шаховий 

Баланс підприємства 

Баланс бюджетної установи 

Баланс банку 
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Клас ІІІ. 

Кошти, 

розрахунки  

та інші активи 

(30-39) 

Клас і 
номери 

рахунків 

АКТИВ  
(розділи та 

рахунки) 

Клас і 
номери 

рахунків 

ПАСИВ  
(розділи та 

рахунки) 

Клас І. 

Необоротні 

активи 

(10-19) 

Р. І. 

Необоротні 

активи 

(10-19) 

Клас ІІ.  

Запаси 

(20-29) 

Р. ІІ. Оборотні 

активи 

(20-39) 

Р. І. Власний 

капітал  

(40-46) 

Р ІІ. 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення  

(47-49) 

(50-59) 

Р. ІІІ. Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

(60-69) 

(47-49) 

Клас ІV. 

Власний 

капітал  

(40-46)  

(47-49) 

Клас 5. 

Довгострокові 

зобов’язання 

(50-59) 

Клас 6. 

Поточні 

зобов’язання 

(60-69) 

(680) 

БАЛАНС 

Р. ІІІ. 

Необоротні 

активи, 

утримувані для 

продажу, та 

групи вибуття 

(286) 

Р. ІV. 
Зобов’язання, 

пов’язані з 
необоротними 

активами, 
утримуваними 
для продажу, 
та групами 

вибуття (680) 
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2. Структура та зміст Звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід). 

 

Спрощені формати звіту про фінансові результати, зміст їх статей та 

порядок складання суб’єктами малого підприємництва визначається П(С)БО 

25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 р. № 39, 

а саме звіт про фінансові результати (ф. № 2-м) та звіт про фінансові 

результати (ф. № 2-мс). 

 

Для визначення фінансового результату необхідно співставити доходи і 

витрати, які забезпечили отримання цих доходів. 

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 

якого були здійснені ці витрати. 

Д < В = збиток (З) 

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати. 

Д  В = прибуток (П) 

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про 

доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Тобто, у звіті про 

фінансові результати (звіті про сукупний дохід) розкривається інформація про 

доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід 

підприємства за звітний період. 

 

Метою складання Звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої 

інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід 

підприємства за звітний період для прийняття управлінських рішень. 

 

Форму звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), зміст 

його статей та порядок складання визначено Національним П(С)БО 1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 р. № 73 та наказом 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013 р. № 433. Звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  складається за формою № 2 

(код за ДКУД 1801003) підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних 

установ та підприємств, які відповідно до законодавства застосовують 

міжнародні стандарти фінансової звітності. 
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У другому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід) наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується 

сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.  

 

У третьому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід) наводиться наводяться відповідні елементи операційних витрат (на 

виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало 

підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за 

вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які 

становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита 

самим підприємством.  

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з 

таких частин: 

 титульна частина – наводиться інформація про підприємство та 

період за який складається звіт; 

 предметна частина – складається з чотирьох взаємопов’язаних 

розділів; 

 заключна частина – наводяться підписи і ПІБ осіб, які відповідають 

за наведену інформацію. 

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з 

чотирьох розділів: 

Розділ І. «Фінансові результати» (рядки 2000-2355) 

Розділ ІІ. «Сукупний дохід» (рядки 2400-2465) 

Розділ ІІІ. «Елементи операційних витрат» (рядки 2500-2550). 

Розділ IV. «Розрахунок показників прибутковості акцій» (рядки 2600-

2650). 

 

У першому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід) надається інформація про доходи і витрати з точки зору власника 

підприємства. 

У четвертому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід), який стосується лише акціонерних товариств, прості акції яких 

відкрито продаються та купуються на фондових біржах, а також тих 

товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, 

розраховуються показники прибутковості акцій. 
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Порядок заповнення І розділу Звіту про фінансові результати (звіту 

про сукупний дохід) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Структура та зміст Звіту про рух грошових коштів (за прямим чи 

непрямим методом). 

 

 

 

визначення фінансового результату від операційної 

діяльності (прибутку або збитку), р.2190 або р.2195 

визначення валового прибутку (збитку), р.2090 або 2095 

визначення результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), р.2290 або р.2295 

визначення чистого прибутку або збитку, р.2350. або р.2355 

1 крок 

2 крок 

3 крок 

4 крок 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Звіт про рух грошових 

коштів – це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів 

протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

 

Метою складання Звіту про рух грошових котів є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у 

грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» визначає зміст, структуру і формат цього 

звіту, який складають усі підприємства, крім СМП. Звіт може складатися за 

формою № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (код 

ДКУД 1801004) та за формою № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за 

непрямим методом)» (код ДКУД 1801006). 

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох 

видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової. 
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Вибуття: 
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Надходження: 

 

О
п

ер
а

ц
ій

н
а

 д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

 

- від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

- від погашення векселів 

одержаних; 

- від повернення авансів; 

- від бюджету податку на 

додану вартість; 

- від повернення інших податків 

і зборів (обов'язкових платежів); 

- від отримання субсидій, 

дотацій; 

- від цільового фінансування; 

- від боржників неустойки 

(штрафів, пені); 

- інші надходження 

 

- оплата товарів (робіт, послуг); 
- оплата авансів; 
- виплати працівникам; 
- оплата витрат на відрядження; 
- оплата зобов'язань з податку 
на додану вартість; 
- оплата зобов'язань з податку 
на прибуток; 
- оплата відрахувань на 
соціальні заходи; 
- оплата зобов'язань з інших 
податків і зборів (обов'язкових 
платежів); 
- оплата цільових внесків; 
- інші витрачання 

 

+,– 

 від продажу необоротних 

активів; 

 від продажу акцій, боргових 

зобов’язань, часток в капіталі 

інших підприємств; 

 надходження по раніше наданих 

позиках; 

 відсотки за аванси грошовими 

коштами та позиками; 

 дивіденди за придбані акції або 

боргові зобов’язання; 

 від деривативів (ф’ючерських, 

форвардних контрактів, 

опкціонів та контрактів “своп” 

тощо) 

 придбання основних засобів і 

нематеріальних активів; 

 оплата акцій та придбання 

боргових зобов’язань інших 

підприємств, часток участі у 

спільних підприємствах; 

 надання позичок грошовими 

коштами іншим підприємствам 

тощо 

 від розміщення акцій і 

облігацій; 

 від отримання позичок не 

пов’язаних з операційною 

діяльністю; 

 інші надходження 

 викуп акцій власної емісії; 

 погашення облігацій; 

 виплата дивідендів; 

 виплата інших боргів 

фінансової діяльності Ф
ін

а
н

со
в

а
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Звіт про рух грошових коштів 
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У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 3195, 3295, 3395) 

вказується чистий рух коштів за видами діяльності. 

У р. 3400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за 

звітний період за трьома видами діяльності. 

У рядках 3405 і 3415 відображається залишок коштів на початок і кінець 

звітного періоду, а в р. 3410  – вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів. 

 

Для заповнення звіту про рух грошових коштів необхідно 

використовувати дані балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід), дані аналітичного обліку та приміток 

до річної фінансової звітності. 

 

Звіт про рух грошових коштів складається з таких частин: 

 титульна частина – наводиться інформація про найменування 

підприємства та період за який складається звіт; 

 предметна частина – складається з трьох взаємопов’язаних розділів; 

 заключна частина – наводяться підписи, прізвище, ім’я та по-батькові 

осіб, які відповідають за наведену інформацію. 

 

У світовій практиці бухгалтерського обліку, як і в Україні, є два формати 

звіту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за 

яким рух грошових коштів подається за непрямим методом і передбачає 

коригування кожної статті звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід) і формат, за яким не передбачається трансформування кожної статті 

звіту про фінансові результати – тобто, прямий метод. 

 

Предметна частина звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 

(ф. № 3) та звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (ф. № 3-н) 

складається із трьох розділів, а саме: 

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 3000-3195 

у формі № 3) та (рядки 3500-3195 у формі № 3-н). 

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 3200-

3295). 

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 3300-

3395). 

 

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підприємств. Він 

складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. 

грн. Для порівняння інформації у звіті наводяться дані за аналогічний 

попередній період. 
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Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура та зміст Звіту про власний капітал. 

 

 

 

розрахунок чистих грошових коштів від інвестиційної 

діяльності (р. 3200 – р. 3295) 

розрахунок чистих грошових коштів від операційної 

діяльності (р. 3000 – р. 3195 у формі № 3) та (р. 3500 –  р. 3195 

у формі № 3-н) 

розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності 

(р. 3300–р. 3395) 

розрахунок суми чистого руху грошових коштів за звітний 

період за трьома видами діяльності (р. 3400) 

розрахунок впливу змін валютних курсів на залишок коштів 

(р. 3410) 

розрахунок залишку коштів на кінець звітного періоду          

(р. 3415) 

1 крок 

2 крок 

3 крок 

4 крок 

5 крок 

6 крок 

Звіт про власний капітал – це звіт, який відображає зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Власний капітал утворюється за рахунок двох джерел: 

 внесення власниками (засновниками) грошей чи інших активів; 

 накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві. 

 

Метою складання звіту про власний капітал є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду. 
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Звіт про власний капітал складається з таких частин: 

 титульна частина – наводиться інформація про підприємство та 

період, за який складається Звіт; 

 предметна частина – складається з таблиці, що відображає зміни 

складових власного капіталу за звітний період; 

 заключна частина – наводяться підписи і ПІБ осіб, які відповідають 

за наведену інформацію. 

 

При заповненні звіту про власний капітал слід пам’ятати, що зміни 

капіталу можуть виникати внаслідок однієї причини за одним видом капіталу 

як зменшення, яке записується у дужках, а за іншим – як збільшення, яке 

записується без дужок. Наприклад, відрахування до резервного капіталу за 

рахунок прибутку повинно бути відображено по рядку 4210 ф. № 4 у графі 6 

без дужок, а в графі 7 у дужках, в результаті в графі 10 буде нуль. 

 

Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності, крім 

банків, бюджетних установ, суб’єктів малого підприємництва та підприємств, 

які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти 

фінансової звітності. 

 

У цій формі звітності наведено перелік статей за рахунок яких може 

здійснюватися збільшення або зменшення окремих показників. Для 

заповнення Звіту про власний капітал необхідно використати дані 

аналітичного й синтетичного обліку, а саме обороти рахунків 4 класу Плану 

рахунків, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід), установчі документи, свідоцтва про реєстрацію 

випуску акцій тощо. 

 

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Для 

забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні 

додавати до річного звіту про власний капітал звіт за попередній період. 

 

Якщо зміни призводять тільки до використання прибутку, як 

нарахування дивідендів, то у цьому випадку запис буде здійснено по рядку 

4200 ф. № 4 в графі 7 у дужках і ця сума буде повторена у графі 10 у дужках. 


