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ПЕРЕДМОВА
Метою розроблення Методологічних положень про використання
фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств (далі –
Методологічні положення) є визначення порядку організації збору, обробки
та використання даних фінансової звітності підприємств.
Методологічні положення складаються з передмови, трьох розділів,
додатків і переліку використаної літератури. Вони містять правові основи
подання підприємствами фінансової звітності органам державної статистики,
основні характеристики державного статистичного спостереження щодо
активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів підприємств,
порядок збору, узагальнення, поширення й оприлюднення даних фінансової
звітності.
Методологічні
положення
працівниками органів державної
зацікавленими користувачами.

призначено
для
використання
статистики всіх рівнів, іншими
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І. Загальні положення

З метою отримання статистичної інформації органи державної
статистики можуть використовувати різні джерела інформації, серед яких є
фінансова звітність усіх юридичних осіб, на яких поширюється дія Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі –
підприємства). Вказаним законом визначаються правові засади регулювання,
організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні.
Рішення щодо вибору зазначеного джерела було прийнято з
урахуванням якості та своєчасності подання інформації, витрат, а також
обов’язків, які виникають у зв’язку з цим у респондентів.
Правові основи подання підприємствами фінансової звітності
(включаючи склад фінансової звітності та терміни її подання) на адресу
органів державної статистики врегульовані Господарським кодексом
України, Законом України "Про державну статистику", Законом України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Порядком
подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами).
Для
цілей
статистики
підприємств
фінансова
звітність
використовується для проведення державного статистичного спостереження
щодо активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів
підприємств, а також для інших видів статистичної діяльності, що
передбачені планом державних статистичних спостережень, який щорічно
затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України.
Відповідно до статистичних потреб органи державної статистики
отримують дані фінансової звітності підприємств як у зведеному вигляді від
установ, які здійснюють державне регулювання у відповідній сфері
економіки (зокрема, від Національного банку України – стосовно банків,
Міністерства фінансів України – по бюджетних установах), так і
безпосередньо від підприємств (крім банків та бюджетних установ).
Ці Методологічні положення визначають:
- порядок організації збору, обробки та використання даних
фінансової звітності підприємств у межах державного статистичного
спостереження щодо активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових
результатів підприємств (далі – державне статистичне спостереження);
- алгоритм об’єднання показників фінансової звітності, склад і зміст
форм якої відрізняється для нижченаведених угрупувань підприємств:
9 для всіх підприємств (крім банків, бюджетних установ і
суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно
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до чинного законодавства)
підприємства),

(далі

–

великі

та

середні

9 для суб'єктів малого підприємництва (далі – малі підприємства),
9 для юридичних осіб, які відповідають критеріям, визначеним
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України (далі –
підприємства, які звітують один раз на рік);
- перелік показників фінансової звітності, які застосовуються для
розрахунку розмірів підприємств із метою узагальнення статистичної
інформації про діяльність великих, середніх і малих підприємств.
Методологічні положення ґрунтуються на нормах вищевказаних
документів, а також Закону України "Про інформацію", положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з
питань бухгалтерського обліку, затверджених відповідними наказами
Міністерства фінансів України, Концепції розвитку державної статистики
підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478), Положення
про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей
одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств (наказ
Держкомстату від 21.12.2009 № 481), Вказівок щодо організації моніторингу
подання фінансової звітності юридичними особами, які не включені до
сукупності звітних одиниць статистичного спостереження зі структурної
статистики (наказ Держкомстату від 27.04.2010 № 167), Політиці
Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації (наказ
Держкомстату від 30.11.2011 № 326).
Методологічні положення розроблені на виконання стратегічних
напрямів подальшого розвитку державної статистики підприємств,
передбачених Стратегією розвитку державної статистики на період до 2012
року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
№ 1413-р, та Концепцією розвитку державної статистики підприємств
України [5].
ІІ. Визначення термінів і основних понять. Скорочення
Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у
тлумаченнях, визначених Господарським кодексом України, Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими
відповідними наказами Міністерства фінансів України, Глосарієм до плану
статистичного спостереження [6], Концепцією розвитку державної
статистики підприємств України [5], Положенням про Реєстр статистичних
одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних
спостережень за діяльністю підприємств [10].
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Скорочення:
КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності.
КОПФГ- Класифікація організаційно-правових форм господарювання,
затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97 (зі
змінами).
КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України ДК 014–97, затверджений наказом Держстандарту України
від 31.10.1997 № 659 (зі змінами та доповненнями).
КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки, затверджена
наказом Держкомстату України від 18.04.2005 № 96 (зі змінами).
МСФЗ - міжнародні стандарти фінансової звітності.
НБУ - Національний банк України.
П(С)БО - положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
РСО - Реєстр статистичних одиниць.
СНР - Система національних рахунків.
ФДМУ - Фонд державного майна України.
ІІІ. Методологічні та практичні аспекти організації
та проведення державного статистичного спостереження
3.1. Мета й основні характеристики
державного статистичного спостереження
Метою збору й узагальнення даних фінансової звітності для
проведення державного статистичного спостереження є отримання
статистичної інформації про фінансовий стан підприємств, яка
використовується для:
- аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і
відстеження динаміки основних фінансових показників їх діяльності;
- здійснення розрахунків (дорахунків) та контролю якості даних
вибіркового структурного обстеження малих підприємств;
- отримання фінансових показників, передбачених Регламентами
Європейського парламенту та ради (ЄС) № 295/2008 від 11.03.2008 стосовно
структурної статистики підприємств (додатки І-ІV, VIII) [18], Комісії (ЄС)
№ 250/2009 та № 251/2009 від 11.03.2009 [19, 20];
- розрахунку розмірів підприємств з метою узагальнення статистичної
інформації про діяльність великих, середніх і малих підприємств;
- забезпечення інформаційних потреб СНР і РСО (у т.ч. для
визначення й актуалізації ознаки економічної активності підприємств);
- забезпечення інформаційних потреб національних користувачів і
міжнародних організацій.
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Результатами проведення державного статистичного спостереження
є первинні, розрахункові та узагальнені (за розрізами, наведеними в пункті
3.5 цих Методологічних положень) статистичні дані (статистична
інформація).
Державне
статистичне
спостереження
має
такі
основні
характеристики:
- за ступенем охоплення одиниць: суцільне;
- періодичність: річне, квартальне;
- організаційна форма державного статистичного спостереження:
фінансова звітність;
- спосіб державного статистичного спостереження: документальний
облік;
- одиниця державного статистичного спостереження:
підприємство;
- респондент державного статистичного спостереження:
юридична особа;
- органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:
центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні
органи державної статистики;
- місце проведення державного статистичного спостереження:
Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь;
- національні класифікації, що використовуються при проведенні
державного статистичного спостереження: КВЕД, КОПФГ, КОАТУУ,
КІСЕ.
3.2. Охоплення
державного статистичного спостереження
Державне статистичне спостереження охоплює всі підприємства (крім
банків і бюджетних установ), які подають органам державної статистики
фінансову звітність, та відповідно до мети використання інформації з неї
умовно розподіляються на дві групи.
Перша група включає підприємства, які увійшли до генеральної
сукупності звітних одиниць зі структурної статистики (далі – перша група),
друга – усі інші підприємства, щодо яких здійснюється моніторинг подання
фінансової звітності для визначення й актуалізації ознаки економічної
активності підприємств у РСО (далі – друга група).
Критерії, за якими підприємства включаються в першу групу,
відповідають таким умовам:
за КІСЕ відносяться до сектору S.11 "Нефінансові корпорації" та
S.12 "Фінансові корпорації" (крім банківських установ);
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за КОПФГ мають організаційно-правову форму господарювання за
такими кодами: 100-310, 330, 340, 500-590, 900, 915-940.
за основним видом економічної діяльності за КВЕД-2005 відносяться
до секцій А – J (крім банківських установ, які класифікуються за кодами
65.11 "Діяльність центрального банку", 65.12 "Інше
грошове
посередництво"), K, М, N, О (крім громадських організацій, що відносяться
до розділу 91 "Діяльність громадських організацій").
До другої групи відносяться всі інші підприємства незалежно від
організаційно-правової форми господарювання та виду економічної
діяльності.
3.3. Програма
державного статистичного спостереження
Зважаючи на склад і зміст форм фінансової звітності для різних
угрупувань підприємств програма державного статистичного спостереження
передбачає отримання інформації з урахуванням нижченаведених
особливостей.
Річна інформація
Стосовно першої групи спостерігаються такі показники фінансової
звітності:
- по великих і середніх підприємствах (крім бюджетних установ і
банків) – щодо вартості на визначену дату необоротних активів, оборотних
активів, необоротних активів і груп вибуття, власного капіталу, зобов’язань з
передбаченою в балансі деталізацією вказаних показників за їх видами; за
звітний період доходів, витрат, фінансових результатів з передбаченою у
звіті про фінансові результати деталізацією за видами вказаних показників,
кількості підприємств, дані щодо середньої кількості працівників, кількості
підприємств, що склали та подали фінансову звітність за МСФЗ, а також
відповідно до інформаційних потреб СНР – окремі показники з приміток до
річної фінансової звітності;
- по малих підприємствах – щодо вартості на визначену дату
необоротних активів, оборотних активів, необоротних активів і груп вибуття,
власного капіталу, зобов’язань із передбаченою в балансі деталізацією
вказаних показників за їх видами; за звітний період доходів, витрат,
фінансових результатів з передбаченою у звіті про фінансові результати
деталізацією за видами вказаних показників, дані щодо середньої кількості
працівників і кількості підприємств, що склали та подали фінансову звітність
за МСФЗ;
- по підприємствах, що звітують один раз на рік, – щодо вартості на
визначену дату необоротних активів, оборотних активів, власного капіталу,
зобов’язань з передбаченою в балансі деталізацією вказаних показників за їх
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видами; за звітний період доходів, витрат, фінансових результатів з
передбаченою у звіті про фінансові результати деталізацією за видами
вказаних показників, дані щодо середньої кількості працівників.
По всіх угрупуваннях відслідковується кількість підприємств, які
разом з фінансовою звітністю подали органам державної статистики Довідку
про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової
звітності підприємства за формою, яка наведена у Порядку подання
фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 28.02.2000 № 419 (зі змінами).
Також на підставі узагальнених даних розраховуються такі показники
(алгоритм обчислення наведено в додатку 1):
питома вага підприємств, які отримали прибуток до оподаткування
(у % до загальної кількості відзвітувавших підприємств);
питома вага підприємств, які отримали збиток до оподаткування (у %
до загальної кількості відзвітувавших підприємств);
питома вага підприємств, які отримали чистий прибуток (у % до
загальної кількості відзвітувавших підприємств);
питома вага підприємств, які отримали чистий збиток (у % до
загальної відзвітувавших кількості підприємств);
рентабельність (збитковість) операційної діяльності підприємств;
рентабельність (збитковість) усієї діяльності підприємств.
Крім того, програма спостереження включає:
- адміністративні дані НБУ про фінансові результати до
оподаткування та чистий прибуток (збиток) банківських установ з метою
забезпечення повноти обліку результатів діяльності підприємств;
- адміністративні дані ФДМУ щодо переліку господарських
товариств, у яких держава володіє корпоративними правами і які відносяться
до державного сектору економіки, для формування інформації за
групуваннями, не передбаченими національними класифікаціями.
Стосовно другої групи спостерігається така інформація з фінансової
звітності: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за КОАТУУ, код за КВЕД,
код за КОПФГ, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), середня кількість працівників, кількість підприємств, що склали та
подали фінансову звітність за МСФЗ.
Квартальна інформація
Стосовно першої групи спостерігаються показники фінансової
звітності великих і середніх підприємств (крім підприємств, які займаються
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виробництвом сільськогосподарської продукції) щодо вартості на визначену
дату необоротних активів, оборотних активів, груп вибуття, власного
капіталу, зобов’язань з передбаченою в балансі деталізацією вказаних
показників за їх видами; за звітний період доходів, витрат, фінансових
результатів з передбаченою у звіті про фінансові результати деталізацією за
видами вказаних показників, а також дані стосовно кількості підприємств, що
склали та подали фінансову звітність за МСФЗ.
Також на підставі узагальнених даних розраховуються такі показники
(алгоритм обчислення наведено у додатку 2):
питома вага великих та середніх підприємств, які одержали прибуток
до оподаткування (у % до загальної кількості відзвітувавших великих і
середніх підприємств);
питома вага великих і середніх підприємств, які одержали збиток до
оподаткування (у % до загальної кількості відзвітувавших великих і середніх
підприємств);
питома вага великих і середніх підприємств, які одержали чистий
прибуток (у % до загальної кількості відзвітувавших великих і середніх
підприємств);
питома вага великих і середніх підприємств, які одержали чистий
збиток (у % до загальної кількості відзвітувавших великих і середніх
підприємств);
рентабельність (збитковість) операційної діяльності великих і
середніх підприємств;
рентабельність (збитковість) усієї діяльності великих і середніх
підприємств.
Крім того, програма спостереження включає:
- адміністративні дані НБУ про фінансові результати до
оподаткування та чистий прибуток (збиток) банківських установ з метою
забезпечення повноти обліку результатів діяльності підприємств;
- адміністративні дані ФДМУ щодо переліку господарських
товариств, у яких держава володіє корпоративними правами і які відносяться
до державного сектору економіки, для формування інформації за
групуваннями, не передбаченими національними класифікаціями.
Стосовно другої групи, яка на піврічну дату включає малі
підприємства за винятком підприємств, які звітують один раз на рік,
спостерігається така інформація з фінансової звітності за 1 півріччя:
ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за КОАТУУ, код за КВЕД, код за
КОПФГ, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
кількість підприємств, що склали фінансову звітність за МСФЗ.
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3.4. Інструментарій
державного статистичного спостереження
Перелік форм фінансової звітності та порядок її складання
підприємствами встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні". Форми фінансової звітності, погоджені
центральним органом державної влади у галузі статистики, містяться у
додатках до П(С)БО, затверджених Міністерством фінансів України.
Інструментарієм для проведення державного статистичного
спостереження є:
- окремі форми фінансової звітності (показники яких передбачені
програмою спостереження), а саме:
№ 1 "Баланс" (річна, квартальна);
№ 1-м "Баланс" (річна, квартальна);
№ 1-мс "Баланс" (річна);
№ 2 "Звіт про фінансові результати" (річна, квартальна);
№ 2-м "Звіт про фінансові результати" (річна, квартальна);
№ 2-мс "Звіт про фінансові результати" (річна);
№ 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (річна);
- П(С)БО, інші нормативно-правові акти, які регулюють питання
складання фінансової звітності та затверджені наказами Міністерства
фінансів України;
- МСФЗ, офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів
України;
- адміністративні дані НБУ та ФДМУ відповідно до плану державних
статистичних спостережень та Угоди з ФДМУ.
3.5. Порядок проведення та розробки
державного статистичного спостереження,
поширення й оприлюднення його результатів
Обов’язок звітувати органам державної статистики за фінансовою
звітністю передбачений для всіх підприємств, незалежно від організаційноправових форм господарювання та видів економічної діяльності, а також
стану їх економічної активності за даними РСО.
У зв’язку з цим перелік підприємств для узагальнення та розрахунку
даних визначається лише для першої групи підприємств, показники
діяльності яких повинні бути співставними з даними структурної статистики.
Тобто генеральна сукупність для першої групи підприємств державного
статистичного спостереження фактично дорівнює генеральній сукупності
звітних одиниць зі структурної статистики, яка щорічно формується на
державному рівні на основі підготовленого в рамках РСО загального списку
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одиниць статистичних спостережень економічно активних станом на
15 листопада звітного року.
Сформована сукупність на початок спостереження використовується
для узагальнення та розрахунку річної інформації.
Для узагальнення та розрахунку квартальної інформації по великих і
середніх підприємствах використовується сукупність підприємств,
сформована на початок спостереження. При цьому одноразово, перед
обробкою даних звітності за 1 квартал, сукупність актуалізується з
урахуванням ознаки розміру підприємства, визначеної на підставі річних
даних підприємств, які фактично надали фінансову звітність за попередній
рік.
Крім того, сукупність, що використовується для квартальної
інформації, щоквартально актуалізується в частині зміни кодів підприємств
за КОАТУУ та у випадках реорганізаційних змін у суб’єктів, що
спостерігаються.
Формування сукупності підприємств на початок обстеження та її
актуалізація здійснюється програмними засобами.
Підприємства другої групи спостерігаються відповідно до Вказівок
щодо організації моніторингу подання фінансової звітності юридичними
особами, які не включені до сукупності звітних одиниць статистичного
спостереження зі структурної статистики [15].
Підприємства звітують органам державної статистики за фінансовою
звітністю, бланками форм якої забезпечують себе самостійно.
До компетенції органів державної статистики не належать питання
щодо визначення складу форм фінансової звітності, встановленого
законодавством для різних угрупувань підприємств.
Особливості складання фінансової звітності для відповідних
групувань підприємств передбачені Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО та МСФЗ.
Фінансову звітність на адресу органів державної статистики
підприємства можуть подавати:
- на паперових носіях (нарочно або поштою) у терміни, визначені
Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами). У разі надсилання звіту
поштою датою подання вважається дата одержання адресатом звітності,
вказана на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата;
- в електронному вигляді засобами електронного зв'язку відповідно до
затвердженого Порядку подання електронної звітності до органів державної
статистики [13].
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Уведення інформації, її обробка й узагальнення здійснюються із
застосуванням програмного забезпечення на основі продуктів Sybase.
Для контролю первинних і узагальнених даних фінансової звітності
використовуються Методичні рекомендації з перевірки порівнянності
показників фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 22.12.2008 № 1524 (зі змінами) [21], і арифметичні й логічні
контролі, передбачені у постановці задачі на електронну обробку фінансової
звітності.
Для цілей поширення й оприлюднення даних фінансової звітності
здійснюється зведення показників її форм, які передбачені для різних
угрупувань підприємств. Алгоритм об’єднання показників Балансу за
формами №№ 1, 1-м, 1-мс та Звіту про фінансові результати за формами
№№ 2, 2-м, 2-мс для річної та квартальної інформації наведено в
додатках 3-6.
Для узагальнення статистичної інформації за розмірами підприємств
використовуються такі показники фінансової звітності:
- середня кількість працівників;
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Результати державного статистичного спостереження по першій групі
підприємств, зведених за вищевказаним алгоритмом, деталізуються в таких
розрізах:
Річна інформація
- на державному рівні:
- у цілому по Україні;
- за видами економічної діяльності;
- за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та
Севастополь);
- за організаційно-правовими формами господарювання;
- за інституційними секторами економіки;
- за розмірами підприємств;
- за розмірами підприємств і за видами економічної діяльності;
- за розмірами підприємств і за регіонами;
- групування окремих показників діяльності підприємств за кількістю
найманих працівників та за видами економічної діяльності;
- групування окремих показників діяльності підприємств за кількістю
найманих працівників та за регіонами.
- на регіональному рівні:
- у цілому за регіоном;
- за видами економічної діяльності;
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- у розрізі районів і міст обласного підпорядкування;
- у розрізі районів і міст обласного підпорядкування та за видами економічної
діяльності;
- за організаційно-правовими формами господарювання;
- за розмірами підприємств і за видами економічної діяльності;
- групування окремих показників діяльності підприємств за кількістю
найманих працівників і за видами економічної діяльності;
- групування окремих показників діяльності підприємств за кількістю
найманих працівників і за районами й містами обласного підпорядкування.
Квартальна інформація
- на державному рівні:
- у цілому по Україні;
- за видами економічної діяльності;
- за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та
Севастополь);
- за організаційно-правовими формами господарювання;
- за інституційними секторами економіки;
- у розрізі великих та середніх підприємств і за видами економічної
діяльності.
- на регіональному рівні:
- у цілому за регіоном;
- за видами економічної діяльності;
- у розрізі районів і міст обласного підпорядкування;
- за організаційно-правовими формами господарювання;
- у розрізі великих та середніх підприємств і за видами економічної
діяльності.
Результати державного статистичного спостереження по другій групі
підприємств не узагальнюються (за винятком показників щодо кількості
підприємств, які склали та подали фінансову звітність за МСФЗ), а
передаються до РСО для визначення й актуалізації ознаки економічної
активності підприємств у РСО.
Оприлюднення даних державного статистичного спостереження по
першій групі підприємств відповідно до потреб національних користувачів
здійснюється у два етапи:
- без урахування зміни підприємствами основного виду економічної
діяльності у звітному році;
- з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної
діяльності у звітному році.
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За запитами органів державної влади по підприємствах, які подали
органам державної статистики Довідку про наявність згоди надання органам
державної влади даних з фінансової звітності підприємства на умовах, які
передбачені Порядком подання фінансової звітності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами),
може бути поширена персоніфікована інформація.
Основними статистичними публікаціями щодо фінансового стану є:
- Статистичний щорічник України, комплексні бюлетені та збірники
Держкомстату України;
- галузеві статистичні збірники "Діяльність суб'єктів господарювання"
й "Діяльність суб'єктів малого підприємництва", які розміщуються на
веб-сайті Держкомстату України;
- запитальники міжнародних організацій.
Показники державного статистичного спостереження в табличному
вигляді розміщуються на веб-сайті Держкомстату України й надаються в
електронному вигляді в рамках спільних угод між Держкомстатом України та
іншими органами державної влади.
Дані державного статистичного спостереження можуть бути отримані
користувачами шляхом безпосереднього виписування в порядку та на
умовах, визначених Держкомстатом України, а також відповідно до Порядку
доступу до публічної інформації в Держкомстаті [17].
Строки виконання етапів проведення державного статистичного
спостереження визначені планом державних статистичних спостережень,
який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України.
3.6. Конфіденційність
Політика у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації
забезпечується шляхом захисту первинних даних, отриманих органами
державної статистики від респондентів у ході проведення державного
статистичного спостереження, а також статистичної інформації, на підставі
якої можна визначити інформацію щодо конкретного респондента. Так, при
поширенні статистичних даних, узагальнених на підставі фінансової
звітності, органи державної статистики застосовують такі ж самі процедури,
як і в структурному обстеженні підприємств, тобто здійснюють контроль
дотримання правил конфіденційності даних, передбачених пунктом 4.8
додатка ІІ "Технічний формат передачі даних зі структурної статистики
підприємств" до Регламенту Комісії (ЄС) № 250/2009 від 11.03.2009 [19], а
саме:
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- невелика кількість підприємств (одне або два);
- у даних домінує одне підприємство (60% і більше). Пріоритетним для
визначення конфіденційності згідно з європейською практикою є показник
"обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ", який є
взаємопов’язаним з показником у фінансовій звітності "чистий дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)". Якщо цей
показник є конфіденційний відповідно до зазначеної причини
конфіденційності, то і решта показників фінансової звітності (крім показників
кількості підприємств і зайнятості) вважаються конфіденційними.

Департамент міжгалузевої статистики
підприємств

17

Додаток 1
Алгоритм обчислення окремих розрахункових показників діяльності
першої групи підприємств державного статистичного спостереження
на підставі даних фінансової звітності
Річна інформація
1.

2.

3.

4.

5.

Питома вага підприємств,
які отримали прибуток
до оподаткування
(у % до загальної кількості
відзвітувавших підприємств)
Питома вага підприємств,
які отримали збиток до
оподаткування
(у % до загальної кількості
відзвітувавших підприємств)
Питома вага підприємств,
які отримали чистий прибуток
(у % до загальної кількості
відзвітувавших підприємств)

Питома вага підприємств,
які отримали чистий збиток
(у % до загальної кількості
відзвітувавших підприємств)

=

кількість підприємств, які отримали
прибуток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
підприємств

х 100

=

кількість підприємств, які отримали
збиток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
підприємств

х 100

=

кількість підприємств, які отримали
чистий прибуток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
підприємств

х 100

=

кількість підприємств, які отримали
чистий збиток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
підприємств

х 100

Рентабельність (збитковість)
фінансовий результат від операційної
операційної діяльності
діяльності підприємств
підприємств
=
витрати операційної діяльності
(крім підприємств, які мають
підприємств
основний вид діяльності
"Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку")
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х 100

Рентабельність (збитковість)
фінансовий результат від операційної
операційної діяльності
діяльності підприємств
х 100
=
підприємств, які мають основний
(витрати операційної діяльності
вид діяльності "Торгівля; ремонт
підприємств мінус собівартість
автомобілів, побутових виробів
реалізованої продукції (товарів, робіт,
та предметів особистого вжитку"
послуг)

6.

Рентабельність усієї діяльності
підприємств
=
(крім підприємств, які мають
основний вид діяльності
"Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку")

чистий прибуток (збиток)
підприємств
усі витрати діяльності підприємств

Рентабельність усієї діяльності
підприємств, які мають основний
=
вид діяльності "Торгівля; ремонт
автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку"

чистий прибуток (збиток)
підприємств
(усі витрати діяльності підприємств
мінус собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
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х 100

х 100

Додаток 2
Алгоритм обчислення окремих розрахункових показників діяльності
першої групи підприємств державного статистичного спостереження
на підставі даних фінансової звітності
Квартальна інформація
1.

2.

3.

4.

5.

Питома вага великих і середніх
підприємств, які отримали
прибуток до оподаткування
=
(у % до загальної кількості
відзвітувавших великих і середніх
підприємств)

кількість великих і середніх
підприємств, які отримали
прибуток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
великих і середніх підприємств

х 100

Питома вага великих і середніх
підприємств, які отримали збиток
до оподаткування
=
(у % до загальної кількості
відзвітувавших великих і середніх
підприємств)

кількість великих і середніх
підприємств, які отримали збиток
до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
великих і середніх підприємств

х 100

Питома вага
великих і середніх підприємств,
які отримали чистий прибуток =
(у % до загальної кількості
відзвітувавших великих і середніх
підприємств)

кількість великих і середніх
підприємств, які отримали чистий
прибуток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
великих і середніх підприємств

х 100

Питома вага
великих і середніх підприємств,
які отримали чистий збиток
=
( у % до загальної кількості
відзвітувавших великих і середніх
підприємств)

кількість великих і середніх
підприємств, які отримали чистий
збиток до оподаткування
загальна кількість відзвітувавших
великих і середніх підприємств

х 100

Рентабельність (збитковість)
операційної діяльності великих і
середніх підприємств
=
(крім підприємств, які мають
основний вид діяльності
"Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку")

фінансовий результат від
операційної діяльності великих і
середніх підприємств
витрати операційної діяльності
великих і середніх підприємств

х 100
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Рентабельність (збитковість)
операційної діяльності великих і
середніх підприємств, які мають
=
основний вид діяльності
"Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку"

6.

Рентабельність усієї діяльності
великих і середніх підприємств
(крім підприємств, які мають
основний вид діяльності
"Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку")

фінансовий результат від
операційної діяльності великих і
середніх підприємств
(витрати операційної діяльності
великих і середніх підприємств
мінус собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)

х 100

чистий прибуток (збиток) великих і
середніх підприємств
=
х 100
усі витрати діяльності великих і
середніх підприємств

Рентабельність усієї діяльності
чистий прибуток (збиток) великих і
великих і середніх підприємств,
середніх підприємств
=
х 100
які мають основний вид
(усі витрати діяльності великих і
діяльності: "Торгівля; ремонт
середніх підприємств мінус
автомобілів, побутових виробів і
собівартість реалізованої продукції
предметів особистого вжитку"
(товарів, робіт, послуг)
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Додаток 3
Алгоритм об'єднання показників форм №№ 1, 1-м, 1-мс "Баланс"
великих, середніх, малих підприємств і підприємств, які звітують один раз на рік
Річна інформація
Показники форми № 1
Назва показника
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
Нематеріальні активи:
первісна вартість

Показники форми № 1-м
Код рядка

Назва показника
І. Необоротні активи

Код рядка

Назва показника
І. Необоротні активи

Код рядка

Назва показника
І.Необоротні активи

010
011

Аналогічні показники відсутні
Вартість нематеріальних активів (залишкова,
первісна, амортизація) наводиться у
відповідних статтях показника "Основні засоби"
(залишкова вартість, первісна вартість, знос)

Нематеріальні активи:
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції

012
020

Незавершені капітальні інвестиції

020

Основні засоби:
залишкова вартість
Основні засоби:
залишкова вартість
(010+030+035+055)
Основні засоби:
первісна вартість
Основні засоби:
первісна вартість
(011+031+036+056)
Основні засоби:
знос
Основні засоби:
знос (012+032+037+057)

030

Основні засоби:
залишкова вартість
Основні засоби:
залишкова вартість
(030+035)
Основні засоби:
первісна вартість
Основні засоби:
первісна вартість
(031+036)
Основні засоби:
знос
Основні засоби:
знос (032+037)

030

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м, 1-мс

Показники форми № 1-мс

Розрахунковий 030
031
Розрахунковий 031
032
Розрахунковий 032
035
036

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість

Аналогічні показники відсутні
Вартість нематеріальних активів (залишкова,
первісна, амортизація) наводиться у
відповідних статях показника "Основні засоби"
(залишкова вартість, первісна вартість, знос)

Аналогічний показник відсутній
Вартість незавершених капітальних інвестицій
наводиться у статті "Основні засоби"
Основні засоби:
030
залишкова вартість

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби:
первісна вартість

031

Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
первісна вартість

Основні засоби:
знос

032

Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
знос

Розрахунковий 030
031
Розрахунковий 031
032
Розрахунковий 032
035
036
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Аналогічні показники відсутні
Вартість довгострокових біологічних активів
наводиться у відповідних статтях показника
"Основні засоби" (залишкова вартість, первісна

Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
залишкова вартість

Показники форми № 1

Показники форми № 1-м

Назва показника
Довгострокові біологічні активи:
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших
підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:
інші фінансові інвестиції

Код рядка
037

Довгострокові фінансові інвестиції
(040+045)

Розрахунковий 040

040

045

Довгострокова дебіторська
заборгованість

050

Інвестиційна нерухомість:
справедлива (залишкова) вартість
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
Інвестиційна нерухомість:
знос
Відстрочені податкові активи

055

Гудвіл (негативний гудвіл)

056
057
060
065

Інші необоротні активи
Інші необоротні активи
(050+060+065+070)
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси
Запаси: виробничі запаси
(100+120)
Запаси: поточні біологічні активи

100
Розрахунковий 100
110

Запаси: незавершене виробництво

120

Запаси: готова продукція
Запаси: готова продукція

070
Розрахунковий 070
080

130
Розрахун-

Назва показника
Довгострокові біологічні активи:
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові
інвестиції

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м, 1-мс

Показники форми № 1-мс

Код рядка
037

Назва показника
вартість, знос)

Код рядка

040

Аналогічний показник відсутній
Інші довгострокові фінансові інвестиції
наводяться в статті "Довгострокові фінансові
інвестиції"
Довгострокові фінансові
Розрахунінвестиції
ковий 040

Аналогічний показник відсутній
Довгострокові фінансові інвестиції, які
обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств та інші фінансові інвестиції
наводяться в статті "Інші необоротні активи"
Довгострокові фінансові інвестиції

Аналогічний показник відсутній
Довгострокова дебіторська заборгованість
наводиться у статті "Інші необоротні активи"

Аналогічний показник відсутній
Довгострокова дебіторська заборгованість
наводиться у статті "Інші необоротні активи"

Аналогічні показники відсутні
Вартість інвестиційної нерухомості наводиться
у відповідних статтях показника "Основні
засоби" (залишкова вартість, первісна вартість,
знос)

Аналогічні показники відсутні
Вартість інвестиційної нерухомості наводиться
у відповідних статтях показника "Основні
засоби" (залишкова вартість, первісна вартість,
знос)

Аналогічний показник відсутній
Сума відстрочених податкових активів
наводиться у статті "Інші необоротні активи"
Аналогічний показник відсутній
Гудвіл (негативний гудвіл) наводиться у статті
"Інші необоротні активи"
Інші необоротні активи
070
Інші необоротні активи
Розрахунковий 070
Усього за розділом І
080
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси
100

Аналогічний показник відсутній
Сума відстрочених податкових активів
наводиться у статті "Інші необоротні активи"
Аналогічний показник відсутній
Гудвіл (негативний гудвіл) наводиться у статті
"Інші необоротні активи"
Інші необоротні активи
070

Поточні біологічні активи

110

Аналогічний показник відсутній
Витрати на незавершене виробництво
наводяться у статті "Виробничі запаси"
Готова продукція

Назва показника

130
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Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси

080
100

Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси, незавершене
виробництво

Аналогічний показник відсутній
Вартість поточних біологічних активів
наводиться у статті "Запаси"
Аналогічний показник відсутній
Витрати на незавершене виробництво
наводяться у статті "Запаси"

Поточні біологічні активи

Аналогічний показник відсутній
Вартість готової продукції наводиться у статті

Готова продукція, товари

Показники форми № 1
Назва показника
(130+140)
Запаси: товари

Векселі одержані

Показники форми № 1-м
Код рядка
ковий 130
140

150

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
чиста вартість реалізації
(160+150)
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

160
Розрахунковий 160
161
162

Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
(180+190+200+210)
Поточні фінансові інвестиції

210

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи
вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал

170
180
190
200

Розрахунковий 210
220

230
231
240
250
260
270
275
300
310

Назва показника

Код рядка

Аналогічний показник відсутній
Вартість товарів наводиться у статті "Готова
продукція"
Аналогічний показник відсутній
Заборгованість забезпечена векселями
наводиться у статті "Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги"
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість
161
резерв сумнівних боргів
162
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
з бюджетом
170
Аналогічні показники відсутні
Дебіторська заборгованість за виданими
авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх
розрахунків наводиться у статті "Інша поточна
дебіторська заборгованість"
Інша поточна дебіторська
210
заборгованість

Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи
вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м, 1-мс

Показники форми № 1-мс

220

230
231
240
250
260
270
275
300

Аналогічний показник відсутній
Сума пайового капіталу наводиться у статті

24

Назва показника
"Запаси"

Код рядка

Назва показника

Аналогічний показник відсутній
Вартість товарів наводиться у статті "Запаси"

Аналогічні показники відсутні
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги, за розрахунками з бюджетом, за
виданими авансами, з нарахованих доходів, із
внутрішніх розрахунків наводиться у статті
"Поточна дебіторська заборгованість". Також у
цій статті наводиться заборгованість
забезпечена векселями

Поточна дебіторська
заборгованість

210

Аналогічні показники відсутні
Поточні фінансові інвестиції наводяться у
статті "Інші оборотні активи"
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
у тому числі в касі
231
в іноземній валюті
240
Інші оборотні активи
250
Усього за розділом II
260
Аналогічні показники відсутні
І. Власний капітал
Капітал
300
Аналогічний показник відсутній
Сума всіх видів капіталу наводиться у статті

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (включаючи
векселі):
чиста реалізаційна вартість
(включаючи векселі)
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
з бюджетом

Інша поточна
дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи
вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал

Показники форми № 1
Назва показника
Додатковий вкладений капітал
Додатковий вкладений капітал
(310+320+330)
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Неоплачений капітал
(360+370)
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Страхові резерви
Частка перестраховиків у
страхових резервах
Залишок сформованого призового
фонду для виплати переможцям
лотереї
Залишок сформованого резерву для
виплати джек-поту
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові
зобов'язання
Відстрочені податкові
зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

Показники форми № 1-м
Код рядка
320
Розрахунковий 320
330
340
350
360
Розрахунковий 360
370
380
400
410
415
416
417

Назва показника
"Додатковий капітал"
Додатковий капітал

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м, 1-мс

Показники форми № 1-мс

Код рядка

Назва показника

Код рядка

320

Аналогічний показник відсутній
Сума іншого додаткового капіталу наводиться у
статті "Додатковий капітал"
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток
350
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
360

Назва показника
Пайовий капітал, додатковий
вкладений та інший додатковий
капітал

"Капітал"

Аналогічний показник відсутній
Сума вилученого капіталу наводиться у статті
"Неоплачений капітал"
Усього за розділом І
380

Нерозподілений прибуток
350
(непокритий збиток)
Аналогічний показник відсутній
Сума неоплаченого капіталу наводиться у статті
"Капітал"
Аналогічний показник відсутній
Сума вилученого капіталу наводиться у статті
"Капітал"
Усього за розділом І
380

Аналогічні показники відсутні
Суми забезпечень виплат персоналу та інші
забезпечення, а також залишок коштів
цільового фінансування та цільових надходжень
з бюджету наводяться у статті "Забезпечення
наступних витрат і цільове фінансування

Аналогічні показники відсутні
Залишок коштів цільового фінансування та
цільових надходжень з бюджету наводяться у
статті "Забезпечення наступних витрат і цільове
фінансування

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений та вилучений капітал

Усього за розділом І

418
420
430
440
450
460
470
480
500

ІІ. Забезпечення наступних витрат
і цільове фінансування

430

ІІ. Цільове фінансування

430

Аналогічні показники відсутні
Довгострокові кредити банків та інші
довгострокові зобов'язання наводяться у статті
"Довгострокові зобов'язання"

Аналогічні показники відсутні
Довгострокові кредити банків та інші
довгострокові зобов'язання наводяться у статті
"Довгострокові зобов'язання"

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

480
500

25

480
500

ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежів, цільове фінансування

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

Показники форми № 1
Назва показника
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями

Показники форми № 1-м
Код рядка
510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
(520+530)
Поточні зобов'язання за
розрахунками:
з одержаних авансів

530

Назва показника
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м, 1-мс

Показники форми № 1-мс

Код рядка
510

Назва показника
Код рядка
Аналогічний показник відсутній
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями наводиться у статті "Інші
поточні зобов'язання"
Аналогічний показник відсутній
Заборгованість забезпечена векселями
наводиться у статті "Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги"
Кредиторська заборгованість за
530
товари, роботи, послуги

Назва показника
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями

Поточні зобов'язання за
розрахунками:
Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов'язання з одержаних авансів
наводяться у статті "Інші поточні зобов'язання"
з бюджетом
550
Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов'язання з позабюджетних
платежів наводяться у статті "Інші поточні
зобов'язання"
зі страхування
570
з оплати праці
580
Аналогічні показники відсутні
Поточні зобов'язання з учасниками, із
внутрішніх розрахунків наводяться у статті
"Інші поточні зобов'язання "
Зобов’язання за необоротними
605
активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610

Поточні зобов'язання за
розрахунками:
Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов'язання з одержаних авансів
наводяться у статті "Інші поточні зобов'язання"
з бюджетом
550

Поточні зобов'язання за
розрахунками:

Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Усього за розділом IV
620
Аналогічний показник відсутній
Баланс
640

Аналогічний показник відсутній
Заборгованість забезпечена
векселями наводиться у статті "Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги"
Кредиторська заборгованість за
530
товари, роботи, послуги

Розрахунковий 530

540

з бюджетом
з позабюджетних платежів

550
560

зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків

570
580
590
600

Зобов’язання за необоротними
активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання
(540+560+590+600+610)
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

605
610
Розрахунковий 610
620
630
640

620
630
640
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Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги (включаючи
векселі)

з бюджетом

Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов'язання з одержаних авансів
наводяться у статті "Інші поточні зобов'язання "
зі страхування
з оплати праці

570
580

Аналогічні показники відсутні
Поточні зобов'язання з учасниками, із
внутрішніх розрахунків та зобов’язання за
необоротними активами й групами вибуття,
утримуваними для продажу наводяться у статті
"Інші поточні зобов'язання"
Інші поточні зобов'язання

610

зі страхування
з оплати праці

Зобов’язання за необоротними
активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Додаток 4
Алгоритм об'єднання показників форм № 2, 2-м, 2-мс "Звіт про фінансові результати"
великих, середніх, малих підприємств і підприємств, які звітують один раз на рік
Річна інформація
Показники форми № 2

Показники форми № 2-м

Назва показника

Код рядка

Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість
Акцизний збір

015
020
025

Інші вирахування з доходу
Непрямі податки та інші вирахування
з доходу (015+020+025+030)
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Надзвичайні доходи
Інші звичайні та надзвичайні доходи
(110+120+130+200)
Разом чисті доходи
(035+060+110+120+130+200)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

030

Код рядка

Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

110
120
130
200

020
030
040

Назва показника

Код рядка

Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Назва показника
Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

Аналогічні показники відсутні.
Суми податку на додану вартість, акцизного збору
та інших вирахувань з доходу
наводяться у статті "Непрямі податки та
інші вирахування з доходу"
Непрямі податки та інші вирахування
з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

020
030

Непрямі податки та інші вирахування
з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

Аналогічний показник відсутній
Суми інших операційних доходів наводяться у
статті "Інші доходи"
Аналогічні показники відсутні
Суми доходу від участі в капіталі, інших
фінансових доходів, інших звичайних та
надзвичайних доходів наводяться у статті
"Інші доходи"
Інші доходи
040

Інші операційні доходи

070

Разом чисті доходи (030+040)

070

Разом чисті доходи

080

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

080

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

Аналогічні показники відсутні
Суми доходу від участі в капіталі, інших
фінансових доходів, інших звичайних та
надзвичайних доходів наводяться у статті
"Інші доходи"
Інші доходи
050

Розрахунковий 227
Розрахун- Разом чисті доходи (030+040+050)
ковий 333
040
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
050
055

010

Аналогічні показники відсутні.
Суми податку на додану вартість, акцизного
збору та інших вирахувань з доходу наводяться у
статті "Непрямі податки та інші вирахування з
доходу"

Розрахун- Непрямі податки та інші
ковий 111 вирахування з доходу
035
Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
060
Інші операційні доходи

Валовий:
прибуток
збиток

Назва показника

Зведені показники за формами
№ 2, 2-м, 2-мс

Показники форми № 2-мс

Аналогічні показники відсутні

Аналогічні показники відсутні

27

Інші звичайні та надзвичайні доходи

Показники форми № 2
Назва показника

Показники форми № 2-м
Код рядка

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

100

збиток

105

Назва показника

Код рядка

Аналогічні показники відсутні
Суми адміністративних витрат та витрат на збут
наводяться у статті
"Інші операційні витрати"
Інші операційні витрати
090
Аналогічні показники відсутні

Фінансові витрати
140
Аналогічні показники відсутні
Суми фінансових витрат, витрат від участі в
Витрати від участі в капіталі
150
капіталі, інших звичайних та надзвичайних
Інші витрати
160
витрат наводяться у статті "Інші витрати"
Надзвичайні витрати
205
Інші звичайні та надзвичайні витрати
Розрахун- Інші витрати
100
(140+150+160+205)
ковий 557
Аналогічні показники відсутні
Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток
170
збиток
175
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
Аналогічні показники відсутні
Суми податку на прибуток від звичайної
Доход від податку на прибуток
185
діяльності, доходу від податку на прибуток та
Податки з надзвичайного прибутку
210
податку з надзвичайного прибутку наводяться у
статті "Податок на прибуток"
Податок на прибуток
Розрахун- Податок на прибуток
140
(180-185+210)
ковий 117
Фінансові результати від звичайної діяльності
Аналогічні показники відсутні
прибуток
190
збиток
195
Загальні витрати (включаючи податок Розрахун- Загальні витрати (включаючи
Розрахунна прибуток)
ковий 777 податок на прибуток)
ковий 777
(040+070+080+090+140+150+160+
(120+140)
205+180+210-185)
Разом витрати
Розрахун- Разом витрати
120
(040+070+080+090+140+150+160+205) ковий 775 (080+090+100)
Фінансовий результат до оподаткування:
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
(333-775) = (+)

Розрахун- прибуток
ковий 600 (070-120) = (+)

Зведені показники за формами
№ 2, 2-м, 2-мс

Показники форми № 2-мс

130
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Назва показника

Код рядка

Назва показника

Аналогічні показники відсутні
Суми адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних витрат
наводяться у статті "Інші витрати"
Аналогічні показники відсутні

Аналогічні показники відсутні
Суми фінансових витрат, витрат від участі в
капіталі, інших звичайних та надзвичайних
витрат наводяться у статті "Інші витрати"
Інші витрати
100

Інші витрати

Аналогічні показники відсутні

Аналогічні показники відсутні
Суми податку на прибуток від звичайної
діяльності, доходу від податку на прибуток
та податку з надзвичайного прибутку наводяться у
статті "Податок на прибуток"
Податок на прибуток
140
Податок на прибуток
Аналогічні показники відсутні
Загальні витрати (включаючи податок
на прибуток)
(120+140)

Розрахунковий 777

Разом витрати
Розрахун(080+100)
ковий 120
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
(070-120) = (+)

130

Загальні витрати (включаючи
податок на прибуток)
Разом витрати (без урахування
податку на прибуток)
Фінансовий результат до
оподаткування:
прибуток

Показники форми № 2
Назва показника
збиток
(333-775) = (-)

Показники форми № 2-м
Код рядка

Назва показника

Розрахун- збиток
ковий 690 (070-120) = (-)

Аналогічний показник відсутній

Код рядка
130

Аналогічний показник відсутній

Чистий:

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

прибуток
(130-140) = (+)
збиток
(130-140) = (-)

Зведені показники за формами
№ 2, 2-м, 2-мс

Показники форми № 2-мс

150
150
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Назва показника
збиток
(070-120) = (-)
Витрати (доходи), які зменшують
(збільшують) фінансовий результат
після оподаткування
Чистий:
прибуток
(130-140-(+)145) = (+)
збиток
(130-140-(+)145) = (-)

Код рядка
130

Назва показника
збиток

145
Чистий:
150

прибуток

150

збиток

Додаток 5
Алгоритм об'єднання показників форм №№ 1, 1-м "Баланс"
великих і середніх підприємств
Квартальна інформація
Показники форми № 1
Назва показника
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість
Нематеріальні активи
первісна вартість
Нематеріальні активи накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
Основні засоби:
залишкова вартість
(010+030+035+055)
Основні засоби:
первісна вартість
Основні засоби:
первісна вартість
(011+031+036+056)
Основні засоби:
знос
Основні засоби:
знос
(012+032+037+057)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
Довгострокові біологічні активи:
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:
інші фінансові інвестиції

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м

Показники форми № 1-м
Код рядка
010
011
012
020
030
Розрахунковий 030
031
Розрахунковий 031
032
Розрахунковий 032
035
036
037
040
045

Назва показника
І. Необоротні активи

Код рядка

Назва показника
І. Необоротні активи

Аналогічні показники відсутні
Вартість нематеріальних активів (залишкова, первісна,
амортизація) наводиться у відповідних статтях показника
"Основні засоби" (залишкова вартість, первісна вартість, знос)
Незавершені капітальні інвестиції
020
Основні засоби:
030
залишкова вартість
Основні засоби:
Розрахунзалишкова вартість
ковий 030
(030+035)
Основні засоби:
031
первісна вартість
Основні засоби:
Розрахунпервісна вартість
ковий 031
(031+036)
Основні засоби:
032
знос
Основні засоби:
Розрахунзнос
ковий 032
(032+037)
Довгострокові біологічні активи:
035
справедлива (залишкова) вартість
Довгострокові біологічні активи:
036
первісна вартість
Довгострокові біологічні активи:
037
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
040
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
Аналогічний показник відсутній
Інші довгострокові фінансові інвестиції наводяться в статті
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Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
залишкова вартість
Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
Основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи та
інвестиційна нерухомість:
знос

Показники форми № 1
Назва показника
Довгострокові фінансові інвестиції:
(040+045)

Код рядка

Назва показника
"Довгострокові фінансові інвестиції"

Розрахунковий 040

Довгострокові фінансові інвестиції:
Розрахунякі обліковуються за методом участі в капіталі
ковий 040
інших підприємств
Аналогічний показник відсутній
Довгострокова дебіторська заборгованість наводиться у статті
"Інші необоротні активи"

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інвестиційна нерухомість:
справедлива(залишкова) вартість
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
Інвестиційна нерухомість:
знос
Відстрочені податкові активи

055

Гудвіл (негативний гудвіл)

056
057
060
065

Інші необоротні активи
Інші необоротні активи
(050+060+065+070)
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси
Запаси: виробничі запаси
(100+120)
Запаси: поточні біологічні активи
Запаси: незавершене виробництво

070
Розрахунковий 070
080

Запаси: готова продукція
Запаси: готова продукція
(130+140)
Запаси: товари

130
Розрахунковий 130
140

Векселі одержані

100
Розрахунковий 100
110
120

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м

Показники форми № 1-м

160
Розрахун-

Код рядка

Назва показника
Довгострокові фінансові інвестиції

Аналогічні показники відсутні
Вартість інвестиційної нерухомості наводиться у відповідних
статтях показника "Основні засоби" (залишкова вартість,
первісна вартість, знос)
Аналогічний показник відсутній
Суми відстрочених податкових активів наводиться у
статті "Інші необоротні активи"
Аналогічний показник відсутній
Гудвіл (негативний гудвіл) наводиться у статті
"Інші необоротні активи"
Інші необоротні активи
070
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси

080
100

Поточні біологічні активи
110
Аналогічний показник відсутній
Витрати на незавершене виробництво наводяться у статті
"Виробничі запаси"
Готова продукція
130
Аналогічний показник відсутній
Вартість товарів наводиться у статті "Готова продукція"
Аналогічний показник відсутній
Заборгованість забезпечена векселями наводиться у статті
"Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
чиста реалізаційна вартість
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160

Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси, незавершене
виробництво
Поточні біологічні активи

Готова продукція, товари

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (включаючи векселі):
чиста реалізаційна вартість (включаючи
векселі)

Показники форми № 1
Назва показника
чиста вартість реалізації (150+160)
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Код рядка
ковий 160
161
162

Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість
(180+190+200+210)
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал

210
Розрахунковий 210
220

Додатковий вкладений капітал
Додатковий вкладений капітал
(310+320+330)
Інший додатковий капітал

320
Розрахунковий 320
330

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Неоплачений капітал
(360+370)
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м

Показники форми № 1-м

170
180
190
200

230
231
240
250
260
270
275
300
310

340
350
360
Розрахунковий 360
370
380
400

Назва показника

Код рядка

Назва показника

первісна вартість
161
резерв сумнівних боргів
162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170
Аналогічні показники відсутні
Дебіторська заборгованість за виданими авансами, з нарахованих
доходів, із внутрішніх розрахунків наводиться у статті
"Інша поточна дебіторська заборгованість"
Інша поточна дебіторська заборгованість
210

первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал
Аналогічний показник відсутній
Сума пайового капіталу наводиться у статті
"Додатковий капітал"
Додатковий капітал

Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
І. Власний капітал
Статутний капітал

220
230
231
240
250
260
270
275
300

320

Аналогічний показник відсутній
Сума іншого додаткового капіталу наводиться у статті
"Додатковий капітал"
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
Неоплачений капітал

360

Аналогічний показник відсутній
Сума вилученого капіталу наводиться у статті
"Неоплачений капітал"
Усього за розділом І
380
Аналогічні показники відсутні
Суми забезпечень виплат персоналу та інші забезпечення, а
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Інша поточна дебіторська заборгованість

Пайовий капітал, додатковий вкладений
та інший додатковий капітал

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений та вилучений капітал

Усього за розділом І

Показники форми № 1
Назва показника
Інші забезпечення
Страхові резерви
Частка перестраховиків у страхових резервах
Залишок сформованого призового фонду для виплати
переможцям лотереї
Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(520+530)
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м

Показники форми № 1-м
Код рядка
410
415
416
417
418
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
530
Розрахунковий 530
540

з бюджетом
з позабюджетних платежів

550
560

зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків

570
580
590
600

Зобов’язання за необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

Назва показника
Код рядка
також залишок коштів цільового фінансування та цільових
надходжень з бюджету наводяться у статті "Забезпечення
наступних витрат і цільове фінансування"

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове
фінансування

430

Назва показника

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове
фінансування

Аналогічні показники відсутні
Довгострокові кредити банків та інші довгострокові фінансові
зобов’язання наводяться у статті "Довгострокові зобов'язання"
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
зобов'язаннями
Аналогічний показник відсутній
Заборгованість забезпечена векселями наводиться у статті
"Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
530
послуги

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

Поточні зобов'язання за розрахунками:
Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов’язання з одержаних авансів
наводяться у статті "Інші поточні зобов’язання"
з бюджетом
550
Аналогічний показник відсутній
Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів наводяться у
статті "Інші поточні зобов’язання"
зі страхування
570
з оплати праці
580
Аналогічні показники відсутні
Поточні зобов’язання з учасниками, із внутрішніх розрахунків
наводяться у статті "Інші поточні зобов'язання"
Зобов’язання за необоротними активами та
605
групами вибуття, утримуваними для продажу

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Інші поточні зобов'язання
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610

Кредиторська заборгованість за товари
роботи, послуги (включаючи векселі)

з бюджетом

зі страхування
з оплати праці

Зобов’язання за необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для
продажу
Інші поточні зобов'язання

Показники форми № 1
Назва показника
Інші поточні зобов'язання
(540+560+590+600+610)
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Зведені показники за формами
№№ 1, 1-м

Показники форми № 1-м
Код рядка
Розрахунковий 610
620
630
640

Назва показника
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
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Код рядка
620
630
640

Назва показника
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Додаток 6
Алгоритм об'єднання показників форм № 2, 2-м "Звіт про фінансові результати"
великих і середніх підприємств
Квартальна інформація
Показники форми № 2
Назва показника
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
(015+020+025+030)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Надзвичайні доходи
Інші звичайні та надзвичайні доходи
(110+120+130+200)
Разом чисті доходи
(035+060+110+120+130+200)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Адміністративні витрати

Показники форми № 2-м
Код рядка
010

Назва показника

Зведені показники за формами №№ 2, 2-м
Код рядка

015
020
025
030
Розрахунковий 111
035
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
030
(товарів, робіт, послуг)
060
Інші операційні доходи
040
110
Аналогічні показники відсутні
Суми доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів,
120
інших доходів, інших звичайних та надзвичайних доходів
130
наводяться у статті "Інші доходи"
200
Розрахун- Інші доходи
050
ковий 227
Розрахун- Разом чисті доходи
070
ковий 333 (030+040+050)
040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
080
послуг)
050
055
070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Фінансові витрати

100
105
140

Назва показника

Дохід (виручка) від реалізації
010
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
продукції (товарів, робіт, послуг)
послуг)
Аналогічні показники відсутні
Суми податку на додану вартість, акцизного збору та інших
вирахувань з доходу наводяться у статті "Непрямі податки та
інші вирахування з доходу"
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Інші операційні доходи

Інші звичайні та надзвичайні доходи
Разом чисті доходи
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

Аналогічні показники відсутні
Аналогічні показники відсутні
Суми адміністративних витрат та витрат на збут наводяться у
статті "Інші операційні витрати"
Інші операційні витрати
090
Інші операційні витрати
Аналогічні показники відсутні
Аналогічні показники відсутні
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Показники форми № 2
Назва показника

Показники форми № 2-м
Код рядка

Витрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
Надзвичайні витрати
205
Інші звичайні та надзвичайні витрати
Розрахун(140+150+160+205)
ковий 557
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
збиток
175
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
Доход від податку на прибуток
185
Податки з надзвичайного прибутку
210

Назва показника

Зведені показники за формами №№ 2, 2-м
Код рядка

Суми фінансових витрат, витрат від участі в капіталі, інших
звичайних та надзвичайних витрат наводяться у
статті "Інші витрати"
Інші витрати
100

Назва показника

Інші витрати

Аналогічні показники відсутні
Аналогічні показники відсутні
Суми податку на прибуток від звичайної діяльності, доходу від
податку на прибуток та податку з надзвичайного прибутку
наводяться у статті "Податок на прибуток"
Податок на прибуток
140
Податок на прибуток

Податок на прибуток
Розрахун(180+210-185)
ковий 117
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
збиток
195
Загальні витрати (включаючи податок на прибуток)
Розрахун(040+070+080+090+140+150+160+205+180+210-185)
ковий 777
Разом витрати
Розрахун(040+070+080+090+140+150+160+205)
ковий 775
Фінансовий результат до оподаткування:

Загальні витрати (включаючи податок на прибуток) Розрахун- Загальні витрати (включаючи податок на прибуток)
(120+140)
ковий 777
Разом витрати
120
Разом витрати (без урахування податку на прибуток)
(080+090+100)
Фінансовий результат до оподаткування:
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
(333-775) = (+)
збиток
(333-775) = (-)

Розрахунковий 600
Розрахунковий 690

прибуток
(070-120) = (+)
збиток
(070-120) = (-)

прибуток

220

збиток

225

прибуток
(130-140) = (+)
збиток
(130-140) = (-)

Аналогічні показники відсутні

Чистий:

130

прибуток

130

збиток

150

прибуток

150

збиток

Чистий:
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Чистий:
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implementing and amending Regulation (EC) № 295/2008 of the European
Parliament and of the Council as regards the series of data to be produced for
structural business statistics and the adaptations necessary after the revision of the
statistical classification of products by activity (CPA)).
21. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників
фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України
від 22.12.2008 № 1524 (зі змінами).
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