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Скорочення та умовні позначення 

 

ДСС, 

статистичне 

спостереження 

 

– державне статистичне спостереження; 

Мінфін  – Міністерство фінансів України; 

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку; 

МСФЗ – міжнародні стандарти фінансової звітності; 

КВЕД  – Класифікація видів економічної діяльності; 

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм  

   господарювання; 

КАТОТТГ – Кодифікатор адміністративно-територіальних  одиниць 

та територій територіальних громад; 

(GS) [210000] – таксономія [210000] "Звіт про фінансовий стан, 

поточні/непоточні активи" (формат "general state"); 

(GS) [220000] – таксономія [220000] "Звіт про фінансовий стан, у 

порядку ліквідності" (формат "general state"); 

(INS) [210000]  – таксономія [210000] "Звіт про фінансовий стан, 

поточні/непоточні активи" (формат "insurance"); 

(INS) [220000] – таксономія [220000] "Звіт про фінансовий стан, у 

порядку ліквідності" (формат "insurance"); 

(GS) [310000] – таксономія [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток 

або збиток, за функцією витрат" (формат "general state"); 

(GS) [320000] – таксономія [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток 

або збиток, за характером витрат" (формат "general state"); 

(INS) [310000]  – таксономія [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток 

або збиток, за функцією витрат" (формат "insurance"); 

(INS) [320000] – таксономія [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток 

або збиток, за характером витрат" (формат "insurance"); 

Форма № 1 – форма фінансової звітності № 1 "Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)"; 

Форма № 1-м – форма фінансової звітності № 1-м "Баланс"; 

Форма № 1-мс – форма фінансової звітності № 1-мс "Баланс"; 

Форма № 2 – форма фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)"; 

Форма № 2-м – форма фінансової звітності № 2-м "Звіт про фінансові 

результати"; 

Форма № 2-мс – форма фінансової звітності № 2-мс "Звіт про фінансові 

результати". 
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І. Вступ 

 

1. Методика описує спосіб і послідовність розрахунку показників ДСС 

"Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств" 

відповідно до Методологічних положень зазначеного спостереження [8]. 

 

2. Методика містить перелік джерел інформації, необхідної для проведення 

розрахунків показників ДСС "Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові 

результати підприємств", а також опис основних методів, які використовуються 

при розрахунку зазначених показників.  

 

ІІ. Джерела інформації для проведення розрахунку  

показників статистичного спостереження 

 

Джерелами інформації є дані від респондентів, отримані на підставі форм 

фінансової звітності № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий  стан)", № 1-м, № 1-мс 

"Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (розділ 

І), № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати", фінансової звітності (GS) 

[210000], (GS) [220000], (INS) [210000], (INS) [220000], (GS) [310000], (GS) 

[320000], (INS) [310000], (INS) [320000], складеної на основі таксономії 

фінансової звітності за МСФЗ, щодо вартості на визначену дату необоротних і 

оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань за передбаченою в балансі 

деталізацією вказаних показників; доходів, витрат, фінансових результатів за 

звітний період за передбаченою у звіті про фінансові результати деталізацією 

вказаних показників; середньої кількості працівників за звітний рік. 

Зазначена інформація отримується в терміни, визначені Порядком подання 

фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами) [2], у паперовій або електронній формі 

(зокрема, як електронна звітність через автоматизовану систему "Єдине вікно 

подання електронної звітності", ведення якої забезпечує Державна податкова 

служба, або інформаційно-телекомунікаційну систему "Система фінансової 

звітності" для підприємств, фінансова звітність яких складена на основі 

таксономії фінансової звітності за МСФЗ, операційне управління якої здійснює 

НКЦПФР). 

 

ІІІ. Розрахунок показників статистичного спостереження 

 

1. Формування показників щодо необоротних та оборотних активів, 

власного капіталу, зобов’язань, чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), фінансових результатів діяльності підприємств, які отримуються 

за результатами ДСС "Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові 

результати підприємств", відбувається методом об’єднання даних, одержаних за 

результатами обстеження сукупності одиниць, що вивчається, за показниками 

форм фінансової звітності, які передбачені для різних угруповань підприємств і 
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показниками таксономії фінансової звітності, складеної за МСФЗ (далі – 

таксономія фінансової звітності).  

Цей метод розроблено на підставі Методичних рекомендацій щодо 

заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від  

28 березня 2013 року № 433 [4], Методичних рекомендацій з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну 

від 11 квітня 2013 року  № 476 [3], національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку [5], а також ураховує положення та норми міжнародних 

стандартів [6], таксономію фінансової звітності [7], які офіційно оприлюднені на 

вебсайті Мінфіну, та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, затверджених Мінфіном. 

Спосіб об’єднання даних (на кінець звітного періоду) (у тис.грн) за 

показниками форм фінансової звітності № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий  стан)", 

№ 1-м, № 1-мс "Баланс" та таксономії фінансової звітності [210000] "Звіт про 

фінансовий стан, поточні/непоточні активи", [220000] "Звіт про фінансовий стан, 

у порядку ліквідності" наведено у додатку 1 до Методики.  

Спосіб об’єднання даних (за звітний період) (у тис.грн) за показниками 

форм фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)" (розділ І), № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії 

фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за 

функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за 

характером витрат" наведено в додатку 2 до Методики. 

Приклади розрахунку показника "Інші необоротні активи" наведено в 

додатку 3 до Методики та показників щодо прибутку/збитку до оподаткування, 

фінансового результату (сальдо) до оподаткування – у додатку 4 до Методики. 

 

2. Спосіб розрахунку показників "Рентабельність операційної діяльності" та 

"Рентабельність всієї діяльності": 
 

1) рентабельність операційної діяльності (за звітний період) (у відсотках) 

розраховується як результат співвідношення фінансового результату від 

операційної діяльності (прибуток, збиток) до витрат операційної діяльності 

підприємств.  

Для підприємств, які за основним видом економічної діяльності належать 

до секції G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів" (крім 45.2 "Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів") за КВЕД, у розрахунок витрат операційної діяльності не включається 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 
 

РЕН од = [(Ʃ ПР од - Ʃ ЗБ од)] / Ʃ В од] х 100%,                                       (1) 
 

де   РЕН од – рентабельність операційної діяльності; 

       ПР од – прибуток від операційної діяльності; 

       ЗБ од – збиток від операційної діяльності; 

       В од – витрати операційної діяльності. 
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Спосіб об’єднання даних (за звітний період) (у тис.грн) за показниками 

форм фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової 

звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією 

витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером 

витрат", які використовуються для розрахунку рентабельності операційної 

діяльності, наведено в додатку 5 до Методики.  

Приклад розрахунку показника "Рентабельність операційної діяльності" 

наведено в додатку 6 до Методики; 

 

2) рентабельність всієї діяльності (за звітний період) (у відсотках) 

розраховується як результат співвідношення чистого прибутку (збитку) до 

витрат всієї діяльності підприємств.  

Для підприємств, які за основним видом економічної діяльності належать 

до секції G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів" (крім 45.2 "Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів") за КВЕД, у розрахунок усіх витрат діяльності не включається 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 

 

РЕН вд = [(Ʃ ЧПР - Ʃ ЧЗБ)] / Ʃ В вд] х 100%                                        (2) 
  

де    РЕН вд – рентабельність всієї діяльності; 

ЧПР – чистий прибуток; 

ЧЗБ – чистий збиток; 

В вд – витрати всієї діяльності. 

 

Спосіб об’єднання даних (за звітний період) (у тис.грн) за показниками 

форм фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової 

звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією 

витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером 

витрат", які використовуються для розрахунку рентабельності всієї діяльності, 

наведено в додатку 7 до Методики.  

Приклад розрахунку показника "Рентабельність всієї діяльності" наведено в 

додатку 8 до Методики.  

 

3. Спосіб розрахунку питомої ваги підприємств, які отримали 

прибуток/збиток до оподаткування, у загальній кількості підприємств: 

 

1) питома вага підприємств, які отримали прибуток до оподаткування, у 

загальній кількості підприємств (за звітний період) (у відсотках) розраховується 

як відношення кількості підприємств, які отримали прибуток до оподаткування, 

до загальної кількості підприємств: 

 

ПВ пдо = (Ʃ К пдо / Ʃ К) х 100 %,                                                     (3) 
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де ПВ пдо – питома вага підприємств, які отримали прибуток до 

        оподаткування, у загальній кількості підприємств; 

К пдо – кількість підприємств, які отримали прибуток до 

        оподаткування;  

        К – загальна кількість підприємств; 

 

2) питома вага підприємств, які отримали збиток до оподаткування, у 

загальній кількості підприємств (за звітний період) (у відсотках) розраховується 

як відношення кількості підприємств, які отримали збиток до оподаткування, до 

загальної кількості підприємств: 

 

ПВ здо = (Ʃ К здо / Ʃ К) х 100 %,                                                     (4) 
 

де ПВ здо – питома вага підприємств, які отримали збиток до 

        оподаткування, у загальній кількості підприємств; 

К здо – кількість підприємств, які отримали збиток до 

        оподаткування;  

        К – загальна кількість підприємств. 

 

Спосіб об’єднання даних (за звітний період) (одиниць) за показниками форм 

фінансової звітності № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової 

звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією 

витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером 

витрат", що використовуються  для розрахунку питомої ваги підприємств, які 

отримали прибуток/збиток до оподаткування, у загальній кількості підприємств, 

наведено в додатку 9 до Методики.  

Приклади розрахунку показників "Питома вага підприємств, які отримали 

прибуток до оподаткування, у загальній кількості підприємств" та "Питома вага 

підприємств, які отримали збиток до оподаткування, у загальній кількості 

підприємств" наведено в додатку 10 до Методики. 

 

4. Спосіб розрахунку питомої ваги підприємств, які отримали чистий 

прибуток/чистий збиток, у загальній кількості підприємств: 

 

1) питома вага підприємств, які отримали чистий прибуток, у загальній 

кількості підприємств (за звітний період) (у відсотках) розраховується як 

відношення кількості підприємств, які отримали чистий прибуток, до загальної 

кількості підприємств: 

 

ПВ чп = (Ʃ К чп / Ʃ К) х 100 %,                                                        (5) 
 

де ПВ чп – питома вага підприємств, які отримали чистий прибуток,  

       у загальній кількості підприємств; 

       К чп – кількість підприємств, які отримали чистий прибуток; 

       К – загальна кількість підприємств; 
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 2) питома вага підприємств, які отримали чистий збиток, у загальній 

кількості підприємств (за звітний період) (у відсотках) розраховується як 

відношення кількості підприємств, які отримали чистий збиток, до загальної 

кількості підприємств: 

 

ПВ чз = (Ʃ К чз / Ʃ К) х 100 %,                                                        (6) 
 

де ПВ чз – питома вага підприємств, які отримали чистий збиток,  

        у загальній кількості підприємств; 

        К чз – кількість підприємств, які отримали чистий збиток; 

К – загальна кількість підприємств. 

 

Спосіб об’єднання даних (за звітний період) (одиниць) за показниками форм 

фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової 

звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією 

витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером 

витрат", що використовуються для розрахунку питомої ваги підприємств, які 

отримали чистий прибуток/чистий збиток до оподаткування, у загальній 

кількості підприємств, наведено в додатку 11 до Методики.  

Приклади розрахунку показників "Питома вага підприємств, які отримали 

чистий прибуток, у загальній кількості підприємств" та "Питома вага 

підприємств, які отримали чистий збиток, у загальній кількості підприємств" 

наведено в додатку 12 до Методики. 

 

5. Спосіб розрахунку показника "Дохід від будь-якої діяльності": 

дохід від будь-якої діяльності (за звітний період) (у тис.грн)  розраховується 

як сума всіх доходів, які отримало підприємство за звітний період: 

 

Д вд = (Ʃ Д ),                                                                                  (7) 
 

де    Д вд – дохід від будь-якої діяльності; 

        Д – сума доходів за відповідними показниками форм фінансової  

звітності та таксономії фінансової звітності. 

 

Спосіб розрахунку показника "Дохід від будь-якої діяльності" по 

підприємствах, які звітували за формами фінансової звітності  № 2 "Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про 

фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про 

сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про 

сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат", наведено в додатку 

13 до Методики. 

Приклад розрахунку показника "Дохід від будь-якої діяльності" за всіма 

джерелами інформації наведено в додатку 14 до Методики.  
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Цей показник розраховується по кожному підприємству й використовується 

для узагальнення річної статистичної інформації за розмірами підприємств 

відповідно до критеріїв, наведених у Господарському кодексі України [1]. 

 

6. Формування показників здійснюється в таких розрізах:  

 

1) показники, зазначені в пунктах 1–4 розділу ІІІ, формуються в цілому по 

Україні, за регіонами (на регіональному рівні показники прибуток/збиток до 

оподаткування, фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, питома вага 

підприємств, які отримали прибуток/збиток до оподаткування, у загальній 

кількості підприємств – по районах) відповідно до КАТОТТГ [10]; за видами 

економічної діяльності на рівні класу за КВЕД [9]; за розмірами (великі, середні, 

малі, мікро) відповідно до критеріїв, визначених у Господарському кодексі 

України [1]; 

 

2) показники, зазначені в пунктах 1, 3, 4 розділу ІІІ, – за організаційно-

правовими формами господарювання за КОПФГ [11]; 

 

3) показники, зазначені в пункті 1 розділу ІІІ, щодо необоротних активів, 

власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, 

прибутку/збитку до оподаткування, чистого прибутку/чистого збитку – з 

розподілом за кількістю найманих працівників (до 9 осіб, від 10 до 49 осіб, від 50 

до 249 осіб, 250 осіб і більше) (зазначені угрупування передбачені Регламентом 

Комісії (ЄС) 2020/1197 від 30 липня 2020 року [12]). 

 

 

 

 

Директор департаменту структурної  

статистики апарату Держстату                                        Маргарита КУЗНЄЦОВА 
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Додаток 1  

до Методики 

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності  № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий  стан)", № 1-м, № 1-мс 

"Баланс" та таксономії фінансової звітності [210000] "Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні активи",  [220000] "Звіт про 

фінансовий стан, у порядку ліквідності" 

 

№ 

з/п 

Показники 

об’єднаних 

даних 

Джерела інформації 

Показники  

форми № 1 

Показники 

форми № 1-м 

Показники 

форми № 1-мс 

Показники 

таксономії (GS) 

[210000] 

Показники 

таксономії (GS) 

[220000]  

Показники 

таксономії (INS) 

[210000]  

Показники 

таксономії 

(INS) [220000]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активи 

1. Нематеріальні 

активи 

залишкова 

вартість 

Нематеріальні 

активи 

залишкова 

вартість 

Нематеріальні 

активи 

залишкова 

вартість 

_ Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу 

 

Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу 

 

Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу 

 

Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу 

 

2. Основні 

засоби 

залишкова 

вартість  

Основні засоби 

залишкова 

вартість 

Основні засоби 

залишкова 

вартість 

Основні 

засоби 

залишкова 

вартість 

Основні засоби   Основні засоби Основні засоби   Основні засоби 

3. Інвестиційна 

нерухомість 

залишкова 

вартість 

 

Інвестиційна 

нерухомість 

залишкова 

вартість 

 

_ _ Інвестиційна 

нерухомість 

Інвестиційна 

нерухомість 

 

Інвестиційна 

нерухомість 

Інвестиційна 

нерухомість 

 

4. Довгострокові 

біологічні 

активи 

залишкова 

вартість 

Довгострокові 

біологічні 

активи 

залишкова 

вартість 

Довгострокові 

біологічні 

активи 

залишкова 

вартість 

_ Непоточні 

біологічні 

активи 

_ Непоточні 

біологічні 

активи 

_ 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

_ _ _ _ _ 

6. Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

Сума даних за 

показниками: 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції: які 

обліковуються 

за методом 

участі в 

капіталі інших 

підприємств; 

інші фінансові 

інвестиції 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

 

_ Сума даних за 

показниками: 

Інвестиції, облік 

яких ведеться за 

методом участі в 

капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства та 

асоційовані 

підприємства 

Сума даних за 

показниками: 

Інвестиції, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства 

та асоційовані 

підприємства 

Сума даних за 

показниками: 

Інвестиції, облік 

яких ведеться за 

методом участі в 

капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства та 

асоційовані 

підприємства 

Сума даних за 

показниками: 

Інвестиції, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства 

та асоційовані 

підприємства 

7. Інші 

необоротні 

активи 

Сума даних за 

показниками: 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість; 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл; 

Відстрочені 

аквізаційні  

витрати; 

Залишок 

 коштів у 

централізова-

Інші 

необоротні 

активи 

Інші 

необоротні 

активи 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша непоточна 

дебіторська 

заборгованість; 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл; 

Непоточні 

запаси; Поточні 

податкові 

активи, 

непоточні; Інші 

Сума даних за 

показниками: 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша непоточна 

дебіторська 

заборгованість; 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл; 

Непоточна 

частина 

відстрочених 

аквізаційних 

витрат; 

Сума даних за 

показниками: 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл; 

Відстрочені 

аквізаційні 

витрати за 

договорами 

страхування; 

Залишок  

коштів у 

централізова-

них страхових 
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них страхових 

резервних 

фондах; Інші 

необоротні 

активи  

непоточні 

фінансові 

активи; Інші 

непоточні 

нефінансові 

активи; 

Непоточні 

негрошові 

активи, передані 

в заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або за 

звичаєм, 

продати чи 

перезаставити 

Непоточні права 

вимоги до 

перестраховиків 

у страхових 

резервах; 

Непоточні 

активи залишок  

коштів у 

централізованих 

страхових 

резервних 

фондах; 

Непоточні 

запаси; Поточні 

податкові 

активи, 

непоточні; Інші 

непоточні 

фінансові 

активи; Інші 

непоточні 

нефінансові 

активи; 

Непоточні 

негрошові 

активи, передані 

в заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або за 

звичаєм, 

резервних 

фондах 
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продати чи 

перезаставити 

8. Необоротні 

активи - 

усього 

Усього за 

розділом І 

Усього за 

розділом І 

Усього за 

розділом І 

Загальна сума 

непоточних 

активів 

Сума даних за 

показниками: 

Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу; 

Основні 

засоби; 

Інвестиційна 

нерухомість; 

Інвестиції, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства 

та асоційовані 

підприємства; 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл 

Загальна сума 

непоточних 

активів 

Сума даних за 

показниками: 

Нематеріальні 

активи за 

винятком 

гудвілу; 

Основні 

засоби; 

Інвестиційна 

нерухомість; 

Інвестиції, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; 

Інвестиції, в 

дочірні 

підприємства, 

спільні 

підприємства 

та асоційовані 

підприємства; 

Відстрочені 

податкові 

активи; Гудвіл; 

Відстрочені 

аквізаційні 

витрати за 

договорами 
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страхування; 

Залишок  

коштів у 

централізова-

них страхових 

резервних 

фондах 

9. Запаси Запаси Запаси Запаси Поточні запаси Запаси Поточні запаси Запаси 

10. Поточні 

біологічні 

активи 

Поточні 

біологічні 

активи 

Поточні 

біологічні 

активи 

 Поточні 

біологічні 

активи 

Біологічні 

активи 

Поточні 

біологічні 

активи 

Біологічні 

активи 

11. Дебіторська 

заборгованість 

Сума даних за 

показниками: 

Дебіторська 

заборгованість 

за продукцію, 

товари, роботи, 

послуги; 

векселі 

одержані; 

Дебіторська 

заборгованість 

за 

розрахунками: 

за виданими 

авансами; з 

бюджетом; за 

розрахунками з 

нарахованих 

доходів; за 

розрахунками 

із внутрішніх 

Сума даних за 

показниками: 

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги; 

Дебіторська 

заборгованість 

за 

розрахунками з 

бюджетом; 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість  

 

Поточна 

дебіторська 

заборгованість 

 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи, поточні 

 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи;  

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи, поточні; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахування 

 

 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахува-

ння 
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розрахунків; 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість  

 

12. Поточні 

фінансові 

інвестиції 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

_ Поточні 

фінансові 

інвестиції 

_ Поточні 

фінансові 

інвестиції 

_ 

13. Гроші та їх 

еквіваленти 

Гроші та їх 

еквіваленти 

Гроші та їх 

еквіваленти 

Гроші та їх 

еквіваленти 

Грошові кошти 

та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

 

Грошові кошти 

та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

 

14. Витрати 

майбутніх 

періодів 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

_ Витрати 

майбутніх 

періодів 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

15. Інші оборотні 

активи 

Сума даних за 

показниками: 

Депозити 

перестрахува-

ння ; Частка 

перестраховика 

у страхових 

резервах; Інші 

оборотні 

активи  

Інші оборотні 

активи 

Інші оборотні 

активи 

Сума даних за 

показниками: 

Інші поточні 

фінансові 

активи; Інші 

поточні 

нефінансові 

активи; Поточні 

негрошові 

активи, передані 

у заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або за 

звичаєм, 

продати або 

перезаставити 

Сума даних за 

показниками: 

Інші фінансові 

активи; Інші 

нефінансові 

активи; 

Негрошові 

активи, 

передані у 

заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або 

за звичаєм, 

продати або 

перезаставити 

Сума даних за 

показниками: 

Інші поточні 

фінансові 

активи; Інші 

поточні 

нефінансові 

активи; Поточні 

негрошові 

активи, передані 

у заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або за 

звичаєм, 

продати або 

перезаставити; 

Сума даних за 

показниками: 

Інші фінансові 

активи; Інші 

нефінансові 

активи; Права 

вимоги до 

перестраховиків 

у страхових 

резервах; 

Негрошові 

активи, передані 

у заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або 

за звичаєм, 
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Поточні права 

вимоги до 

перестраховиків 

у страхових 

резервах; 

Поточні 

відстрочені 

аквізаційні 

витрати  

продати або 

перезаставити 

16. Оборотні 

активи - 

усього 

Усього за 

розділом ІІ 

Усього за 

розділом ІІ 

Усього за 

розділом ІІ 

Сума даних за 

показниками:  

Загальна сума 

поточних 

активів за 

винятком 

непоточних 

активів або груп 

вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу або 

утримувані для 

виплат 

власникам; 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

 

Сума даних за 

показниками: 

Запаси; 

Біологічні 

активи; 

Торговельна та 

інша 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи; 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти; 

Витрати 

майбутніх 

періодів; Інші 

фінансові 

активи; Інші 

нефінансові 

активи; 

Негрошові 

Сума даних за 

показниками:  

Загальна сума 

поточних 

активів за 

винятком 

непоточних 

активів або груп 

вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу або 

утримувані для 

виплат 

власникам; 

Поточні 

відстрочені 

аквізаційні 

витрати; 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

Сума даних за 

показниками: 

Запаси; 

Біологічні 

активи; 

Торговельна та 

інша 

дебіторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

активи; 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти; 

Витрати 

майбутніх 

періодів; Інші 

фінансові 

активи; Інші 

нефінансові 

активи; 

Негрошові 
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активи, 

передані у 

заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або 

за звичаєм, 

продати або 

перезаставити 

 

активи, 

передані у 

заставу, які 

одержувач має 

право, за 

договором або 

за звичаєм, 

продати або 

перезаставити; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахува-

ння; Права 

вимоги до 

перестрахови-

ків у страхових 

резервах 

 

17. Необоротні 

активи, 

утримувані 

для продажу 

та групи 

вибуття 

ІІІ. Необоротні 

активи, 

утримувані для 

продажу та 

групи вибуття 

ІІІ. Необоротні 

активи, 

утримувані для 

продажу та 

групи вибуття 

_ Непоточні 

активи або групи 

вибуття, 

класифіковані як 

утримувані для 

продажу або як 

утримувані для 

виплати 

власникам 

Непоточні 

активи або 

групи вибуття, 

класифіковані 

як утримувані 

для продажу 

або як 

утримувані для 

Непоточні 

активи або групи 

вибуття, 

класифіковані як 

утримувані для 

продажу або як 

утримувані для 

виплати 

власникам 

Непоточні 

активи або 

групи вибуття, 

класифіковані 

як утримувані 

для продажу 

або як 

утримувані для 
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 виплати 

власникам 

 

 виплати 

власникам 

 

18. Баланс Баланс Баланс Баланс Загальна сума 

активів 

Загальна сума 

активів 

Загальна сума 

активів 

Загальна сума 

активів 

Пасиви 

19. Зареєстрова-

ний капітал 

Сума даних за 

показниками: 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал; Внески 

до незареєст-

рованого 

статутного 

капіталу 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал  

Капітал  Статутний 

капітал  

 

Статутний 

капітал  

 

Статутний 

капітал  

 

Статутний 

капітал  

 

20. Капітал у 

дооцінках та 

додатковий 

капітал 

Сума даних за 

показниками: 

Капітал в 

дооцінках; 

Додатковий 

капітал 

Додатковий 

капітал 

_ Сума даних за 

показниками: 

Дооцінка; 

Емісійний дохід; 

Інша частка 

участі в капіталі 

Сума даних за 

показниками: 

Резерви 

переоцінки; 

Емісійний 

дохід; Інша 

частка участі в 

капіталі; 

Сума даних за 

показниками: 

Дооцінка; 

Емісійний дохід; 

Інша частка 

участі в капіталі 

Сума даних за 

показниками: 

Резерви 

переоцінки; 

Емісійний 

дохід; Інша 

частка участі в 

капіталі; 

21. Резервний 

капітал та інші 

резерви 

Сума даних за 

показниками: 

Резервний 

капітал; Інші 

резерви 

Резервний 

капітал 

_ Сума даних за 

показниками: 

Актуарні різниці 

(прибутки/збит-

ки); інші резерви 

Сума даних за 

показниками: 

Актуарні різниці 

(прибутки/збит-

ки); інші 

резерви 

Сума даних за 

показниками: 

Актуарні різниці 

(прибутки/збит-

ки); інші резерви 

Сума даних за 

показниками: 

Актуарні 

різниці 

(прибутки/збит-

ки); інші 

резерви 

22. Нерозподіле-

ний прибуток 

Нерозподіле-

ний прибуток 

Нерозподіле-

ний прибуток 

Нерозподіле-

ний прибуток 

Нерозподілений 

прибуток  

Нерозподіле-

ний прибуток  

Нерозподілений 

прибуток  

Нерозподіле-

ний прибуток  
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(непокритий 

збиток)  

(непокритий 

збиток)  

(непокритий 

збиток)  

(непокритий 

збиток)  

23. Неоплачений 

та вилучений 

капітал 

Сума даних за 

показниками: 

Неоплачений 

капітал; 

Вилучений 

капітал 

Неоплачений 

капітал 

Неоплачений 

капітал 

Власні 

викуплені акції 

 

Власні 

викуплені акції 

 

Власні 

викуплені акції 

 

Власні 

викуплені акції 

 

24. Інший капітал    Частки участі, 

що не 

забезпечують 

контролю 

Частки участі, 

що не 

забезпечують 

контролю 

Частки участі, 

що не 

забезпечують 

контролю 

Частки участі, 

що не 

забезпечують 

контролю 

25. Власний 

капітал - 

усього 

Усього за 

розділом І 

Усього за 

розділом І 

Усього за 

розділом І 

Загальна сума 

власного 

капіталу 

Загальна сума 

власного 

капіталу 

Загальна сума 

власного 

капіталу 

Загальна сума 

власного 

капіталу 

26. Довгострокові 

зобов'язання і 

забезпечення 

Усього за 

розділом ІІ 

ІІ. 

Довгострокові 

зобов'язання, 

цільове 

фінансування 

та 

забезпечення 

ІІ. 

Довгострокові 

зобов'язання, 

цільове 

фінансування 

та 

забезпечення 

Загальна сума 

непоточних 

зобов'язань 

 

Сума даних за 

показниками: 

Забезпечення 

винагород 

працівникам; 

Інше 

забезпечення; 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання; 

Довгострокові 

банківські 

кредити 

Загальна сума 

непоточних 

зобов'язань 

 

Сума даних за 

показниками: 

Забезпечення 

винагород 

працівникам; 

Інше 

забезпечення; 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання; 

Довгострокові 

банківські 

кредити; 

Cформовані 

страхові 

резерви 
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27. Короткостро-

кові кредити 

банків 

Короткостро-

кові кредити 

банків  

Короткостро-

кові кредити 

банків  

Короткостро-

кові кредити 

банків  

_ _ _ _ 

28. Кредиторська 

заборгованість - 

усього 

Сума даних за 

показниками: 

Векселі видані; 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за: Довго-

строковими 

зобов'язаннями; 

Товари, роботи, 

послуги; 

Розрахунками з 

бюджетом; 

Розрахунками із 

страхування; 

Розрахунками з 

оплати праці; 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за одержаними 

авансами; 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за розрахунками 

з учасниками; 

Поточна 

кредиторська 

Сума даних за 

показниками: 

Поточна 

кредиторська  

заборгованість 

за: Довго-

строковими 

зобов'язаннями; 

Товари, роботи, 

послуги; 

Розрахунками з 

бюджетом; 

Розрахунками із 

страхування; 

Розрахунками з 

оплати праці 

Сума даних за 

показниками: 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за: Товари, 

роботи, 

послуги; 

Розрахунками 

з бюджетом; 

Розрахунками 

із страхування; 

Розрахунками 

з оплати праці 

 Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання, 

поточні 

 

Сума даних за 

показниками: 

Інша 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання;  

 Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання, 

поточні; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахування 

 

Сума даних за 

показниками: 

Інша 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахува-

ння 
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заборгованість 

із внутрішніх 

розрахунків; 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за страховою 

діяльністю 

29. Поточні 

забезпечення 

Поточні 

забезпечення 

_ _ Загальна сума 

поточних 

забезпечень 

 

_ Сума даних за 

показниками: 

Загальна сума 

поточних 

забезпечень; 

Поточні 

сформовані 

страхові резерви 

 

_ 

30. Доходи 

майбутніх 

періодів та 

відстрочені 

комісійні 

доходи від 

пере-

страховиків 

Сума даних за 

показниками: 

Доходи 

майбутніх 

періодів; 

Відстрочені 

комісійні 

доходи від 

пере-

страховиків 

Доходи 

майбутніх 

періодів  

_ Відстрочений 

дохід 

 

Відстрочений 

дохід 

 

Відстрочений 

дохід 

 

Відстрочений 

дохід 

 

31. Інші поточні 

зобов'язання 

Інші поточні 

зобов'язання 

Інші поточні 

зобов'язання 

Інші поточні 

зобов'язання 

Сума даних за 

показниками: 

Інші поточні 

фінансові 

зобов'язання; 

Сума даних за 

показниками: 

Інші фінансові 

зобов'язання; 

Інші 

Сума даних за 

показниками: 

Інші поточні 

фінансові 

зобов'язання; 

Сума даних за 

показниками: 

Інші фінансові 

зобов'язання; 

Інші 
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Інші поточні 

нефінансові 

зобов'язання 

нефінансові 

зобов'язання 

Інші поточні 

нефінансові 

зобов'язання 

нефінансові 

зобов'язання 

32. Поточні 

зобов'язання 

та 

забезпечення - 

усього 

Усього за 

розділом III  

Усього за 

розділом III  

Усього за 

розділом III  

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання, 

поточні; 

Загальна сума 

поточних 

забезпечень; 

Відстрочений 

дохід; Інші 

поточні 

фінансові 

зобов'язання; 

Інші поточні 

нефінансові 

зобов'язання 

 

Сума даних за 

показниками: 

Інша 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання; 

Відстрочений 

дохід; Інші 

фінансові 

зобов'язання; 

Інші 

нефінансові 

зобов'язання 

Сума даних за 

показниками: 

Торговельна та 

інша поточна 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання, 

поточні; 

Кредиторська 

заборгованість за 

договорами 

страхування; 

Кредиторська 

заборгованість за 

договорами 

перестрахування; 

Поточні 

сформовані 

страхові резерви; 

Загальна сума 

поточних 

забезпечень; 

Відстрочений 

дохід; Інші 

поточні фінансові 

зобов'язання; 

Інші поточні 

Сума даних за 

показниками: 

Інша 

кредиторська 

заборгованість; 

Поточні 

податкові 

зобов'язання; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування; 

Кредиторська 

заборгованість 

за договорами 

перестрахува-

ння; 

Відстрочений 

дохід; Інші 

фінансові 

зобов'язання; 

Інші 

нефінансові 

зобов'язання 
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нефінансові 

зобов'язання 

33. Зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами та 

групами 

вибуття та 

чиста вартість 

активів 

недержавного 

пенсійного 

фонду 

Сума даних за 

показниками: 

Зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами, 

утримуваними 

для продажу, та 

групами 

вибуття; Чиста 

вартість 

активів 

недержавного 

пенсійного 

фонду 

Зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами, 

утримуваними 

для продажу, 

та групами 

вибуття 

- Сума даних за 

показниками: 

Зобов'язання, 

включені до 

груп вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу; 

Чиста вартість 

активів 

недержавного 

пенсійного 

фонду 

 

Сума даних за 

показниками: 

Зобов'язання, 

включені до 

груп вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу; 

Чиста вартість 

активів 

недержавного 

пенсійного 

фонду 

 

Зобов'язання, 

включені до 

груп вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу 

 

Зобов'язання, 

включені до 

груп вибуття, 

класифікованих 

як утримувані 

для продажу 

 

34. Баланс Баланс Баланс Баланс Загальна сума 

власного 

капіталу та 

зобов’язань 

Загальна сума 

власного 

капіталу та 

зобов’язань 

Загальна сума 

власного 

капіталу та 

зобов’язань 

Загальна сума 

власного 

капіталу та 

зобов’язань 

 

 

_______________________ 
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Додаток 2  

до Методики  

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  

№ 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат" 

 

№ 

з/п 

Показники 

об’єднаних 

даних 

Джерела інформації 

Показники 

форми № 2  

Показники 

форми № 2-м  

Показники 

форми № 2-мс  

Показники 

таксономії (GS) 

[310000]  

Показники 

таксономії (GS) 

[320000]  

Показники 

таксономії (INS) 

[310000] 

Показники 

таксономії 

(INS) [320000] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

та чисті 

зароблені 

страхові 

премії 

Сума даних за 

показниками: 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Чисті 

зароблені 

страхові премії 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

Дохід від 

звичайної 

діяльності 

Дохід від 

звичайної 

діяльності 

Дохід від 

звичайної 

діяльності 

Дохід від 

звичайної 

діяльності 
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2. Собівартість 

реалізованої  

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

та чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість ре

алізованої прод

укції (товарів, 

робіт, послуг); 

Чисті понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами 

Собівартість  

 реалізованої  

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Собівартість  

реалізованої  

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

Собівартість 

реалізації  

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб'єктом 

господарю-

вання та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати 

Собівартість 

реалізації 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб'єктом 

господарю-

вання та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати; Чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами 

3. Інші 

операційні 

доходи  

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від зміни 

у резервах  

 

Інші операційні 

доходи 

_ Сума даних за 

показниками: 

Інші доходи; 

Інші прибутки 

Сума даних за 

показниками: 

Інші доходи; 

Інші прибутки  

 

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від зміни у 

резервах по  

 

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від зміни 

у резервах по  
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довгострокових 

зобов’язань; 

Дохід від зміни 

інших 

страхових 

резервів; Інші 

операційні 

доходи 

(збитки), 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Дохід 

від утримуваних 

контрактів 

перестрахування 

за винятком 

фінансового 

доходу 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Дохід від зміни 

інших страхових 

резервів, валова 

сума; Дохід від 

зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

доходи; Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Дохід від зміни 

інших 

страхових 

резервів, валова 

сума; Дохід від 

зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

доходи; Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку  

4. Інші доходи Сума даних за 

показниками: 

Доход від 

участі в 

капіталі; Інші 

фінансові 

доходи; Інші 

доходи; 

Прибуток від 

Інші доходи Сума даних за 

показниками: 

Інші доходи; 

Доходи, які 

збільшують 

фінансовий 

результат 

після оподат-

кування  

Сума даних за 

показниками: 

Частка прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

Сума даних за 

показниками: 

Частка 

прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

Сума даних за 

показниками: 

Частка прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

Сума даних за 

показниками: 

Частка 

прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 
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впливу інфляції 

на монетарні 

статті; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

після 

оподаткування 

 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів, (дохід); 

Прибутки від 

чистої грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольо-

ваних суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольо-

ваних суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 
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амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньою 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, пере-

кваліфікованих 

з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, пере-

кваліфікованих 

з категорії за 

амортизованою 

собіартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 
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прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування для 

хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере--

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 

прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування для 

хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 
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припиненої 

діяльності 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності; 

Фінансові 

доходи за 

страхуванням 

від випущених 

страхових 

контрактів, які 

визнано в 

прибутку або 

збитку; 

Фінансовий 

дохід від 

утримуваних 

контрактів 

пере-

страхування, 

які визнано в 

прибутку або 

збитку; 

Податкові 

доходи 

припиненої 

діяльності 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

5. Разом чисті 

доходи 

Сума даних за 

показниками: 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

Разом доходи  Разом доходи Сума даних за 

показниками: 

Дохід від 

звичайної 

діяльності; Інші 

доходи; Інші 

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від 

звичайної 

діяльності; 

Інші доходи; 

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від 

звичайної 

діяльності; 

Дохід від зміни у 

Сума даних за 

показниками: 

Дохід від 

звичайної 

діяльності; 

Дохід від зміни 
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послуг); Чисті 

зароблені 

страхові премії; 

Дохід від зміни 

у резервах 

довгострокових 

зобов’язань; 

Дохід від зміни 

інших 

страхових 

резервів; Інші 

операційні 

доходи; Доход 

від участі в 

капіталі; Інші 

фінансові 

доходи; Інші 

доходи; 

Прибуток від 

впливу інфляції 

на монетарні 

статті; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

після 

оподаткування 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Частка прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів, (дохід); 

Інші прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Дохід 

від 

утримуваних 

контрактів 

пере-

страхування за 

винятком 

фінансового 

доходу; Частка 

прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

резервах по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Дохід від зміни 

інших страхових 

резервів, валова 

сума; Дохід від 

зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

доходи; Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Частка прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

у резервах по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Дохід від зміни 

інших 

страхових 

резервів, 

валова сума; 

Дохід від зміни 

часток пере-

страховиків в 

інших 

страхових 

резервах; Інші 

доходи; Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Частка 

прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 
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Прибутки від 

чистої грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньою 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

методом участі 

в капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольо-

ваних суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 
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них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфіков

аних з категорії 

за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласифікації 

фінансових 

активів  з 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфіков

аних з категорії 

за 

амортизованою 

собіартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 
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хеджування для 

хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності   

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності; 

Фінансові 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування для 

хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 
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доходи за 

страхуванням 

від випущених 

страхових 

контрактів, які 

визнано в 

прибутку або 

збитку; 

Фінансовий 

дохід від 

утримуваних 

контрактів 

пере-

страхування, 

які визнано в 

прибутку або 

збитку; 

Податкові 

доходи 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

6. Операційні 

витрати 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами; 

Адміністративн

і витрати; 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Інші 

операційні 

витрати 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут; 

Інша витрата; 

Інші прибутки 

(збитки), збитки 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб’єктом 

господарю-

вання та 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Витрати від 

зміни у резервах 

по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів, валова 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб’єктом 

господарю-

вання та 
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Витрати на 

збут; Інші 

операційні 

витрати; 

Витрати від 

зміни у 

резервах 

довгострокових 

зобов’язань; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки; Інші 

витрати; 

Витрати на 

страхові 

послуги за 

випущеними 

страховими 

контрактами; 

Витрати від 

утримування 

сума; Витрати 

від зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

витрати; Інші 

прибутки 

(збитки), збитки; 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати; Чисті 

понесені збитки 

за страховими 

виплатами; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Витрати 

від зміни у 

резервах по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів, валова 

сума; Витрати 
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контрактів 

перестрахуванн

я за винятком 

фінансових 

витрат 

від зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки; Інші 

витрати 

7. Інші витрати Сума даних за 

показниками: 

Фінансові 

витрати; 

Втрати від 

участі в 

капіталі; Інші 

витрати; 

Збиток від 

впливу інфляції 

на монетарні 

статті; Витрати 

(дохід) з 

податку на 

прибуток;  

Збиток від  

припиненої 

діяльності 

після 

оподаткування 

Сума даних за 

показниками: 

Інші витрати; 

Податок на 

прибуток  

Сума даних за 

показниками: 

Інші витрати; 

Податок на 

прибуток;  

Витрати, які 

зменшують 

фінансовий 

результат 

після оподат-

кування 

Сума даних за 

показниками: 

Фінансові 

витрати; Частка 

збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

Сума даних за 

показниками: 

Фінансові 

витрати;  

Частка збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольовани

х суб’єктів 

господарюванн

я та 

асоційованих 

підприємств; 

Сума даних за 

показниками: 

Фінансові 

витрати; Частка 

збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

Сума даних за 

показниками: 

Фінансові 

витрати; 

Частка збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольо-

ваних суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 
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балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої грошової 

позиції; Збиток, 

що виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Збитки що 

виникають від 

різниці між 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Збиток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої грошової 

позиції; Збиток, 

що виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Збитки що 

виникають від 

різниці між 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: 

збиток; Збитки  

від чистої 

грошової 

позиції; 

Збиток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 
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попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю 

через прибуток 

або збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

9; Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфіков

аних з категорії 

за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

9; Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, пере-

кваліфікованих 

з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 
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вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збитки 

від хеджування 

для хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності  

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності; 

Фінансові 

витрати за 

страхуванням 

від випущених 

страхових 

контрактів, які 

визнано в 

прибутку або 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

для хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності  

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

доходи; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності 
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збитку; 

Фінансові 

витрати від 

утримуваних 

контрактів 

пере-

страхування, 

які визнано в 

прибутку або 

збитку 

8. Витрати 

усього 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами; 

Адміністратив-

ні витрати; 

Витрати на 

збут; Інші 

операційні 

витрати; 

Витрати від 

зміни у 

резервах 

довгострокових 

зобов’язань; 

Сума даних за 

показниками: 

Разом витрати; 

Податок на 

прибуток 

Разом 

витрати; 

Податок на 

прибуток;  

Витрати, які 

зменшують 

фінансовий 

результат 

після оподат-

кування 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут; 

Інша витрата; 

Інші прибутки 

(збитки), збитки; 

Фінансові 

витрати; Частка 

збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

витрати від 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб’єктом 

господарюва-

ння та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Витрати від 

зміни у резервах 

по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів, валова 

сума; Витрати 

від зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

витрати; Інші 

прибутки 

(збитки), збитки; 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб’єктом 

господарюва-

ння та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 
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Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів; 

Фінансові 

витрати; 

Втрати від 

участі в 

капіталі; Інші 

витрати; 

Збиток від 

впливу інфляції 

на монетарні 

статті; Витрати 

(дохід) з 

податку на 

прибуток;  

Збиток від  

припиненої 

діяльності 

після 

оподаткування 

 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої грошової 

позиції; Збиток, 

що виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

витрати; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки; Інші 

витрати; 

Витрати на 

страхові 

послуги за 

випущеними 

страховими 

контрактами; 

Витрати від 

утримування 

контрактів 

перестрахуванн

я за винятком 

фінансових 

витрат; 

Фінансові 

витрати;  

Частка збитку 

асоційованих 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут; 

Фінансові 

витрати; Частка 

збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб’єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

витрати; Чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; 

Витрати від 

зміни у 

резервах по 

довгострокових 

зобов’язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів, 

валова сума; 

Витрати від 

зміни часток 

пере-

страховиків в 

інших 

страхових 

резервах; Інші 
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сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю 

через прибуток 

або збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольова-

них суб’єктів 

господарюва-

ння та 

асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Збиток, що 

активів: збиток; 

Збитки  від 

чистої грошової 

позиції; Збиток, 

що виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

прибутки 

(збитки), 

збитки; Інші 

витрати; 

Фінансові 

витрати; 

Частка збитку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

витрати від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольова-

них суб’єктів 

господарю-

вання та 

асоційованих 

підприємств; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збитки 

від хеджування 

для хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфіков

аних з категорії 

за 

амортизованою 

собівартістю в 

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

розподілених 

негрошових 

активів: 

збиток; Збитки  

від чистої 

грошової 

позиції; 

Збиток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю; 

Збиток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Збитки що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

для 

хеджування 

для хеджування 

групи об’єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфіков

аних з категорії 

за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

збиток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 
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групи об’єктів 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності; 

Фінансові 

витрати за 

страхуванням 

від випущених 

страхових 

контрактів, які 

визнано в 

прибутку або 

збитку; 

Фінансові 

витрати від 

утримуваних 

контрактів 

пере-

страхування, 

які визнано в 

прибутку або 

збитку 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; Збиток 

від хеджування 

для 

хеджування 

групи об’єктів 

з позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Податкові 

витрати; 

Збиток від  

припиненої 

діяльності 

9. Прибуток/ 

збиток до 

оподатку-

вання 

Прибуток до 

оподаткування/ 

збиток до 

оподаткування 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

 

Фінансовий 

результат до 

оподатку-

вання 

 

Прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

 

Прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

 

Прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

 

Прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 
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10. Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

Різниця між 

прибутками 

до оподатку-

вання та 

збитками до 

оподатку-

вання 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

Різниця між 

прибутками до 

оподаткування 

та збитками до 

оподаткування 

11. Чистий 

прибуток/ 

чистий збиток 

Чистий 

прибуток/ 

чистий збиток 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Прибуток 

(збиток) 

Прибуток 

(збиток) 

Прибуток 

(збиток) 

Прибуток 

(збиток) 

12. Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками 

та чистими 

збитками 

Різниця між 

прибутками та 

збитками 

Різниця між 

прибутками та 

збитками 

Різниця між 

прибутками та 

збитками 

Різниця між 

прибутками та 

збитками 

 

 

_______________________ 
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Додаток 3  

до Методики 

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показника "Інші необоротні активи" 

 

Джерела інформації 

форма № 1 форма № 1-м форма № 1-мс таксономія  

(GS) [210000] 

таксономія  

(GS) [220000] 

таксономія  

(INS) [210000] 

таксономія  

(INS) [220000] 

назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Довго-

строкова 

дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

 

300,0 Інші 

необорот-

ні активи 

20,0 Інші 

необорот-

ні активи 

5,0 Торговель-

на та інша 

непоточна 

дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

4,0 Відстроче-

ні 

податкові 

активи 

23,0 Торго-

вельна та 

інша 

непоточна 

дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

424,0 Відстро-

чені 

податкові 

активи 

 

213,0 

Відстро-

чені 

податкові 

активи 

2058,0     Відстро-

чені 

податкові 

активи 

21,0 Гудвіл 0,0 Відстро-

чені 

податкові 

активи 

13,0 Гудвіл 56,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Гудвіл 1784,0     Гудвіл 5,0   Гудвіл 12,0 Відстро-

чені 

аквізаційні 

витрати за 

договорами 

страхува-

ння 

1455,0 

Відстрочені 

аквізаційні  

витрати 

25,0     Непоточні 

запаси 

12,0   Непоточна 

частина 

відстроче-

них 

аквізаційних 

витрат 

100,0 Залишок  

коштів у 

централі-

зованих 

страхових 

резервних 

фондах 

136,0 

Залишок 

коштів у 

централізо-

ваних 

страхових 

резервних 

фондах 

125,0     Поточні 

податкові 

активи, 

непоточні 

7,0   Непоточні 

права 

вимоги до 

пере-

страховиків 

у страхових 

резервах 

175,0   

Інші 

необоротні 

активи 

4050,0     Інші 

непоточні 

фінансові 

активи 

63,0   Непоточні 

активи 

залишок  

коштів у 

централізо-

ваних 

страхових 

резервних 

фондах 

15,0   



52 

 
Продовження додатка 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      Інші 

непоточні 

нефінан-

сові 

активи 

278,0   Непоточні 

запаси 

119,0   

      Непоточні 

негрошові 

активи, 

передані у 

заставу, які 

одержувач 

має право, 

за 

договором 

або за 

звичаєм, 

продати чи 

перезаста-

вити 

97,0   Поточні 

податкові 

активи, 

непоточні 

10,0   

          Інші 

непоточні 

фінансові 

активи 

103,0   

          Інші 

непоточні 

нефінансов

і активи 

290,0   

          Непоточні 

негрошові 

активи, 

передані у 

заставу, які 

0,0   
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одержувач 

має право, 

за 

договором 

або за 

звичаєм, 

продати чи 

перезаста-

вити 

Результат 

роз-

рахунку 

8342,0 

 

Результат 

роз-

рахунку 

20,0 Результат 

роз-

рахунку 

5,0 Результат 

роз-

рахунку 

487,0 Результат 

роз-

рахунку 

23,0 Результат 

розрахунку 

1261,0 Результат 

роз-

рахунку 

1860,0 

 

 

Проведення розрахунків. 

 

Показник "Інші необоротні активи" розраховується як сума агрегованих даних по всіх джерелах інформації, а саме: 8342,0 + 20,0 + 5,0 + 487,0 + 23,0 + 

1261,0 + 1860,0 і дорівнює 11998,0 (тис.грн). 

 

 

_______________________ 
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Додаток 4  

до Методики 

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показників "Прибуток до оподаткування", "Збиток до оподаткування"  

та "Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування" 

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування: 

прибуток  

213,0 Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування, 

(прибуток) 

410,5 Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування, 

(прибуток) 

189,8 Прибуток 

(збиток) до 

оподат-

кування, 

(прибуток) 

2122,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподаткува

-ння, 

(прибуток) 

1223,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподат-

кування, 

(прибуток) 

322,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподаткува

-ння, 

(прибуток) 

50,0 

Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування: 

збиток 

8877,0 Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування, 

(збиток) 

-47,3 Фінансовий 

результат 

до оподат-

кування, 

(збиток) 

-134,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподатку-

вання, 

(збиток) 

-190,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподатку-

вання, 

(збиток) 

-99,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподатку-

вання, 

(збиток) 

-755,0 Прибуток 

(збиток) до 

оподатку-

вання, 

(збиток) 

-1550,0 

Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

213,0 Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

410,5 Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

189,8 Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

2122,0 Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

1223,0 Результат 

розрахунку: 

Прибуток до 

оподатку-

вання 

322,0 Результат 

розрахунку: 

Прибуток 

до оподат-

кування 

50,0 

Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподатку-

вання 

8877,0 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподаткува

-ння 

47,3 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподаткува

-ння 

134,0 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподаткува

-ння 

190,0 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподаткува

-ння 

99,0 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподатку-

вання 

755,0 Результат 

розрахунку: 

Збиток до 

оподатку-

вання 

1550,0 
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Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Результат 

розрахунку: 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання  

-8664.0 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

363,2 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

55,8 Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

1932,0 Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

1124,0 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

-433,0 Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання 

-1500,0 

 

Проведення розрахунків. 

 

I етап: Розраховується показник зведених даних "Прибуток/збиток до оподаткування" 

Прибуток до оподаткування розраховується як сума агрегованих  даних по всіх джерелах інформації, а саме:  

213,0 + 410,5 + 189,8 + 2122,0 + 1223,0 + 322,0 + 50,0 і дорівнює 4530,3 (тис.грн); 

Збиток до оподаткування розраховується як сума агрегованих даних по всіх джерелах інформації, а саме:  

8877,0 + 47,3 + 134,0 + 190,0 + 99,0 + 755,0 + 1550,0 і дорівнює 11652,3 (тис.грн). 

 

II етап: Розраховується показник зведених даних "Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування" 

Цей показник розраховується як алгебраїчна сума прибутку до оподаткування та збитку до оподаткування , а саме: 

4530,3 - 11652,3 і дорівнює  -7122,0 (тис.грн) (сальдований фінансовий результат: збиток до оподаткування)  

або 

(213,0-8877,0) + (410,5-47,3) + (189,8-134,0) + (2122,0-190,0) + (1223,0-99,0) + (322,0-755,0) + (50,0-1550,0) і дорівнює  

 -7122,0 (тис.грн) (сальдований фінансовий результат: збиток до оподаткування). 

 

 

_______________________ 
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Додаток 5  

до Методики 

(пункт 2 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності  № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  

№ 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат", які використовуються  

для розрахунку рентабельності операційної діяльності 

 

№ 

з/п Показники 

об’єднаних 

даних 

Джерела інформації 

Показники 

форми № 2 

Показники 

форми № 2-м 

Показники 

форми № 2-мс 

Показники 

таксономії (GS) 

[310000] 

Показники 

таксономії (GS) 

[320000] 

Показники 

таксономії 

(INS) [310000] 

Показники 

таксономії 

(INS) [320000] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прибуток/ 

збиток від 

операцій-

ної 

діяльності  

Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності: 

прибуток/ збиток  

   

Алгебраїчна 

сума показників: 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Інші 

операційні 

доходи; 

Собівартість  

 реалізованої  

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Інші 

операційні 

витрати 

_ Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності 

 

Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності 

 

Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності 

 

Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності 
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Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Результат 

від опера-

ційної 

діяльності  

Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

_ Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

Різниця між 

прибутками від 

операційної 

діяльності та 

збитками від 

операційної 

діяльності 

3. Витрати 

опера-

ційної 

діяльності 

для розра-

хунку 

рівня 

рента-

бельності 

(для всіх 

видів 

економіч-

ної діяль-

ності, 

крім 45.1, 

45.3, 45.4, 

46, 47) 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг); 

Чисті понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами; 

Адміністративні 

витрати; Витрати 

на збут; Інші 

операційні витрати; 

Витрати від зміни у 

резервах 

довгострокових 

зобов’язань; 

Витрати від зміни 

інших страхових 

резервів 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг); Інші 

операційні 

витрати 

_ Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут; 

Інші витрати; 

Інші прибутки 

(збитки), збитки 

Сума даних за 

показниками: 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб'єктом 

господарювання 

та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати; 

Сторнування 

Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; Чисті 

понесені збитки 

за страховими 

виплатами; 

Витрати від 

зміни у резервах 

по 

довгострокових 

зобов'язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів,  валова 

сума; Витрати 

від зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

прибутки 

(збитки), 

Сума даних за 

показниками: 

Чисті понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами; 

Збільшення 

(зменшення) 

запасів готової 

продукції та 

незавершеного 

виробництва; 

Інша робота, 

виконана 

суб'єктом 

господарювання 

та 

капіталізована; 

Сировина та 

витратні 

матеріали 

використані; 

Витрати на 

виплати 
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Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Інші 

прибутки 

(збитки), збитки; 

Інші витрати; 

Витрати на 

страхові послуги 

за випущеними 

страховими 

контрактами; 

Витрати від 

утримуваних 

контрактів 

перестрахування 

за винятком 

фінансового 

доходу 

збитки; 

Адміністративні 

витрати; 

Витрати на збут; 

Інша витрата 

працівникам; 

Амортизаційні 

витрати; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку Витрати 

від зміни у 

резервах по 

довгострокових 

зобов'язаннях; 

Витрати від 

зміни інших 

страхових 

резервів,  валова 

сума; Витрати 

від зміни часток 

перестраховиків 

в інших 

страхових 

резервах; Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки; Інші 

витрати 
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Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Витрати 

операцій-

ної 

діяльності 

для 

розрахунку 

рівня 

рентабель-

ності (для 

видів 

економіч-

ної діяль-

ності 45.1, 

45.3, 45.4, 

46, 47) 

Сума даних за 

показниками: Чисті 

понесені збитки за 

страховими 

виплатами; 

Адміністративні 

витрати; Витрати 

на збут; Інші 

операційні витрати; 

Витрати від зміни у 

резервах 

довгострокових 

зобов’язань; 

Витрати від зміни 

інших страхових 

резервів 

Сума даних за 

показниками: 

Інші операційні 

витрати 

_ Сума даних за 

показниками: 

Собівартість 

реалізації; 

Адміністративн

і витрати; 

Витрати на 

збут; Інші 

витрати; Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

Сума даних за 

показниками: 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Інші 

прибутки 

(збитки), збитки; 

Інші витрати  

_ _ 

 

 

_______________________ 
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Додаток 6  

до Методики 

(пункт 2 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показника "Рентабельність операційної діяльності"  

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І етап: розрахунок  ПР од/ЗБ од 

Фінансови

й результат 

від опера-

ційної 

діяльності: 

прибуток  

11273,0 Чистий 

дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

544,2   Прибуток 

(збиток) 

від 

операцій-

ної діяль-

ності, 

прибуток 

212,0 Прибуток 

(збиток) від 

опера-

ційної 

діяльності, 

прибуток 

269,0 Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності, 

прибуток 

896,0 Прибуток 

(збиток) від 

опера-

ційної 

діяльності, 

прибуток 

1900,0 

  Інші 

операційні 

доходи  

12,5           
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Собівар-

тість 

реалізова-

ної 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг)  

783,2           

  Інші 

операційні 

витрати  

161,3           

Фінансовий 

результат 

від 

операційної 

діяльності: 

збиток 

57269,0     Прибуток 

(збиток) 

від 

операцій-

ної діяль-

ності, 

збиток 

-918,0 Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності, 

збиток 

-60,0 Прибуток 

(збиток) від 

операційної 

діяльності, 

збиток 

-999,0 Прибуток 

(збиток) від 

операцій-

ної 

діяльності, 

збиток 

-760,0 

              

Результат 

розрахунку: 

ПР од 

11273,0 Результат 

розрахунку: 

ПР од 

0,0 Результат 

розрахун-

ку: ПР од 

 Результат 

розрахун-

ку: ПР од 

212,0 Результат 

розрахунку: 

ПР од 

269,0 Результат 

розрахунку: 

ПР од 

896,0 Результат 

розрахун-

ку: ПР од 

1900,0 

Результат 

розрахунку: 

ЗБ од 

57269,

0 

Результат 

розрахунку: 

ЗБ од 

387,8 Результат 

розрахун-

ку: ЗБ од 

 Результат 

розрахун-

ку: ЗБ од 

918,0 Результат 

розрахун-

ку: ЗБ од 

60,0 Результат 

розрахунку: 

ЗБ од 

999,0 Результат 

розрахун-

ку: ЗБ од 

760,0 

ІІ етап: розрахунок В од (для всіх видів економічної діяльності, крім 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) 

Собівар-

тість 

реалізо-

ваної 

продукції 

 297050,0 Собівар-

тість 

реалізова

ної 

продукції 

783,2   Собівар-

тість 

реалізації  

 1022,0 Збільше-

ння 

(зменше-

ння) 

запасів 

21,0 Собівартість 

реалізації 

960,0 Чисті 

понесені 

збитки за 

страхови-

 2760,0 
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

готової 

продукції 

та 

незавер-

шеного 

виробни-

цтва  

ми випла-

тами 

Чисті 

понесені 

збитки за 

страхо-

вими 

виплата-

ми 

938,0 Інші 

операцій-

ні 

витрати 

161,3   Адміні-

стративні 

витрати 

885,0 Інша 

робота, 

виконана 

суб'єктом 

господа--

рювання 

та капіта-

лізована 

23,0 Чисті 

понесені 

збитки за 

страховими 

виплатами 

302,0 Збільше-

ння 

(зменше-

ння) 

запасів 

готової 

продукції 

та 

незаверше-

ного 

виробни-

цтва 

-736,0 

Адміні-

стративні 

витрати 

5130,0     Витрати 

на збут 

250,0 Сировина 

та 

витратні 

матеріали 

вико-

ристані 

144,0 Витрати 

від зміни у 

резервах по 

довго-

строкових 

зобов'яза-

ннях 

230,0 Інша 

робота, 

виконана 

суб'єктом 

господа-

рювання 

та капіта-

лізована 

456,0 

Витрати 

на збут 

80,0     Інша 

витрата 

1176,0 Витрати 

на 

виплати 

працівни-

кам 

80,0 Витрати 

від зміни 

інших 

страхових 

резервів,  

16,0 Сировина 

та 

витратні 

матеріали 

100,0 
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

валова 

сума 

викорис-

тані 

Інші 

операцій-

ні 

витрати 

76000,0     Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

25,0 Амортиза-

ційні 

витрати 

54,0 Витрати від 

зміни 

часток пере-

страховиків 

в інших 

страхових 

резервах 

225,0 Витрати 

на 

виплати 

працівни-

кам 

2555,0 

Витрати 

від зміни 

у 

резервах 

довго-

строкових 

зобо-

в’язань 

609,0       Сторнува-

ння 

збитку від 

зменше-

ння кори-

сності 

(збиток 

від 

зменше-

ння кори-

сності), 

визнаного 

у 

прибутку 

чи збитку 

22,0 Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

100,0 Амортиза-

ційні 

витрати 

335,0 

Витрати 

від зміни 

інших 

страхових 

резервів 

30,0       Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

79,0 Адміністра

тивні 

витрати 

233,0 Сторнува-

ння 

збитку від 

зменше-

ння кори-

сності 

(збиток 

від 

0,0 
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

зменше-

ння кори-

сності), 

визнаного 

у 

прибутку 

чи збитку 

        Інші 

витрати 

155,0 

 

Витрати на 

збут 

133,0 Витрати 

від зміни 

у 

резервах 

по довго-

строкових 

зобов'яза-

ннях 

133,0 

        Витрати на 

страхові 

послуги за 

випущени

ми страхо-

вими 

контракта

ми 

50,0 Інші 

витрати 

566,0 Витрати 

від зміни 

інших 

страхових 

резервів,  

валова 

сума 

33,0 

        Витрати 

від 

утримува-

них 

контракті

в пере-

страху-

вання за 

винятком 

30,0   Витрати 

від зміни 

часток 

пере-

страхо-

виків в 

інших 

страхових 

резервах 

23,0 
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

фінансови

х витрат 

            Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

13,0 

            Інші 

витрати 

320,0 

 

Результат 

розрахун-

ку: В од 

379837,0 

 
Результат 

розрахун-

ку: В од 

944,5   Результат 

розрахун-

ку: В од 

3358,0 Результат 

розрахун-

ку: В од 

658,0 Результат 

розрахунку: 

В од 

2765,0 Результат 

розрахун-

ку: В од 

5992,0 

ІІ етап: розрахунок В од (для видів економічної діяльності 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) 

Чисті 

понесені 

збитки за 

страхови

ми випла-

тами 

0,0 Інші 

опера-

ційні 

витрати 

61,3   Адміні-

стративні 

витрати 

88,0 Сторнува-

ння збитку 

від 

зменше-

ння 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

кори-

сності), 

визнаного 

у прибутку 

чи збитку 

22,0     

Адміні-

стративні 

витрати 

51,0     Витрати 

на збут 

20,0 Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

79,0     

Витрати 

на збут 

75,0     Інша 

витрата 

117,0 Інші 

витрати 

85,0 
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Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Інші 

опера-

ційні 

витрати 

760,0     Інші 

прибутки 

(збитки), 

збитки 

25,0       

Витрати 

від зміни 

у 

резервах 

довго-

стро-

кових 

зобо-

в’язань 

0,0             

Витрати 

від зміни 

інших 

страхових 

резервів 

0,0             

Результат 

розрахун-

ку: В од 

886,0 

 

Результат 

розрахунк

у: В од 

61,3   Результат 

розрахун-

ку: В од 

250,0 Результат 

розрахун-

ку: В од 

186,0     

 

Проведення розрахунків. 

 

Для розрахунку використовуються агреговані дані відповідних джерел інформації. 

 

I етап: Розрахунок показника "Прибуток/збиток від операційної діяльності" 

Прибуток від операційної діяльності розраховується як сума агрегованих даних по всіх зазначених джерелах інформації, а саме:  

Ʃ ПР од = 11273,0 + 0 + 212,0 + 269,0 + 896,0 + 1900,0 = 14550,0 (тис.грн) 

Збиток до оподаткування розраховується як сума агрегованих даних по всіх зазначених джерелах інформації, а саме:  

Ʃ ЗБ од = 57269,0 + 387,8 + 918,0 + 60,0 + 999,0 + 760,0 = 60393,8 (тис.грн) 
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Продовження додатка 6 

 

II етап:  

1) Розрахунок показника "Витрати операційної діяльності" (для всіх видів економічної діяльності, крім 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47  

Ʃ В од = 379837,0 + 944,5 + 3358,0 + 658,0 + 2765,0 + 5992,0 = 393554,5 (тис.грн) 

2) Розрахунок показника "Витрати операційної діяльності" (для видів економічної діяльності 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) 

            Ʃ В одт = 886,0 + 61,3 + 250,0 + 186,0 = 1383,3 (тис.грн) 

 

IIІ етап: Розрахунок показника "Рентабельність операційної діяльності"  

РЕН од = [(Ʃ ПР од - Ʃ ЗБ од)] / Ʃ (В од (для всіх видів економічної діяльності) + В од (для 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47)] х 100%    

РЕН од  = [(14550,0 - 60393,8)] / Ʃ (393554,5 +1383,3] х 100%   

РЕН од = -11,6 % 

 

 

_______________________ 
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Додаток 7  

до Методики 

(пункт 2 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності  № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  

№ 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат", які використовуються  

для розрахунку показника "Рентабельність всієї діяльності" 

 

№ 

з/п Показники 

об’єднаних 

даних 

 

Джерела інформації 

Показники 

форми № 2  

Показники 

форми № 2-м  

Показники 

форми № 2-мс  

Показники 

таксономії 

(GS) 

[310000] 

Показники 

таксономії (GS) 

[320000] 

Показники 

таксономії 

(INS) 

[310000] 

Показники 

таксономії 

(INS) 

[320000] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Чистий 

прибуток/ 

чистий 

збиток 

Алгебраїчна сума 

показників 

зведених даних: 

Разом чисті 

доходи; Витрати 

усього  

Алгебраїчна 

сума показників 

зведених даних: 

Разом чисті 

доходи; Витрати 

усього 

Алгебраїчна 

сума 

показників 

зведених 

даних: Разом 

чисті доходи; 

Витрати усього 

Алгебраїчна 

сума 

показників 

зведених 

даних: Разом 

чисті доходи; 

Витрати 

усього 

Алгебраїчна 

сума 

показників 

зведених 

даних: Разом 

чисті доходи; 

Витрати усього 

Алгебраїчна 

сума 

показників 

зведених 

даних: Разом 

чисті доходи; 

Витрати 

усього 

Алгебраїчна 

сума 

показників 

зведених 

даних: Разом 

чисті доходи; 

Витрати 

усього 

2. Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими збитками 

 Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками 

та чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками та 

чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками 

та чистими 

збитками 

Різниця між 

чистими 

прибутками 

та чистими 

збитками 
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Продовження додатка 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Витрати всієї 

діяльності для 

розрахунку 

рівня 

рентабельності 

(для всіх видів 

економічної 

діяльності крім 

45.1, 45.3, 45.4, 

46, 47) 

Сума показників 

зведених даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

Сума показників 

зведених даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати; Інші 

витрати.  

 

4. Витрати всієї 

діяльності для 

розрахунку 

рівня 

рентабельності 

(для видів 

економічної 

діяльності 45.1, 

45.3, 45.4, 46, 

47) 

Сума показників 

зведених даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) та чистих 

понесених збитків 

за страховими 

виплатами); Інші 

витрати.  

 

Сума показників 

зведених даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) та 

чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами);  

Інші витрати.  

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування 

суми 

Собівартості 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) та 

чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами); 

Інші витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування 

суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

та чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами)); 

Інші витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати  (без 

урахування 

суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) та 

чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами); 

Інші витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування 

суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

та чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами); 

Інші витрати.  

 

Сума 

показників 

зведених 

даних: 

Операційні 

витрати (без 

урахування 

суми 

Собівартості 

реалізованої  

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

та чистих 

понесених 

збитків за 

страховими 

виплатами); 

Інші витрати.  

 

 

_______________________ 
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Додаток 8  

до Методики 

(пункт 2 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показника "Рентабельність всієї діяльності"  

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І етап: розрахунок  ЧПР / ЧЗБ  

Чистий 

фінан-

совий 

результат: 

прибуток  

548,0 Чистий 

прибуток 

(збиток): 

прибуток 

0,0 Чистий 

прибуток 

(збиток): 

прибуток 

125,5 Прибуток 

(збиток): 

прибу-

ток 

212,0 Прибуток 

(збиток): 

прибуток 

209,0 Прибуток 

(збиток): 

прибуток 

789,0 Прибуток 

(збиток): 

прибуток 

1174,0 

Чистий 

фінан-

совий 

результат: 

збиток 

105,0 Чистий 

прибуток 

(збиток): 

збиток 

112,0 Чистий 

прибуток 

(збиток): 

збиток 

22,5 Прибуток 

(збиток): 

збиток 

320,0 Прибуток 

(збиток): 

збиток 

1069,0 Прибуток 

(збиток): 

збиток 

89,0 Прибуток 

(збиток): 

збиток 

191,0 

Результат 

розрахун-

ку: ЧПР 

548,0 Результат 

розрахун-

ку: ЧПРвд 

0,0 Результат 

розрахун-

ку: 

ЧПРвд 

125,5 Результат 

розрахун-

ку: 

ЧПРвд 

212,0 Результат 

розрахун-

ку: 

ЧПРвд 

209,0 Результат 

розрахунку: 

ЧПР вд 

1174,0 Результат 

розрахун-

ку: 

ЧПРвд 

1174,0 

Результат 

розрахун-

ку: ЧЗБ 

105,0 Результат 

розрахун-

ку: ЧЗБвд 

112,0 Результат 

розрахун-

ку: ЧЗБвд 

22,5 Результат 

розрахун-

ку: ЧЗБвд 

320,0 Результат 

розрахунк

у: ЧЗБ вд 

1069,0 Результат 

розрахунку: 

ЧЗБ вд 

190,0 Результат 

розрахун-

ку: ЧЗБвд 

191,0 

 

 

 



71 

 

 
Продовження додатка 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ІІ етап: розрахунок В вд (для всіх видів економічної діяльності, крім 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) 

Показник 

об’єднаних 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 2970,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Операцій

ні витрати" 

783,2 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 102,6 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 1022,0 Показник 

об’єдна-

них даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

21,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Операційні 

витрати" 

960,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 2760,0 

Показник 

об’єднаних 

даних 

"Інші 

витрати"  

5138,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Інші 

витрати"  

161,3 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Інші 

витрати"  

85,2 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Інші 

витрати"  

885,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Інші 

витрати"  

123,0 Показник 

об’єднаних 

даних "Інші 

витрати"  

302,0 Показник 

об’єднаних 

даних 

"Інші 

витрати"  

736,0 

Результат 

розрахун-

ку: В вд 

8108,0 

 

Результат 

розрахун-

ку: В вд 

944,5 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

187,8 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

1907,0 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

144,0 Результат 

розрахунку: 

В вд 

1262,0 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

3496,0 

ІІІ етап: розрахунок В вд (для видів економічної діяльності 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) 

Показник 

об’єдна-

них даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 297,0 Показник 

об’єдна-

них даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

73,2 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 12,6 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

 822,0 Показник 

об’єдна-

них даних 

"Опера-

ційні 

витрати" 

21,0     

Показник 

об’єдна-

них даних 

"Інші 

витрати"  

518,0 Показник 

об’єдна-

них даних 

"Інші 

витрати" 

161,3 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Інші 

витрати" 

85,2 Показник 

об’єдна-

них 

даних 

"Інші 

витрати" 

805,0 Показник 

об’єдна-

них даних 

"Інші 

витрати" 

123,0     
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Продовження додатка 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Собі-

вартість 

реалізо-

ваної 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

75,0 Собі-

вартість 

реалізо-

ваної 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

120,5 Собівар-

тість 

реалізо-

ваної 

продук-

ції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

2,5 Собівар-

тість 

реалізо-

ваної 

продук-

ції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

117,0 Собівар-

тість 

реалізо-

ваної 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

35,0 

 

    

Результат 

розрахун-

ку: В вд 

740,0 

 

Результат 

розрахун-

ку: В вд 

114,0 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

95,3 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

1510,0 Результат 

розрахун-

ку: В вд 

109,0     

 
Проведення розрахунків. 
 
I етап:  
Розрахунок показника "Чистий прибуток/чистий збиток"  
Чистий прибуток розраховується як сума агрегованих даних по всіх джерелах інформації, а саме:  
Ʃ ЧПР = 548,0 + 0 + 125,5 + 212,0 + 209,0 + 789,0 + 1174,0 = 3057,5 (тис.грн). 
Чистий збиток розраховується як сума агрегованих даних по всіх джерелах інформації, а саме:  
Ʃ ЧЗБ = 105,0 + 112,0 + 22,5 + 320,0 + 1069,0 + 190,0 + 191,0 = 2009,5 (тис.грн). 
 
II етап:  
1) розрахунок показника "Витрати всієї діяльності для розрахунку рівня рентабельності" (для всіх видів економічної діяльності, крім 45.1, 
45.3, 45.4, 46, 47) 
Ʃ В вд = 8108,0 + 944,5 + 187,8 + 1907,0 + 144,0 + 1262,0 + 3496,0 = 16049,3 (тис.грн); 
2) розрахунок показника "Витрати всієї діяльності для розрахунку рівня рентабельності" (для видів економічної діяльності 45.1, 45.3, 45.4, 
46, 47) 
Ʃ В вд = 740,0 + 114,0 + 95,3 + 1510,0 + 109,0 = 2568,3 (тис.грн). 
 
IIІ етап: Розрахунок показника "Рентабельність всієї діяльності"  
РЕН вд = [(Ʃ ЧПР од - Ʃ ЧЗБ од)] / Ʃ В вд] х 100%    
РЕН вд  = [(3057,5 - 2009,5)] / Ʃ (16049,3 + 2568,3] х 100%   
РЕН вд  = 5,6 % 

 
 

_______________________ 



73 

 
Додаток 9  

до Методики 

(пункт 3 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності  № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  

№ 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат", які використовуються  

для розрахунку питомої ваги підприємств, які отримали прибуток/збиток до оподаткування, у загальній кількості підприємств 

 
№ 
з/п Показники 

об’єднаних 
даних 

 

Джерела інформації 

Показники 
форми № 2 

Показники 
форми № 2-м  

Показники 
форми № 2-мс  

Показники 
таксономії 

(GS) 
[310000] 

Показники 
таксономії (GS) 

[320000] 

Показники 
таксономії 

(INS) 
[310000] 

Показники 
таксономії 

(INS) 
[320000] 

1. Загальна 
кількість 
підприємств 

Кількість звітів  Кількість 
звітів 

Кількість звітів Кількість 
звітів 

Кількість звітів Кількість 
звітів 

Кількість 
звітів 

2. Кількість 
підприємств, 
які отримали 
прибуток до 
оподаткування 

Кількість звітів, у 
яких заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
прибуток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
прибуток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
прибуток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Прибуток до 
оподаткува-
ння" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Прибуток до 
оподаткування" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Прибуток до 
оподаткува-
ння" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Прибуток до 
оподаткува-
ння" 

3. Кількість 
підприємств, 
які отримали 
збиток до 
оподаткування 

Кількість звітів, у 
яких заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
збиток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткува-
ння, збиток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
збиток" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Збиток до 
оподаткува-
ння" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Збиток до 
оподаткування" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Збиток до 
оподаткува-
ння" 

Кількість 
звітів, у яких 
заповнений 
показник 
"Збиток до 
оподаткува-
ння" 

 

 

_______________________ 
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Додаток 10  

до Методики 

(пункт 3 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показників "Питома вага підприємств, які отримали прибуток до оподаткування, у загальній кількості 

підприємств", "Питома вага підприємств, які отримали збиток до оподаткування, у загальній кількості підприємств" 

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

одиниць  назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Загальна 

кількість 

під-

приємств, 

К 

5230 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

2544 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

1200 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

201 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

58 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

33 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

37 

Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

3442 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

1422 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

359 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

156 Кількість 

підприєм-

ств, які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

46 Кількість 

підприєм-

ств, які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

20 Кількість 

підприєм-

ств, які 

отримали 

прибуток 

до 

оподатку-

вання, К 

пдо 

22 
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Продовження додатка 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

1788 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

1122 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

841 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

45 Кількість 

підприєм-

ств, які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

12 Кількість 

підприєм-

ств, які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

13 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток до 

оподатку-

вання, К 

здо 

15 

 

Проведення розрахунків. 

 

1. Розрахунок показника "Питома вага підприємств, які отримали прибуток до оподаткування, у загальній кількості підприємств":  

Ʃ К = 5230 + 2544 + 1200 + 201 + 58 + 33 + 37 = 9303  

Ʃ К = 9303 одиниць 

Ʃ К пдо = 3442 + 1422 + 359 + 156 + 46 + 20 + 22 = 5467 

Ʃ К пдо = 5467 одиниць 

ПВ пдо = (Ʃ К пдо / Ʃ К) х 100 % = (5467 / 9303) х 100 % = 58,8% 

ПВ пдо = 58,8% 

 

2. Розрахунок показника "Питома вага підприємств, які отримали збиток до оподаткування, у загальній кількості підприємств":  

Ʃ К = 5230 + 2544 + 1200 + 201 + 58 + 33 + 37 = 9303 

Ʃ К = 9303 одиниць 

Ʃ К здо = 1788 + 1122 + 841 + 45 + 12 + 13 + 15 = 3836 

Ʃ К здо = 3836 одиниць 

ПВ здо = (Ʃ К здо / Ʃ К) х 100 % = (3836 / 9303) х 100 % = 41,2 

ПВ здо = 41,2 % 

 

 

_______________________ 
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Додаток 11 до Методики 

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

Спосіб об’єднання даних за показниками форм фінансової звітності  № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  

№ 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності [310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат", що використовуються  

для розрахунку питомої ваги підприємств, які отримали чистий прибуток/чистий збиток до оподаткування, у загальній кількості 

підприємств 

 

№ 

з/п Показники 

об’єднаних 

даних 

 

Джерела інформації 

Показники 

форми № 2 

Показники 

форми № 2-м 

Показники 

форми № 2-мс 

Показники 

таксономії (GS) 

[310000] 

Показники 

таксономії 

(GS) [320000] 

Показники 

таксономії 

(INS) 

[310000] 

Показники 

таксономії 

(INS) [320000] 

1. Загальна 

кількість 

підприємств 

Кількість звітів  Кількість 

звітів 

Кількість звітів Кількість звітів Кількість 

звітів 

Кількість 

звітів 

Кількість 

звітів 

2. Кількість 

підприємств, 

які отримали 

чистий 

прибуток 

Кількість звітів, 

у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий 

прибуток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий 

прибуток" 

Кількість звітів, 

у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий 

прибуток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

прибуток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

прибуток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

прибуток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

прибуток" 

3. Кількість 

підприємств, 

які отримали 

чистий збиток  

Кількість звітів, 

у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий збиток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий 

збиток" 

Кількість звітів, 

у яких 

заповнений 

показник 

"Чистий збиток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

збиток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

збиток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

збиток" 

Кількість 

звітів, у яких 

заповнений 

показник 

"Прибуток 

(збиток), 

збиток" 

 

 

_______________________ 
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Додаток 12  

до Методики 

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показників "Питома вага підприємств, які отримали чистий прибуток, у загальній кількості підприємств",  

"Питома вага підприємств, які отримали чистий збиток, у загальній кількості підприємств"  

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

одиниць  назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць назва 

показників 

одиниць 

Загальна 

кількість 

під-

приємств, 

К 

5230 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

2544 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

1200 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

201 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

58 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

33 Загальна 

кількість 

під-

приємств 

37 

Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

прибуток,  

К чп 

3930 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

прибуток, 

К чп 

1546 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

прибуток, 

Кчп 

380 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток, 

Кчп 

160 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибу-

ток, Кчп 

47 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток, 

К чп 

10 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

прибуток, 

К чп 

16 

Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

збиток,  

К чз 

1300 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

збиток, К 

чз 

998 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

чистий 

збиток, 

Кчз 

820 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток, 

Кчз 

41 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток, 

Кчз 

11 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток, К 

чз 

23 Кількість 

під-

приємств, 

які 

отримали 

збиток, К 

чз 

21 
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Продовження додатка 12 

 

Проведення розрахунків. 

 

1. Розрахунок показника "Питома вага підприємств, які отримали чистий прибуток, у загальній кількості підприємств": 

Ʃ К = 5230 + 2544 + 1200 + 201 + 58 + 33 + 37 = 9303  

Ʃ К = 9303 одиниць 

Ʃ К чп = 3930 + 1546 + 380 + 160 + 47 + 10 + 16 = 6089   

Ʃ К чп = 6089 одиниць 

ПВ чп = (Ʃ К чз / Ʃ К) х 100 % = (6089 / 9303) х 100 % = 65,5% 

ПВ чп = 65,5 % 

 

2. Розрахунок показника "Питома вага підприємств, які отримали чистий збиток, у загальній кількості підприємств":  

Ʃ К = 5230 + 2544 + 1200 + 201 + 58 + 33 + 37 = 9303  

Ʃ К = 9303 одиниць 

Ʃ К чз = 1300 + 998 + 820 + 41 + 11 + 23 + 21 = 3214  

Ʃ К чз = 3214 одиниць 

ПВ чз = (Ʃ К чз / Ʃ К) х 100 % = (3214 / 9303) х 100 % = 34,5% 

ПВ чз = 34,5 % 

 

 

_______________________ 
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Додаток 13  

до Методики 

(пункт 5 розділу ІІІ) 

 
Спосіб розрахунку показника "Дохід від будь-якої діяльності" по підприємствах, які звітували за формами фінансової звітності  № 2 "Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", № 2-м, № 2-мс "Звіт про фінансові результати" та таксономії фінансової звітності 
[310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат", [320000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за 

характером витрат" 

 
№ 
з/п 

Показники 
об’єднаних 

даних 
 

Джерела інформації 

Показники 
форми № 2  

Показники 
форми  
№ 2-м  

Показники 
форми  
№ 2-мс  

Показники 
таксономії (GS) 

[310000] 

Показники 
таксономії (GS) 

[320000] 

Показники 
таксономії (INS) 

[310000] 

Показники 
таксономії 

(INS) [320000] 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1. Дохід від будь-

якої діяльності 
Сума даних за 
показниками: 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг); Чисті 
зароблені страхові 
премії; Дохід від 
зміни у резервах 
довгострокових 
зобов’язань; Дохід  
від зміни інших 
страхових резервів; 
Інші операційні 
доходи; Доход від 
участі в капіталі; 
Інші фінансові 
доходи; Інші 
доходи; Прибуток 
від впливу інфляції 
на монетарні статті;  

Сума даних 
за 
показниками: 
Чистий дохід 
від реалізації 
продукції 
(товарів, 
робіт, 
послуг); Інші 
операційні 
доходи; Інші 
доходи 

Сума даних 
за 
показниками: 
Чистий дохід 
від реалізації 
продукції 
(товарів, 
робіт, 
послуг); Інші 
доходи; 
Доходи, які 
збільшують 
фінансовий 
результат 
після оподат-
кування 

Сума даних за 
показниками: 
Дохід від 
звичайної 
діяльності; 
Інші доходи; 
Інші прибутки 
(збитки), 
прибутки; 
Частка 
прибутку 
асоційованих 
підприємств та 
спільних 
підприємств, 
облік яких 
ведеться за 
методом участі 
в капіталі; Інші 
доходи від 
дочірніх  

Сума даних за 
показниками: 
Дохід від 
звичайної 
діяльності; Інші 
доходи; Інші 
прибутки 
(збитки), 
прибутки; 
Сторнування 
збитку від 
зменшення 
корисності 
(збиток від 
зменшення 
корисності), 
визнаного у 
прибутку чи 
збитку; Частка 
прибутку 
асоційованих  

 Сума даних за 
показниками: 
Дохід від 
звичайної 
діяльності; 
Дохід від зміни у 
резервах по 
довгострокових 
зобов'язаннях; 
Дохід від зміни 
інших страхових 
резервів, валова 
сума; Дохід від 
зміни часток 
перестраховиків 
в інших 
страхових 
резервах; Інші 
доходи; Інші 
прибутки 
(збитки),  

Сума даних за 
показниками: 
Дохід від 
звичайної 
діяльності; 
Чистий дохід 
від страхових 
премій; Дохід 
від зміни у 
резервах по 
довгострокових 
зобов'язаннях; 
Дохід від зміни 
інших 
страхових 
резервів, 
валова сума; 
Дохід від зміни 
часток пере-
страховиків в 
інших  
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Продовження додатка 13 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

  Прибуток від  

припиненої 

діяльності після 

оподаткування 

  підприємств, 

спільно конт-

рольованих 

суб'єктів госпо-

дарювання та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

вартістю;  

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб'єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

прибутки; 

Частка прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі в 

капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно 

контрольованих 

суб'єктів 

господарювання 

та асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; Різниця 

між балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої грошової 

страхових 

резервах; Інші 

доходи; Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки; 

Сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку; Частка 

прибутку 

асоційованих 

підприємств та 

спільних 

підприємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом участі 

в капіталі; Інші 

доходи від 

дочірніх 

підприємств, 

спільно конт-

рольованих 

суб'єктів 

господарюва-
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, пере-

кваліфікованих 

з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

вартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

вартістю; 

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені згідно 

з МСФЗ 9; 

Прибутки, що 

виникають від 

різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфікова

них з категорії за 

амортизованою 

ння та 

асоційованих 

підприємств; 

Фінансові 

доходи; 

Різниця між 

балансовою 

вартістю 

дивідендів до 

сплати та 

балансовою 

вартістю 

розподілених 

негрошових 

активів (дохід); 

Прибутки від 

чистої 

грошової 

позиції; 

Прибуток, що 

виникає від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизованою 

собівартістю;  

Прибуток від 

зменшення 

корисності та 

сторнування 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності   

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування для 

хеджування 

групи об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування для 

хеджування 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з МСФЗ 

9; Прибутки, 

що виникають 

від різниці між 

попередньо 

амортизованою 

собівартістю та 

справедливою 

вартістю 

фінансових 

активів, пере-

кваліфікованих 

з категорії за 

амортизованою 

собівартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Накопичений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 



83 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності 

групи об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності   

результаті 

пере-

класифікації 

фінансових 

активів  з 

категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

інший 

сукупний дохід 

до категорії 

оцінених за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток; 

Прибутки від 

хеджування 

для 

хеджування 

групи об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаються; 

Прибуток від  

припиненої 

діяльності   

 

 

_______________________ 
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Додаток 14  

до Методики 

(пункт 5 розділу ІІІ) 

 

Приклад розрахунку показника "Дохід від будь-якої діяльності"  

 

Джерела інформації 

форма № 2 форма № 2-м форма № 2-мс таксономія  

(GS) [310000] 

таксономія  

(GS) [320000] 

таксономія  

(INS) [310000] 

таксономія  

(INS) [320000] 

назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  назва 

показників 

тис.грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 
робіт, 
послуг)  

1523,0 Чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 
робіт, 
послуг) 

254,4 Чистий 
дохід від 
реаліза-
ції про-
дукції 
(товарів, 
робіт, 
послуг) 

1201,0 Дохід від 
звичай-
ної діяль-
ності 

20120,0 Дохід від 
звичайної 
діяльності 

51158,0 Дохід від 
звичайної 
діяльності 

13305,0 Дохід від 
звичайної 
діяль-
ності 

3702,0 

Чисті 
зароблені 
страхові 
премії  

3910,0 Інші 
опера-
ційні 
доходи 

154,6 Інші 
доходи  

2239,0 Інші 
доходи  

16075,0 Інші 
доходи  

4722,0 Дохід від 
зміни у 
резервах по 
довгостро-
кових 
зобов'яза-
ннях 

1075,0 Чистий 
дохід від 
страхо-
вих 
премій 

3160,0 

Дохід від 
зміни у 
резервах 
довгостро-
кових 
зобов’я-
зань  

7130,0 Інші 
доходи 

199,8 Доходи, 
які збіль-
шують 
фінан-
совий 
результат 
після 
оподатку-
вання 

178,2 Інші 
прибутки 
(збитки), 
прибутки  

41230,0 Інші 
прибутки 
(збитки), 
прибутки  

1123,0 Дохід від 
зміни 
інших 
страхових 
резервів, 
валова 
сума 

2305,0 Дохід від 
зміни у 
резервах 
по довго-
строкових 
зобов'яза-
ннях 

2150,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дохід  від 

зміни 

інших 

страхових 

резервів  

0,0     Частка 

прибутку 

асоційо-

ваних 

під-

приємств 

та 

спільних 

під-

приємств, 

облік 

яких 

ведеться 

за 

методом 

участі в 

капіталі 

2300,0 Сторнува-

ння збитку 

від зменше-

ння 

корисності 

(збиток від 

зменшення 

корисності), 

визнаного у 

прибутку чи 

збитку 

220,0 Дохід від 

зміни 

часток 

перестрахо-

виків в 

інших 

страхових 

резервах 

1232,0 Дохід від 

зміни 

інших 

страхо-

вих 

резервів, 

валова 

сума 

1065,0 

Інші 

опера-

ційні 

доходи 

123,0     Інші 

доходи 

від 

дочірніх 

під-

приємств, 

спільно 

контро-

льованих 

суб'єктів 

господа-

рювання 

та 

асоційо-

1336,0 Частка 

прибутку 

асоційова-

них під-

приємств 

та 

спільних 

під-

приємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом 

участі в 

капіталі 

233,0 Інші 

доходи  

125,0 Дохід від 

зміни 

часток 

перестра-

ховиків в 

інших 

страхо-

вих 

резервах; 

1445,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ваних 

під-

приємств  

Доход від 

участі в 

капіталі  

1233,0     Фінан-

сові 

доходи 

5563,0 Інші 

доходи від 

дочірніх 

під-

приємств, 

спільно 

контро-

льованих 

суб'єктів 

господа-

рювання та 

асоційова-

них під-

приємств  

5517,0 Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки  

258,0 Сторнува-

ння збитку 

від 

зменше-

ння корис-

ності 

(збиток від 

зменше-

ння корис-

ності), 

визнаного 

у 

прибутку 

чи збитку 

7803,0 

Інші 

фінансові 

доходи 

1120,

0 

    Різниця 

між 

балан-

совою 

вартістю 

дивіден-

дів до 

сплати та 

балансо-

вою 

вартістю 

розподі-

лених 

негрошо-

вих 

1270,0 Фінансові 

доходи 

4561,0 Частка 

прибутку 

асоційован

их під-

приємств 

та спільних 

під-

приємств, 

облік яких 

ведеться за 

методом 

участі в 

капіталі 

22,0 Інші 

доходи  

1855,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

активів 

(дохід) 

Інші 

доходи 

226,0     Прибутки 

від чистої 

грошової 

позиції  

7450,0 Різниця 

між балан-

совою 

вартістю 

дивідендів 

до сплати 

та балан-

совою 

вартістю 

розподіле-

них 

негрошо-

вих 

активів, 

(дохід) 

3323,0 Інші 

доходи від 

дочірніх 

під-

приємств, 

спільно 

контро-

льованих 

суб'єктів 

господарю

вання та 

асоційо-

ваних під-

приємств  

450,0 Інші 

прибутки 

(збитки), 

прибутки  

5623,0 

Прибуток 

від 

впливу 

інфляції 

на 

монетарні 

статті 

3220,0     Прибу-

ток, що 

виникає 

від 

припине-

ння 

визнання 

фінан-

сових 

активів, 

оцінених 

за амор-

тизова-

ною собі-

вартістю     

46,0 Прибутки 

від чистої 

грошової 

позиції  

236,0 Фінансові 

доходи 

1250,0 Частка 

прибутку 

асоційо-

ваних 

підприєм-

ств та 

спільних 

підприєм-

ств, облік 

яких 

ведеться 

за 

методом 

участі в 

капіталі 

654,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Прибуток 

від  

припи-

неної 

діяльності 

після 

оподатку-

вання 

 

1660,0     Прибуток 

від змен-

шення 

корис-

ності та 

сторну-

вання 

збитку 

від 

зменше-

ння 

корис-

ності, 

визначені 

згідно з 

МСФЗ 9 

1165,0 Прибуток, 

що 

виникає 

від 

припине-

ння 

визнання 

фінансо-

вих 

активів, 

оцінених 

за 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю     

9817,0 Різниця 

між балан-

совою 

вартістю 

дивідендів 

до сплати 

та балан-

совою 

вартістю 

розподіле-

них 

негрошо-

вих 

активів, 

(дохід) 

2247,0 Інші 

доходи від 

дочірніх 

під-

приємств, 

спільно 

контро-

льованих 

суб'єктів 

господа-

рювання  

та 

асоційова-

них під-

приємств  

1140,0 

      Прибутки, 

що вини-

кають від 

різниці 

між попе-

редньо 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю 

та 

справед-

ливою 

вартістю 

фінансо-

вих 

1470,0 Прибуток 

від 

зменшення 

корисності 

та сторну-

вання 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

згідно з 

МСФЗ 9 

9770,0 Прибутки 

від чистої 

грошової 

позиції  

3470,0 Фінансові 

доходи 

7716,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

активів, 

переквалі-

фікованих 

з категорії 

за 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю в 

категорію 

оцінених 

за 

справед-

ливою 

вартістю 

через 

прибуток 

або 

збиток 

       Накопи-

чений 

прибуток 

раніше 

визнаний 

в іншому 

сукупном

у доході 

в резуль-

таті 

перекла-

сифікації 

фінан-

2255,0 Прибутки, 

що 

виникають 

від різниці 

між 

поперед-

ньо 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю 

та 

справедли-

26655,0 Прибуток, 

що виникає 

від 

припинення 

визнання 

фінансових 

активів, 

оцінених за 

амортизо-

ваною собі-

вартістю     

3471,0 Різниця 

між 

балан-

совою 

вартістю 

дивіден-

дів до 

сплати та 

балан-

совою 

вартістю 

розподі-

лених 

0,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

сових 

активів  з 

категорії 

оцінених 

за 

справед-

ливою 

вартістю 

через 

інший 

сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених 

за 

справед-

ливою 

вартістю 

через 

прибуток 

або 

збиток 

вою 

вартістю 

фінансо-

вих 

активів, 

переквалі-

фікованих 

з категорії 

за 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю в 

категорію 

оцінених 

за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

прибуток 

або збиток 

негрошо-

вих 

активів, 

(дохід) 

      Прибутки 

від 

хеджува-

ння для 

хеджуван

ня групи 

об'єктів з 

позиціям

и ризику, 

що 

987,0 Накопиче-

ний 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласи-

4560,0 Прибуток 

від 

зменшення 

корисності 

та сторну-

вання 

збитку від 

зменшення 

корисності, 

визначені 

1850,0 Прибутки 

від чистої 

грошової 

позиції  

0,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

згортаю-

ться  

фікації 

фінан-

сових 

активів  з 

категорії 

оцінених 

за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

інший 

сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених 

за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

прибуток 

або збиток 

згідно з 

МСФЗ 9 

      Прибуток 

від  

припине-

ної діяль-

ності 

0,0 Прибутки 

від 

хеджува-

ння для 

хеджува-

ння групи 

об'єктів з 

позиціями 

ризику, 

221,0 Прибутки, 

що 

виникають 

від різниці 

між 

попередньо 

амортизова-

ною собі-

вартістю та 

458,0 Прибуток, 

що 

виникає 

від 

припине-

ння 

визнання 

фінан-

сових 

12223,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

що згор-

таються  

справедли-

вою 

вартістю 

фінансових 

активів, 

перекваліфі-

кованих з 

категорії за 

амортизова-

ною собі-

вартістю в 

категорію 

оцінених за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

прибуток 

або збиток 

активів, 

оцінених 

за 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю     

        Прибуток 

від  

припи-

неної 

діяльності 

1133,0  Накопиче-

ний 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукупному 

доході в 

результаті 

перекласи-

фікації 

фінансових 

активів  з 

778,0 Прибуток 

від 

зменше-

ння кори-

сності та 

сторнува-

ння 

збитку 

від змен-

шення 

корис-

ності, 

визначені 

144,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

категорії 

оцінених за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

інший 

сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

прибуток 

або збиток 

згідно з 

МСФЗ 9 

          Прибутки 

від хед-

жування 

для хед-

жування 

групи 

об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згор-

таються  

1456,0 Прибутки, 

що вини-

кають від 

різниці 

між попе-

редньо 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю 

та 

справед-

ливою 

вартістю 

фінан-

0,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

сових 

активів, 

переквалі-

фікованих 

з категорії 

за 

амортизо-

ваною 

собі-

вартістю в 

категорію 

оцінених 

за 

справед-

ливою 

вартістю 

через 

прибуток 

або 

збиток 

          Прибуток 

від  

припиненої 

діяльності 

0,0 Накопи-

чений 

прибуток 

раніше 

визнаний в 

іншому 

сукуп-ному 

доході в 

результаті 

перекласи-

фікації 

фінан-

5544,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

сових 

активів  з 

категорії 

оцінених  

за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

інший 

сукупний 

дохід до 

категорії 

оцінених  

за 

справедли-

вою 

вартістю 

через 

прибуток 

або збиток 

            Прибутки 

від хед-

жування 

для хед-

жування 

групи 

об'єктів з 

позиціями 

ризику, що 

згортаю-

ться  

713,0 
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Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            Прибуток 

від  

припи-

неної 

діяль-

ності 

0,0 

Результат  

Розрахун-

ку, Д вд 

 

20145,0 Результат  

Розрахун-

ку, Д вд 

 

608,8 Результат  

розрахун-

ку, Д вд 

 

3618,2 Результат  

розра-

хунку, Д 

вд 

 

101267,0 Результат  

розрахун-

ку, Д вд 

 

123249,0 Результат  

Розрахун-

ку, Д вд 

 

33752,0 Результат  

розрахун-

ку, Д вд 

 

54937,0 

 

Проведення розрахунків. 

 

Показник "Дохід від будь-якої діяльності" розраховується для кожного підприємства окремо і використовується для узагальнення річної 

статистичної інформації за розмірами підприємств відповідно до критеріїв, наведених у Господарському кодексі України. 

 

1. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за формою № 2 "Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)":  

Ʃ Д = 1523,0 + 3910,0 + 7130,0 + 0 +123,0 + 1233,0 + 1120,0 + 226,0 + 3220,0 + 1660,0 = 20145,0  

Д вд = 20145,0 тис.грн 

 

2. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за формою № 2-м "Звіт про 

фінансові результати":  

Ʃ Д = 254,4 + 154,6 + 199,8 = 608,8 

Д вд = 608,8 тис.грн 

 

3. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за формою № 2-мс "Звіт про 

фінансові результати":  

Ʃ Д = 1201,0 + 2239,0 + 178,2 = 3618,2 

Д вд = 3618,2 тис.грн 
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4. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за таксономією (GS) 

[310000] "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат": 

Ʃ Д = 20120,0 + 16075,0 + 41230,0 + 2300,0 + 1336,0 + 5563,0 + 1270,0 + 7450,0 + 46,0 + 1165,0 + 1470,0 + 2255,0 + 987,0 + 0,0 = 101267,0  

Д вд = 101267,0 тис.грн 

 

 

Продовження додатка 14 

 

5. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за таксономією (GS)[320000] 

"Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат":  

Ʃ Д = 51158,0 + 4722,0 + 1123,0 + 220,0 + 233,0 + 5517,0 + 4561,0 +3323,0 + 236,0 + 9817,0 + 9770,0 + 26655,0 + 4560,0 + 221,0 + 1133,0 = 

123249,0 

Д вд = 123249,0 тис.грн 

 

6. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за таксономією (INS) [310000] 

"Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат": 

Ʃ Д = 13305,0 + 1075,0 + 2305,0 + 1232,0 + 125,0 +258,0 + 22,0 + 450,0 + 1250,0 + 2247,0 + 3470,0 + 3471,0 + 1850,0 + 458,0 + 778,0 + 1456,0 + 

0,0 = 33752,0  

Д вд = 33752,0 тис.грн 

 

7. Розрахунок показника "Дохід від будь-якої діяльності" для підприємства, яке надало фінансову звітність за таксономіїєю (INS) [320000] 

"Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат": 

Ʃ Д = 3702,0 + 3160,0 + 2150,0 + 1065,0 + 1445,0 + 7803,0 + 1855,0 + 5623,0 + 654,0 + 1140,0 + 7716,0+0+0+12223,0 + 144,0+0+5544,0 + 713,0+ 

0,0 = 54937,0  

Д вд = 54937,0 тис.грн 

 

 

_______________________ 
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