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1. Фінансовий  результат діяльності бюджетної установи, його сутність. 
   

  Кінцевим результатом діяльності будь-якого суб’єкта бухгалтерського обліку є його 

фінансовий результат. 

     Визначення фінансових результатів звітного періоду бюджетної установи є однією із  

заключних стадій обліку, яка здійснюється з урахуванням принципу нарахування та 

відповідності доходів та витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного 

періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами,  які буди здійснені для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у 

момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей. 

   Фінансовий результат звітного періоду може бути позитивним, негативним чи нульовим. 

Він є ключовим показником, що характеризує ефективність роботи бюджетної установи, 

здатність її працювати в умовах обмеженості бюджетного фінансування , раціонально 

використовувати наявні ресурси тощо. 

     Доходи – збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком  зростання 

капіталу за рахунок внесків власника) 

    Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником)   

Згідно із НП(с)БОДС 101 "Подання фінансової звітності", фінансовий результат 

необхідно визначати принаймні один раз на квартал та за звітний рік. Для обліку й 

узагальнення інформації про фінансові результати звітного періоду Планом рахунків 

бухгалтерського облік}' в державному секторі виділено рахунок 55 "Фінансовий 

результат", що мас субрахунки: 

— 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду"; 

— 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису". 

 

2. Порядок визначення результату виконання кошторису 

Облік фінансових результатів виконання кошторисів здійснюється шляхом 

виконання бухгалтерських проведень зі списання доходів і видатків установи 

на субрахунок 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду". При 

цьому видатки бюджетної установи списують у дебет, а доходи - у кредит цього 

субрахунку. Не списуються на результати виконання кошторисів витрати виробничих 

(навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-

дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку 



матеріалів за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами, відповідно за 

якими, на субрахунках обліку видатків на кінець звітного року відображається дебетове 

сальдо. 

Не закривають на результати виконання кошторису доходи та видатки майбутніх 

періодів. До доходів майбутніх періодів відносять суми коштів за договорами з фізичними 

або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не 

використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені 

договорами. Суми таких доходів відображають на кінець року кредитовим сальдо за 

субрахунком 6911 "Доходи майбутніх періодів". У наступному залишок за цим 

субрахунком списується на рахунок відповідних доходів у тому звітному періоді, в якому 

були використані такі кошти. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані 

з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням 

нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового 

поліса, оплата торгового патенту: передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові 

видання тощо. Такі витрати обліковують на субрахунку 2911 "Витрати майбутніх періодів 

розпорядників бюджетних коштів" і списують на відповідні витрати у періоді, до якого 

вони належать. 

Основні бухгалтерські проводки з обліку результатів виконання кошторисів наведені в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1. Основні бухгалтерські проводки з обліку з обліку фінансових    

результатів 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Списання на фінансовий результат доходу за бюджетними 

асигнуваннями 

7011 5511 1 500 000 

 Списання на фінансові результати доходів від реалізації 

продукції (робіт, послуг) 

7111 5511 150 000 

Списання на фінансові результати доходів від реалізації активів 7211 5511 30 000 

Списання на фінансові результати фінансових доходів 

розпорядників бюджетних коштів 

7311 5511 15 000 

Списання на фінансові результати інших доходів за обмінними 

операціями 

7411 5511 40 000 

Списання на фінансові результати доходів за необмінними 

операціями 

7511 5511 25 000 

Списання на фінансові результати витрат   розпорядників   

бюджетних   коштів   на   виконання бюджетних   програм 

5511 801 1 500 000 

Списання на фінансові результати собівартості реалізованої 

продукції    (наданих   послуг,   виконаних  робіт)   та   інших  

активів 

5511 8211 140 000 

Списання на фінансові результати фінансових витрат 5511 8311 15 000 

Списано на фінансові результати інші витрати за обмінними 

операціями 

5511 8411 40 000 

Списання на фінансові результати витрат за необмінними 

операціями 

5511 8511 25 000 

Позитивний фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду за загальним 

фондом неможливий, адже прибуток у таке фінансування не закладається. Від'ємний 

фінансовий результат за загальним фондом може свідчити про недофінансування 

установи відповідно до кошторису та або про взяття бюджетних зобов'язань на суму, що 

перевищує бюджетні асигнування, встановлені кошторисом бюджетної установи. 

Фінансовий результат виконання кошторису за спеціальним фондом, як правило, є 

позитивним, адже це результат діяльності, що здійснюється бюджетною установою 

самостійно (надання послуг, виконання робіт, реалізація продукції, виробів тощо), яку 

доцільно здійснювати лише за умови, що такий результат буде позитивний. Тому 



від'ємний результат виконання кошторису за спеціальним фондом буває дуже рідко і в 

більшості випадків пов'язаний з непередбачуваними обставинами (стихійне лихо, 

фінансова криза тощо). 

У будь-якому разі, незалежно від того яким є результат виконання кошторисів, його 

слід ретельно проаналізувати, що дасть змогу не лише приймати в майбутньому 

обґрунтовані управлінські рішення, а й буде додатковим засобом контролю за 

недопущенням порушень у використанні бюджетних коштів. 

Залишок за субрахунком 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного 

періоду " на кінець року визначається розрахунковим способом і може бути як 

кредитовим, так і дебетовим. У кінці року залишок за субрахунком 5511 переводиться на 

субрахунок 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" та 

відображається в пасиві балансу у вигляді додатного чи від'ємного сальдо відповідно. 

Фінансовий результат минулих звітних періодів (5512 "Накопичені фінансові результати 

виконання кошторису"") на початок звітного періоду може бути відкоригований на 

результат зміни облікової політики та у разі виправлення помилок минулих звітних 

періодів. 

Останнім кроком в обліку результатів виконання кошторисів є відображення таких 

результатів у фінансовій та спеціальній звітності бюджетних установ. 
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