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Цей посібник розроблено фахівцями Проекту “Корпоративний розви*
ток в Україні” Міжнародної Фінансової Корпорації. 

Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), член Групи Світового
Банку, заснована у 1956 році. Головним завданням МФК є сприяння
стійкому надходженню інвестицій у приватний сектор країн з перехід*
ною економікою. У 1993 році, коли Україна набула членства в МФК і
стало очевидним, що низькі обсяги приватного сектора в країні обме*
жують надходження інвестицій, МФК розпочала роботу з впроваджен*
ня проектів технічної допомоги з метою сприяння становленню та по*
дальшому розвитку приватного сектора в Україні.

Проект “Корпоративний розвиток в Україні” розпочав свою діяльність
в 2002 році і здійснюється МФК за фінансової підтримки уряду Кана*
ди через Канадське агентство з міжнародного розвитку та уряду Швей*
царії через Державний секретаріат з економічних справ. Метою Проек*
ту є сприяння розвитку приватного сектору в Україні шляхом поши*
рення найкращої світової практики та надання рекомендацій підпри*
ємствам, державним установам і освітнім закладам з питань корпора*
тивного управління, фінансового менеджменту та стратегій інвестуван*
ня і фінансування. 

Особлива увага в посібнику приділяється звітності акціонерних това*
риств, оскільки вона викликає зацікавлення найбільшого кола осіб: ак*
ціонерів, менеджерів, потенційних інвесторів, кредиторів, державних
органів, громадськості.

Посібник “Як читати і аналізувати фінансову звітність” розрахований,
в першу чергу, на членів наглядових рад українських акціонерних това*
риств. Однією з функцій наглядової ради є забезпечення цілісності та
ефективності існуючих в товаристві систем обліку та контролю і пере*
вірка достовірності фінансової звітності, яка оприлюднюється товарис*
твом. Для виконання цієї функції члени наглядових рад повинні вміти
аналізувати фінансову звітність. 

Цей посібник, власне, допоможе їм краще зрозуміти:

* якою є роль членів наглядової ради у процесі управління акціо*
нерним товариством;

* як, використовуючи фінансову звітність, можна виявити і попере*
дити фінансові зловживання у товаристві;

* які існують форми фінансової звітності, як вони побудовані і які
дані містяться у цих формах;

* на що варто звертати увагу при аналізі фінансової звітності;
* як аналізувати звітність з допомогою фінансових коефіцієнтів.

ВСТУП
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Напевно, багато наших читачів не є фахівцями*фінансистами, тому ма*
теріал посібника викладено нескладною мовою. Для ілюстрації прик*
ладів використано реальні дані фінансової звітності українських акціо*
нерних товариств.

Перелік усіх першоджерел та публікацій, використаних при підготовці
цього видання, подано в “Бібліографії” наприкінці посібника. Автор
висловлює подяку фахівцям Проекту “Корпоративний розвиток в Ук*
раїні” Міжнародної Фінансової Корпорації, які брали участь у підго*
товці посібника.

Міжнародна Фінансова Корпорація висловлює особливу подяку
ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, яке дало дозвіл на використання його
фінансової звітності у цьому посібнику. Це вияв відкритості та
прозорості цієї компанії, що забезпечує їй розвиток, стабільність
та ефективність функціонування на українському ринку.

ВСТУП 
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

1. Сутність корпоративного управління
Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність акці*
онерного товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ре*
сурсів. Водночас товариство не може розраховувати на довіру інвесто*
рів та надходження зовнішнього фінансування, якщо воно не вживає
заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління,
а саме належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управ*
ління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності. 

У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як сис*
тему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність това*
риства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чи*
ном акціонери здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також
яку відповідальність несуть менеджери перед акціонерами за результа*
ти діяльності товариства. Належна система корпоративного управлін*
ня дозволяє акціонерам бути впевненими у тому, що керівництво това*
риства розумно використовує їхні інвестиції для фінансово*господар*
ської діяльності.

Належне корпоративне управління не обмежується виключно відноси*
нами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування
законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами,
які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками,
споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це
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пов’язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від сус*
пільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності за*
лежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин
між інвесторами — власниками товариства, його менеджерами, а також
заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності то*
вариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоратив*
них відносин.”1 

2. Розкриття інформації та прозорість
Прозорість та належне розкриття інформації є невід’ємною умовою
ефективного корпоративного управління. Діяльність товариства у про*
зорому режимі, за зрозумілими для всіх “правилами гри” дозволяє під*
вищити його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесто*
рів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та
повною, тобто містити всі дані про фактичні та потенційні наслідки
операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються
на її основі. При розкритті інформації товариство не повинно обмежу*
ватися лише фактичними відомостями, а й розкривати обґрунтовані
прогнози стосовно майбутніх результатів своєї господарської діяльнос*
ті та фінансового стану.

До суттєвої інформації, яку товариство повинно регулярно розкривати
заінтересованим особам, належать, зокрема, відомості про:

а) мету та стратегію товариства;
б) результати фінансової та операційної діяльності;
в) структуру власності та контролю над товариством;
г) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, воло*

діння акціями товариства;
ґ) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;
д) дотримання товариством національних Принципів корпоратив*

ного управління.

Більшість рішень, які приймають учасники корпоративних відносин на
основі наданої товариством інформації, є фінансовими. Тому товариство
повинне особливу увагу приділяти достовірності та своєчасності роз*
криття інформації про свою фінансово*господарську діяльність. 

Фінансова звітність — це найважливіше офіційне джерело інформації
про фінансово*господарську діяльність товариства. Тут містяться дані
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів то*
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вариства. Ці дані використовуються для прийняття рішень широким
колом користувачів фінансової звітності.

Фінансова звітність включає: 
◆ баланс;
◆ звіт про фінансові результати;
◆ звіт про рух грошових коштів;
◆ звіт про власний капітал;
◆ примітки до звітів.

3. Наглядова рада

3.1. Функції наглядової ради

Окремо слід сказати про роль наглядової (спостережної) ради у проце*
сі управління акціонерним товариством та, зокрема, його фінансово*
господарською діяльністю. Основними функціями наглядової ради є
здійснення загального керівництва діяльністю товариства, контроль за
діяльністю менеджменту та захист прав усіх акціонерів. 

У процесі контролю за фінансово*господарською діяльністю товарис*
тва наглядова рада повинна здійснювати моніторинг за ходом реаліза*
ції виконавчим органом визначеної стратегії та планів товариства. Для
виконання цієї функції наглядова рада повинна контролювати належ*
не виконання своїх обов’язків менеджментом та регулярно оцінювати
результати його діяльності. Такий контроль повинен здійснюватися як
через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фір*
ми), так і через механізми внутрішнього контролю. 

Також наглядова рада повинна забезпечувати цілісність та ефектив*
ність існуючих у товаристві систем обліку та контролю, перевіряти дос*
товірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюдню*
ється товариством. Адже фінансова звітність — це один з інструментів,
який члени наглядової ради можуть і повинні використовувати для ви*
конання своїх функцій. Навіть якщо члени ради не є фахівцями у сфе*
рі фінансів, вони повинні вміти аналізувати цю звітність і за цифрами
бачити результати подій, що вже відбулися в минулому, а також прог*
нозувати майбутню діяльність товариства. Методам детальнішого ана*
лізу фінансової звітності присвячені наступні розділи цього посібника,
а в Додатку 1 наведено кілька важливих загальних “сигналів тривоги”
та ключових факторів ризику, на які варто звертати увагу членам наг*
лядової ради перед тим як заглибитися в деталі.
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3.2. Аудиторський комітет

Наглядова рада може створювати у своєму складі постійні або тимча*
сові комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які нале*
жать до компетенції наглядової ради. Постійні комітети допомагають
наглядовій раді подолати недостатню поінформованість, яка може бу*
ти наслідком епізодичної участі членів ради у керівництві діяльністю
товариства, та розглядати питання, які потребують більш детального та
всебічного вивчення.

Тимчасові комітети створюються наглядовою радою у разі необхіднос*
ті з метою координування окремих питань діяльності товариства, зок*
рема, для вивчення наслідків потенційної реорганізації товариства,
проведення службових розслідувань за фактами зловживань посадо*
вих осіб товариства тощо.

Одним із постійних комітетів, які доцільно створювати у складі нагля*
дової ради, є аудиторський комітет. Завданням цього комітету є здій*
снення контролю за фінансово*господарською діяльністю товариства,
надання пропозицій щодо обрання аудитора (аудиторської компанії) та
контроль за його незалежністю, визначення напрямів необхідного ау*
диту. До компетенції аудиторського комітету також відносяться питан*
ня звітності та управління ризиками. При здійсненні своїх функції ко*
мітет повинен співпрацювати з ревізійною комісією товариства, служ*
бою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

3.3. Які питання члени наглядової ради 
повинні ставити менеджменту товариства?

Крім офіційної фінансової звітності, члени ради мають право вимагати
від менеджменту будь*яку додаткову інформацію, яку вони вважають
необхідною. Забезпечення необхідної інформаційної бази для здій*
снення наглядовою радою своїх функцій є спільним завданням менед*
жменту (щодо обов’язку надання інформації) та наглядової ради (щодо
обов’язку збору інформації). Члени наглядової ради повинні мати мож*
ливість ставити запитання, з’ясовувати та уточнювати незрозумілі пи*
тання і отримувати відповіді на них від виконавчого органу. Ставити
запитання, можливо, — одна із найважливіших функцій членів нагля*
дової ради.

Фінансова звітність — це той мінімум інформації, яку члени ради мо*
жуть використовувати для виконання своїх функцій. Але часто її може
виявитися недостатньо. Тому члени ради повинні ставити додаткові за*
питання менеджерам товариства. Деякі з цих питань базуються на да*
них фінансової звітності, інші ж — на виробничих чи маркетингових
показниках. Найкращі запитання — це, переважно, звичайні прості за*
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питання. Настільки прості, що люди деколи навіть не думають, що їх
варто ставити. Ось, наприклад, декілька з них:

( Як товариство заробляє гроші?
Це питання стосується підприємств усіх форм власності: і тих, акція*
ми яких торгують на ПФТС, і звичайного малого підприємства. Суму
заробленого чистого прибутку можна побачити у звіті про фінансові
результати. Але саме це число скаже небагато про те, як підприємство
заробляє гроші. Важливо дізнатися, які реальні грошові потоки воно
генерує. 

Отже, запитайте у голови правління, звідки надходять гроші на банків*
ський рахунок компанії: чи це, в основному, надходження від покупців
за продукцію; чи від продажу незадіяних основних засобів; чи поточна
діяльність фінансується переважно за рахунок банківських кредитів, в
той час як в балансі збільшуються статті дебіторської заборгованості? 

( Чи платять нам наші покупці?
Гроші надходять від продажів. Але дохід від реалізації із звіту про фі*
нансові результати і гроші на банківському рахунку підприємства — це
не одне і те ж. До моменту, поки покупці не здійснять проплату за отри*
ману продукцію чи надані послуги, збільшення обсягів реалізації зали*
шатиметься тільки на папері. Реально товариство не отримає надход*
жень від продажів, лише в балансі зростатимуть суми дебіторської за*
боргованості.

Тому спитайте у менеджменту про стан проплат від дебіторів. Чи про*
дажі зростають настільки ж динамічно, як дебіторська заборгованість?
Якщо в балансі сума дебіторської заборгованості постійно зростає, по*
цікавтеся у голови правління, чому це відбувається. На яких умовах ве*
дуться продажі (чи не занадто довгі відстрочки менеджери надають
своїм клієнтам)? Чи є на підприємстві фахівець, який відповідає за роз*
рахунки з покупцями? Які процедури налагоджені в компанії, для того,
щоб дебітори швидше повертали вам гроші? 

( Що є загрозливим для підприємства у найближчі кілька років?
Уявіть собі найгірший сценарій розвитку подій для вашого акціонерного
товариства. Частина обов’язків члена наглядової ради — ставити запи*
тання “Що буде, якщо...?”. Що буде, якщо підприємство втратить свого
найбільшого клієнта? Що буде, якщо новий, перспективний з точки зо*
ру маркетингової політики продукт, не пройде сертифікації? Що буде,
якщо не вдасться отримати довгостроковий кредит на придбання нового
виробничого обладнання? Усі ці питання так чи інакше впливають на фі*
нансові показники товариства. Тому, навіть якщо вашому бізнесу сьогод*
ні ніщо не загрожує, краще підготуйтеся до негативного перебігу подій і
з’ясуйте, як їх можна уникнути в майбутньому.
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( Як ми працюємо порівняно з нашими конкурентами?
Звичайно ж, ні менеджмент, ні наглядова рада компанії не хочуть, щоб
витрати, обсяги продажів і прибутки, були такими ж як у конкурентів.
Усі хочуть, щоб їх витрати були найнижчими, а обсяги реалізації і при*
бутки зростали високими темпами. Але якщо існують великі відмін*
ності (добрі чи погані) між вашими фінансовими показниками і показ*
никами ваших конкурентів, це деколи може сигналізувати про певні
проблеми. 

Коли ви ставити запитання такого типу, не обмежуйтеся лише фінансо*
вими даними. Так само важливими є питання дотримання стратегії ва*
шого підприємства. Чи ваші конкуренти, наприклад, входять або вихо*
дять із вашого сектору бізнесу? Чи якість послуг/продукції ваших кон*
курентів є кращою, ніж ваша? Менеджери повинні принаймні орієнту*
ватися у ситуації на ринку, навіть якщо отримати фінансові показники
конкурентів не видається можливим. Інша нефінансова інформація та*
кож є важливою для аналізу.

( Хто керуватиме компанією, якщо хто(небудь із керівництва
раптово відійде від справ?

Питання формування кадрового резерву на керівні посади є дуже важ*
ливим для будь*якої компанії. На перший погляд, воно не має відно*
шення до фінансів товариства. Але може скластися ситуація, коли
хтось із дійсних членів правління раптово залишить свою посаду і його
не буде ким замінити. Тоді це може негативно вплинути на фінансово*
господарську діяльність усього підприємства. Членам ради варто поду*
мати про пошук і навчання потенційних наступників, які згодом змо*
жуть зайняти ключові керівні посади в компанії. 

( Чи менеджмент товариства є достатньо мотивованим, щоб
ефективно виконувати свої обов’язки?

До компетенції наглядової ради належить розробка політики товариства
у галузі винагород, включаючи визначення розміру оплати праці голови
та членів виконавчого органу (менеджменту), встановлення системи за*
охочень для управлінського персоналу. Тому члени ради повинні вста*
новлювати такі розміри винагород, щоб задовольнити інтереси і акціоне*
рів, і менеджменту. З одного боку, утримання менеджменту не повинно
коштувати власникам товариства занадто дорого, а з другого, — менед*
жмент має отримувати достатню винагороду, щоб діяти тільки в інтере*
сах товариства. Якщо менеджери не будуть достатньо мотивованими
добросовісно виконувати свої обов’язки, це може викликати ризик злов*
живань з їхнього боку і, як наслідок втрати для товариства. 

( Як менеджмент звітує перед членами наглядової ради?
Як налагоджено звітність менеджменту перед наглядовою радою? Як
члени ради дізнаються про проблеми в товаристві? Чи не виникає в то*
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варистві ситуація, коли наглядова рада дізнається про фінансові проб*
леми товариства тільки на річних загальних зборах, вислуховуючи звіт
голови правління за минулий рік. У такій ситуації члени ради можуть
тільки констатувати факти і нічого змінити вже не можуть. Щоб так не
сталося, наглядова рада повинна зобов’язати менеджмент товариства
оперативно звітувати перед нею. Тут постає питання налагодження
ефективної системи внутрішнього управлінського обліку в товаристві.
Отримавши оперативну інформацію, члени ради зможуть вчасно зреа*
гувати на негативні для товариства події та матимуть можливість про*
тидіяти їм у майбутньому.

4. Зовнішній аудит
Інформація, яка розкривається товариством для своїх користувачів,
повинна бути достовірною і точною, тобто не містити помилок та пе*
рекручень. Неточна інформація може призвести до прийняття хибних
рішень та спричинити збитки як самому товариству, так і користувачам
інформації. Тому, щоб забезпечити достовірність інформації, товарис*
тво повинно щороку проводити аудит за результатами фінансово*гос*
подарської діяльності за рік.

Основними завданнями аудиту є:

● перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших
документів для встановлення їх достовірності й відповідності
здійснених господарських і фінансових операцій чинному законо*
давству; 

● виявлення і попередження порушень у фінансово*господарській
діяльності; 

● оцінка ефективності внутрішнього контролю.

Для того, щоб аудитор (аудиторська фірма) неупереджено провів свою
роботу і довів свої висновки до зацікавлених користувачів, він повинен
відповідати критерію незалежності від товариства. В Національних
стандартах аудиту наведено такі критерії незалежності аудитора:

● аудитор не може бути штатним працівником товариства; 
● аудитор не повинен підпорядковуватися державним контрольно*

ревізійним органам і залежати від них; 
● думка аудитора не може залежати від гонорару, який виплачується

йому клієнтом (товариством). 

Однією з найбільших проблем, яка впливає на незалежність суджень ау*
диторів, є те, що аудитори все*таки залежать від одержаних гонорарів.
Теоретично аудитор повинен, в першу чергу, забезпечувати достовірною
інформацією акціонерів (власників) товариства. Оскільки він, в основ*
ному, перевіряє фінансову звітність і процедури, які готуються менед*
жментом товариства, аудитор є важливою інформаційною зв’язковою
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ланкою між виконавчим органом і наглядовою радою. Але, як правило,
на практиці роботу аудитора оплачує голова правління, який від імені
товариства підписує договір про аудиторські послуги. І часто аудитор
змушений видавати саме такий висновок про фінансово*господарську
діяльність товариства, який задовольняє його керівництво. При цьому
деяка інформація може бути прихованою від акціонерів.

Щоб уникнути такої ситуації саме наглядова рада повинна займатися
питаннями вибору і затвердження незалежного зовнішнього аудитора
(якщо ці повноваження не віднесено до компетенції загальних зборів
акціонерів). Також члени ради повинні співпрацювати з аудиторами в
процесі аудиторської перевірки. За допомогою зовнішніх аудиторів
члени ради можуть з’ясувати багато питань, пов’язаних з ефективністю
діяльності як менеджменту, так і товариства в цілому.

Перелік таких питань ви можете знайти в Додатку 2.

5. Внутрішній контроль
Потреба у внутрішньому контролі виникла із зростанням розмірів ор*
ганізацій, разом з ускладненням завдань керівників і необхідністю де*
легувати повноваження. Для будь*якого підприємства важливо, щоб
усі його складові частини функціонували безперебійно. Тобто, щоб усі
виконавці знали, чого від них очікують і робили все, що вимагається;
щоб результати праці окремих людей перевірялися, а випадкові помил*
ки виявлялися; щоб делегування повноважень не призводило до несан*
кціонованих дій; щоб активи компанії використовувалися раціонально
і не розкрадалися; щоб документи і звіти відображали реальність.

До органів акціонерного товариства, які здійснюють внутрішній кон*
троль, належать:

● наглядова рада;
● ревізійна комісія;
● служба внутрішнього аудиту. 

І якщо діяльність перших двох органів більш*менш чітко регламентуєть*
ся українським законодавством, то налагодження роботи останнього з
них є внутрішньою справою кожного товариства. Можливо, для това*
риств, які мають невеликі обсяги діяльності чи просту організаційну
структуру, недоцільно запроваджувати додаткову контрольно*ревізійну
службу, але для великих організацій це є просто необхідним.

РОЗДІЛ 1
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Служба внутрішнього аудиту (контрольно�ревізійна служ�
ба) — постійно діючий структурний підрозділ товариства,
який здійснює функції поточного контролю за його фінансово�
господарською діяльністю.

До компетенції служби внутрішнього аудиту належать повноваження
щодо:

● контролю за організацією та функціонуванням системи бухгалтер*
ського обліку;

● контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактич*
ній наявності активів, їх належним збереженням;

● експертизи фінансової та операційної діяльності;
● підготовки оглядів діяльності товариства та розробки рекоменда*

цій щодо підвищення її ефективності.

На Схемі 1 показано, як взаємодіють між собою органи управління, до
компетенції яких віднесено здійснення контролю за фінансово*госпо*
дарською діяльністю товариства. 

У внутрішніх документах товариства важливо чітко визначити статус
та повноваження служби внутрішнього аудиту, оскільки, з одного боку,
внутрішні аудитори є працівниками товариства, а з другого, — менед*

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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Загальні збори акціонерів

Наглядова рада (в її складі  —  
аудиторський комітет)

Виконавчий орган

Середня ланка керівництва звітує

контролює

Ревізійна комісія

Служба внутрішнього аудиту

Схема 1. Взаємодія служби внутрішнього аудиту 
з органами корпоративного управління



жмент товариства не повинен впливати на рішення і результати їх ро*
боти. Якщо керівництво товариства вчиняє дії, які суперечать інтере*
сам товариства, внутрішні аудитори повинні виявити такі факти і пові*
домити про це членів наглядової ради чи ревізійної комісії. І вже рада
чи ревізійна комісія, залежно від повноважень, якими їх наділено, буде
реагувати, щоб усунути ці порушення.

Для того, щоб служба внутрішнього аудиту могла ефективно виконува*
ти свої завдання, її працівники повинні мати доступ до усієї інформації
про фінансово*господарську діяльність товариства та досконало розу*
міти операційні процеси, які відбуваються в товаристві. 

РОЗДІЛ 1
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ФОРМИ ТА СТРУКТУРА 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У цьому розділі ми подамо загальну інформацію про те, які форми вклю*
чаються до фінансової звітності підприємства, якою є загальна структура
кожного із звітів і яким чином різні форми звітності є пов’язаними між со*
бою. Ми не сподіваємося, що, прочитавши цей розділ, звичайний користу*
вач звітності зможе на рівні бухгалтера чи фінансиста оперувати фінансо*
вими даними про підприємство. Наше головне завдання — допомогти вам
зрозуміти, що кожна форма фінансової звітності — це погляд на компанію
під іншим кутом зору, кожна цифра у звіті — це подія у житті компанії.
Чим краще ви будете розуміти ці виражені в цифрах події, тим професій*
ніше і виваженіше прийматимете потрібні рішення.

1. Користувачі фінансової звітності 
Користувачів фінансової звітності умовно можна поділити на дві ос*
новні групи: внутрішніх та зовнішніх.

Внутрішні користувачі — це в основному менеджмент (виконавчий орган)
підприємства. Він безпосередньо займається керівництвом усією діяльніс*
тю і приймає управлінські рішення в інтересах цього підприємства і його
акціонерів. Як працівники, менеджери мають повний доступ до внутріш*
ньої інформації про операційну, інвестиційну і фінансову діяльність ком*
панії. Як правило, у своїй роботі, окрім відкритої фінансової звітності, во*
ни використовують управлінську (внутрішньогосподарську) звітність,
спеціально підготовлену для їх професійних потреб. Управлінська звіт*
ність є оперативною і може подаватися менеджменту навіть щоденно.
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Зовнішні користувачі — це особи, які безпосередньо не беруть участі у
діяльності компанії. Зовнішніми користувачами фінансової звітності є
члени наглядової (спостережної) ради, кредитори, клієнти, громад*
ськість, державні та місцеві органи. Ці користувачі мусять покладатися
на інформацію, надану менеджментом компанії, яка подається у вигля*
ді фінансової звітності щоквартально і щорічно.

Окремі групи користувачів фінансової звітності може цікавити різна
інформація про компанію. Далі в Таблиці 1 наводиться перелік питань
про компанію та потреб у інформації, які, як правило, виникають у різ*
них користувачів фінансової звітності.

2. Подання фінансової звітності 
Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери
управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, влас*
никам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно
із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема, органам
державної статистики. Терміни подання фінансової звітності встановлю*
ються Кабінетом Міністрів України. На сьогодні вони є такими: кварталь*
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Групи користувачів Питання / потреби в інформації

Менеджмент
Потребує усіх даних про господарську
діяльність і фінансовий стан компанії

Наглядова 
(спостережна) рада

Потребує інформації для здійснення контролю
за діяльністю менеджменту; для стратегічного
планування та фінансового контролю

Акціонери та потенційні
інвестори

Чи варто тримати акції компанії / робити нові ін*
вестиції; як збільшується вартість цих акцій; чи
компанія виплачує дивіденди своїм акціонерам

Позичальники (банки,
покупці облігацій)

Чи компанія здатна вчасно і в повному обсязі
розрахуватися за своїми зобов'язаннями
(кредитами, облігаціями)

Постачальники та інші
кредитори

Чи компанія є платоспроможною / може
вчасно розраховуватися за наданими
торгівельними кредитами

Державні та місцеві
органи

Як компанія сплачує податки? Чи не приховує
прибутки? Чи ведення бізнесу компанією
відповідає соціальній та екологічній політиці
регіону?

Громадськість
Якою є політика компанії, наприклад, щодо
зменшення шкідливого впливу на навколишнє
середовище?

Таблиця 1. Потреби у інформації користувачів фінансової звітності



на звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає після звітно*
го кварталу, а річна — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Вимоги до розкриття інформації (як фінансової так і нефінансової) мо*
жуть бути продиктовані державою або ринком. Держава встановлює
різні межі для розкриття даних про підприємство та його звітності. Як*
що мова йде про суб’єкт малого підприємництва, то вимоги державних
органів до його звітності є мінімальними. Що ж стосується акціонерно*
го товариства — то вимоги до розкриття його інформації підвищені. 

Акціонерні товариства, крім вищезазначених органів, повинні звітува*
ти ще й перед Державною комісією з цінних паперів та фондового рин*
ку (ДКЦПФР) в порядку і обсягах, які встановлені цим органом (“По*
ложенням про подання річного звіту закритими акціонерними това*
риствами до ДКЦПФР” № 227 від 3.06.2003 р. та “Положенням про на*
дання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами
та підприємствами — емітентами облігацій” № 72 від 9.06.1998 р.) 

Але компанія може розкривати про себе ще більше інформації, ніж це
визначено державними нормами, якщо вона відчує відповідні сподіван*
ня і вимоги споживачів її інформації — власників чи потенційних інвес*
торів. Ці користувачі зазвичай висувають певні вимоги не тільки до об*
сягів, але й до якості інформації, що розкривається.

Якщо компанія зацікавлена в залученні додаткових інвестицій, то її керів*
ництво повинно усвідомлювати важливість розкриття інформації. Чим
більше інформації готове розкрити про свою діяльність товариство, тим
більшою буде до нього довіра інвесторів, і вони будуть готові вкладати в
нього свої кошти. Отримати повну і достовірну інформацію про товарис*
тво зацікавлені і позичальники (банки), і постачальники товариства. Якщо
вони вбачатимуть у компанії надійного і перспективного партнера, то мо*
жуть знизити вартість наданих фінансових чи торгових кредитів. Довіра
користувачів інформації товариства оцінюється (може і не завжди безпо*
середньо) вартістю грошей, а відповідно й прибутками товариства.

3. Як акціонери можуть отримати 
фінансову звітність АТ?

Кожен акціонер, навіть якщо він володіє незначною часткою у статут*
ному капіталі акціонерного товариства, має право на отримання інфор*
мації про діяльність цього товариства. 

“...На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йо@
му для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про йо@
го діяльність, протоколи зборів”.

Стаття 10 Закону України “Про господарські товариства”.

ФОРМИ ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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Відповідно до Рішення ДКЦПФР України від 3.06.2003 р. № 221 “Про
порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та
емітентами облігацій” акціонерні товариства та підприємства — емітен*
ти облігацій зобов’язані у встановлені терміни після закінчення звітно*
го року оприлюднювати свою річну фінансову звітність шляхом публі*
кації її у періодичних виданнях або розповсюдження у вигляді окремо*
го друкованого видання. 

Також фінансова звітність акціонерних товариств може бути розміще*
на в Інтернеті на веб*сторінці одного з нижченаведених інформаційних
агентств:

● ТОВ Інформаційне агентство “Інтерфакс*Україна” 
(www.interfax.kiev.ua);

● ТОВ “Агенція фондового ринку” (www.sma.ua);
● ТОВ “Українська інвестиційна газета” (www.investgazeta.net);
● ТОВ “Агентство корпоративних новин” 

(www.corporation.com.ua);
● ТОВ “ПФТС Нові Технології” (www.istock.com.ua);
● ЗАТ “Українське агентство фінансового розвитку” 

(www.uafr.com.ua);
● ЗАТ “Інфінсервіс” (www.finance.com.ua);
● ТОВ “Видавничий дім “Ділова Україна” (www.delukr.kiev.ua);
● ТОВ ВКФ “Інсервісавто” (www.e*plus.com.ua);
● ТОВ “Агенція фондового ринку (м.Черкаси)” 

(www.smida.gov.ua);
● ТОВ “Український фінансовий сервер” (www.smida.gov.ua).

“Фінансова звітність підприємств не становить комерційної
таємниці, крім випадків, передбачених законодавством”

Стаття 14 п. 2 Закону України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні”. 

РОЗДІЛ 2
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4. Форми фінансової звітності 
Фінансова звітність складається з окремих звітів (форм), які містять різну
інформацію про фінансовий стан та діяльність підприємства (Таблиця 2).

У правій колонці таблиці подано номер відповідного положення (стан*
дарту) бухгалтерського обліку, яке визначає зміст, форму та загальні
вимоги до розкриття статей кожного із звітів (крім форми 5, яка регу*
люється наказом Міністерства фінансів України).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського об(
ліку (П(С)БО) — нормативно�правовий акт, затверджений
Міністерством фінансів України, що визначає принципи та
методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінан�
сової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам.

Перелік П(С)БО знаходиться в додатках в кінці посібника 
(Додаток 3).

В Україні форма кожного фінансового звіту є строго регламентованою,
на відміну від більшості інших країн, де компанії можуть до певних меж
гнучко представляти свою фінансову інформацію. Форми (бланки) зві*

ФОРМИ ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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Назва звіту 
(форми)

Інформація, що міститься 
у звіті П(С)БО

Баланс
(форма 1)

Про стан активів, зобов’язань та влас*
ного капіталу підприємства на певну
дату (на кінець кварталу або року)

№ 2

Звіт про фінансо@
ві результати
(форма 2)

Про доходи, витрати, прибутки і збитки
від діяльності підприємства за звітний
період (рік, квартал)

№ 3

Звіт про рух гро@
шових коштів
(форма 3)

Про зміни, що відбулися в грошових
коштах підприємства в результаті опе*
раційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства за звітний пе*
ріод (рік)

№ 4

Звіт про власний
капітал 
(форма 4)

Про зміни у складі власного капіталу
підприємства за звітний період (рік)

№ 5

Примітки до фі@
нансових звітів 
(форма 5)

Детальніша інформація про фінансовий
стан і діяльність, які відображені у ба*
лансі і звіті про фінансові результати

Наказ 
Мінфіну 
№ 602 від 
28.10.2003 р.

Таблиця 2. Форми фінансової звітності 



тів є складовою відповідних П(С)БО. Тільки для малих підприємств мо*
же передбачатися використання скорочених форм звітів.

Усі форми звітності ви можете знайти в Додатку 4.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік. Проміжна звітність складається щоквартально з наростаючим під*
сумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові
результати. Звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та
примітки до звітів складаються тільки за рік.

5. Структура звітів

5.1. Баланс

В балансі представлені кінцеві результати усіх фінансових рішень, які
приймалися керівництвом підприємства протягом звітного періоду. Це
як “фотографія” підприємства у певний момент часу.

В балансі (форма 1) можна знайти відповіді на такі основні питання:

● Чим володіє підприємство (активи)?
● Що підприємство винне іншим (зобов’язання)?
● Якою є частка власників підприємства (власний капітал)?

Схематично баланс можна зобразити так: 

Повна форма балансу є в Додатку 4.

Основа балансу — це класичне рівняння бухгалтерського обліку (ба*
лансове рівняння): 

Активи = Зобов’язання + Власний капітал

Його можна представити ще й у такій формі:

Активи L Зобов’язання = Власний капітал
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Актив Пасив

I. Необоротні активи

ІІ. Оборотні активи 

ІІІ. Витрати 
майбутніх періодів

В
ла

сн
ий

 
ка

пі
та

л

І. Власний капітал

З
об

ов
’я

за
нн

я ІІ. Забезпечення наступних 
витрат і платежів 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
IV. Поточні зобов’язання
V. Доходи майбутніх періодів 

Баланс Баланс



Перевагою такої форми рівняння є те, що вона більш чітко показує чис*
ті активи підприємства, тобто активи за вирахуванням його зобов’язань
і ті, які належать власникам цього підприємства.

АКТИВ балансу складається з трьох розділів. Розташування статей І і
ІІ розділів умовно можна поділити за ознаками тривалості обігу. Акти*
ви, які підприємство використовує протягом тривалого періоду часу
(більше одного року), обліковуються у першому розділі балансу. Всі ін*
ші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом корот*
шого періоду, відображаються у другому розділі.

Таким чином, до першого розділу
“Необоротні активи” можна віднести
все, що досить довго зберігає свою
первісну якість (тобто не змінює своєї
форми): 

Другий розділ має назву “Оборотні
активи”. Тут обліковуються запаси, де*
біторська заборгованість, поточні фі*
нансові інвестиції, грошові кошти та
інші активи. Оборотні активи мають
здатність досить швидко переходити з
однієї форми в іншу форму: гроші пе*
ретворюються на запаси чи товари, які,
в свою чергу, в разі продажу можуть
відразу змінитися на дебіторську за*
боргованість чи також на гроші. 

Що ж стосується розділу ІІІ “Витрати майбутніх періодів”, то це — акти*
ви, які вже призначені на певні витрати, але внаслідок певних обставин ще
не можуть кваліфікуватися як повноцінні витрати. Наприклад, до таких
витрат можна віднести авансові оплати за послуги, які підприємство ще не
використовувало у звітному році (оплата річного внеску за страхування
автомобілів, вартість передплати періодичних видань та інші). 
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Необоротні активи:
Нематеріальні активи

Незавершене будівництво

Основні засоби

Довгострокові фінансові 
інвестиції

Довгострокова дебіторська 
заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

Оборотні активи:
Запаси

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за
розрахунками
Інша поточна дебіторська за*
боргованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквівален*
ти
Інші оборотні активи



ПАСИВ балансу складається з п’яти розділів. Статті пасиву згрупова*
ні незалежно від зовнішньої форми активів. 

У першому розділі “Власний капітал”
згруповані статті балансу, в яких наво*
диться вартість внесків власників
(учасників) до капіталу підприємства.
Також у цьому розділі наводяться суми,
на які були здійснені дооцінки необо*
ротних активів, та інші фінансові дані,
що впливають на величину капіталу
підприємства. Важливою статтею, яка
відноситься до цього розділу балансу, є
“Нерозподілений прибуток (непокри*
тий збиток)”. У цьому рядку балансу ві*
дображається накопичена сума прибут*
ку або збитку підприємства за період усієї його діяльності. Прибуткова
діяльність збільшує власний капітал підприємства, бо величина нерозпо*
діленого прибутку включається до підсумку розділу “Власний капітал”.
А якщо діяльність компанії є збитковою (в балансі сума наведена із зна*
ком “мінус”), то власний капітал зменшується на суму збитку. Підсумок
“Власного капіталу” показує, що отримають власники у випадку ліквіда*
ції компанії. Якщо підприємство буде ліквідовуватися, то активи можна
продати, і за рахунок цього покрити зобов’язання підприємства. Решта,
що залишиться від такого продажу, буде у розпорядженні власників ком*
панії, їхнім капіталом.

Розділ ІІ пасиву “Забезпечення нас@
тупних витрат і платежів” містить ін*
формацію про нараховані у звітному пе*
ріоді майбутні витрати і платежі (вит*
рати на оплату майбутніх відпусток, га*
рантійні зобов’язання тощо), величина
яких на дату складання балансу може
бути визначена тільки шляхом поперед*
ніх прогнозних оцінок, а також залиш*
ки коштів цільового фінансування, от*
римані з бюджету та інших джерел. Та*
кож цей розділ балансу використовується підприємствами, які є страхо*
виками відповідно до Закону України “Про страхування” і в передбаче*
ному порядку формують страхові резерви.
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Власний капітал:
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений 
капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (не*
покритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

Забезпечення наступних 
витрат і платежів:

Забезпечення виплат 
персоналу 

Інші забезпечення 

Страхові резерви 
Частка перестрахувальників 
у страхових резервах 
Цільове фінансування 



У третьому розділі “Довгострокові зо@
бов’язання” відображаються довгос*
трокові кредити банків, відстрочені по*
даткові зобов’язання та інші зо*
бов’язання, термін погашення яких —
більш, ніж дванадцять місяців з дати
складання балансу.

Відповідно у розділі IV “Поточні зо@
бов’язання” вказуються заборгованості,
які повинні бути погашені протягом од*
ного року. Тут включаються короткос*
трокові кредити банків, кредиторська за*
боргованість за товари, роботи і послуги
та інші поточні зобов’язання за різними
розрахунками. Відносно новою статтею,
яка включається до цього розділу, є “По*
точна заборгованість за довгострокови*
ми кредитами” (наприклад, основна су*
ма банківського кредиту, отриманого
підприємством на 5 років відображаєть*
ся у третьому розділі балансу “Довгострокові зобов’язання”, а сума від*
сотків та частина кредиту, які треба сплатити протягом 12 місяців від дати
балансу, повинні обліковуватися, як поточні зобов’язання).

До розділу V пасиву “Доходи майбутніх періодів” включаються дохо*
ди, отримані протягом поточного або попередніх періодів, але які нале*
жать до наступних звітних періодів.

Більш детальне пояснення усіх статей балансу 
можна знайти в Додатку 5.

5.2. Звіт про фінансові результати

У звіті про фінансові результати бізнес підприємства розглядається
трохи під іншим кутом зору, ніж у балансі. Баланс містить інформацію
про фінансовий стан компанії у певний момент часу. А звіт про фінан*
сові результати надає користувачам дані про доходи, витрати, прибут*
ки і збитки від діяльності підприємства протягом звітного періоду. 

Баланс не скаже користувачу багато про можливості підприємства от*
римувати прибутки, в той час як звіт про фінансові результати, підво*
дячи підсумок ефективності діяльності компанії, стає першим кроком в
оцінці її прибутковості. 
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Довгострокові зобов’язання:
Довгострокові кредити банків

Довгострокові фінансові 
зобов’язання
Відстрочені податкові 
зобов’язання

Інші довгострокові 
зобов’язання

Поточні зобов’язання:
Короткострокові кредити 
банків

Поточна заборгованість за дов*
гостроковими зобов’язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розра*
хунками

Інші поточні зобов’язання



Звіт про фінансові результати (форма 2) складається із трьох розділів:

І. Фінансові результати
ІІ. Елементи операційних витрат
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Повна форма звіту є в Додатку 4.

Найбільша увага користувачами звітності приділяється аналізу розді*
лу І “Фінансові результати” цього звіту. Оскільки з нього відразу вид*
но, чи компанія спрацювала прибутково (сума доходів перевищувала
сумарну величину витрат), чи збитково (доходів не вистачило, щоб
покрити усі витрати). Для тих, хто любить математику, розрахунок
чистого прибутку ми можемо представити таким чином:

Доходи–Витрати–Податок на прибуток=Чистий прибуток (збиток)

У першому розділі звіту про фінансові результати усі доходи і витрати
підприємства групуються як операційні та фінансові. Як правило, най*
більшу частину доходів підприємство отримує, провадячи свою опера*
ційну діяльність, тому користувачам під час аналізу звітності найбіль*
шу увагу слід приділяти операційним показникам. 

Операційна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є голов�
ною метою створення підприємства і забезпечують основну
частку його доходу.

У звіті фінансовий результат від операційної і фінансової діяльності ви*
водиться сумарно — це прибуток (або збиток) від звичайної діяльності.

Окремо нижче зазначаються доходи і витрати від надзвичайних подій.
Надзвичайні для компанії — це події або операції, які не очікується, що
вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звіт*
ному періоді, наприклад, втрати від стихійного лиха, пожеж, техноген*
них аварій тощо. Нижче схематично подано, як групуються доходи і вит*
рати підприємства у звіті про фінансові результати (Схема 2). 
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Звичайні

Операційні Фінансові

Надзвичайні

ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Схема 2. Групування доходів і витрат у звіті про фінансові результати



У розділі ІІ “Елементи операційних витрат” звіту про фінансові ре*
зультати вказуються відповідні елементи операційних витрат, яких заз*
нало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періо*
ду. Фактично ці витрати вже було відображено у першому розділі звіті,
але тут вони наводяться з іншим розбиттям, а саме на:

● матеріальні витрати;
● витрати на оплату праці;
● відрахування на соціальні заходи;
● амортизацію;
● інші операційні витрати.

Із загальної суми витрат вираховується внутрішній оборот, тобто ті
витрати, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що ви*
роблена і спожита самим підприємством.

Проаналізувавши ці витрати, користувач звіту може зробити поперед*
ні висновки про основні складові собівартості підприємства. 

Розділ ІІІ звіту “Розрахунок показників прибутковості акцій” запов*
нюють тільки акціонерні товариства. У цьому розділі звіту наводяться
дані про кількість простих акцій, суму чистого прибутку (збитку), роз*
рахованого на одну просту акцію, та суму дивідендів на одну просту ак*
цію. П(С)БО 3 вимагає заповнення цього розділу тільки від АТ, прості
акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах. Але
ми рекомендуємо розкривати цю інформацію у звіті усім акціонерним
товариствам, оскільки дані про прибутковість акцій є важливими для
усіх акціонерів компанії, незалежно від того, чи її акціями торгують на
фондовому ринку, чи ні. 

Так само як і баланс, звіт про фінансові результати обмежує бачення пер*
спектив компанії, оскільки він показує інформацію про її діяльність тіль*
ки протягом звітного і попереднього періоду. З його допомогою користу*
вач звітності не може достовірно передбачити те, що буде відбуватися з
підприємством у майбутньому. Для того, щоб оцінити ефективність ді*
яльності компанії і визначити її здатність і надалі приносити прибутки,
користувач повинен проаналізувати тенденції і зміни, які відбувалися із
року в рік, а також інші дані, зокрема, звіт про рух грошових коштів.

5.3. Звіт про рух грошових коштів

Цей звіт є досить новим для українських підприємств. Він був включе*
ний до складу фінансової звітності лише у 2000 році після запровад*
ження в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку. Звіт про рух грошових коштів може стати для користувача од*
ним із найбільш корисних документів. Цей звіт дає можливість його
читачеві здійснити щось на зразок оглядової екскурсії по розрахунко*
вих рахунках і чековій книжці підприємства.
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Перед тим, як перейти до розгляду форми і змісту основних статей звіту
(форма 3), поговоримо про важливість грошових потоків для підприємс*
тва. У будь*якої компанії може виникнути ситуація, коли на папері у зві*
ті про фінансові результати вона показує чистий прибуток, але насправ*
ді їй не вистачає коштів для розрахунків із своїми контрагентами чи пра*
цівниками. Чому така ситуація виникає? Тому, що чистий прибуток пе*
реважно ніколи не дорівнює залишку грошових коштів на рахунку. 

Багато фінансових аналітиків використовують термін “рух грошових
коштів” (англійською “cash flow”) для визначення загальної величини
чистого прибутку з виключенням з неї складових, за якими не стоїть ре*
альне отримання грошей. Типовим прикладом негрошової витрати є
амортизація, яка, відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку,
зменшує вартість необоротних активів. Таке зниження вартості не
пов’язане з реальними грошовими витратами. Щоб наші читачі могли
краще зрозуміти причину розходжень між чистим прибутком і рухом
грошових коштів, наведемо перелік основних операцій, які призводять
до притоку або відтоку грошей з підприємства (Таблиця 3).

Ми вже говорили про те, що залишок грошових коштів в більшості ви*
падків не дорівнює чистому прибутку підприємства. Звіт про рух гро*
шових коштів власне і “зв’язує” величину прибутку (збитку) з надход*
женнями і видатками грошових коштів. 

Цей звіт готується на основі балансу та звіту про фінансові результати
підприємства. Вимоги до розкриття інформації у цьому звіті регулю*
ються П(С)БО 4. Звіт розгорнуто наводить суми надходжень та видат*
ків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансо*
вої діяльності компанії. Про операційну діяльність ми згадували вище,
коли мова йшла про звіт про фінансові результати, — це основна діяль*
ність підприємства (наприклад, виробництво та реалізація продукції
чи послуг). Тепер визначимо, які операції включаються до інвестицій*
ної та фінансової діяльності компанії.

Інвестиційна діяльність — це придбання основних засобів і нематеріаль*
них активів, надходження коштів від продажу основних засобів та фінан*
сових інвестицій, отримання дивідендів і відсотків та інші платежі.
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Притік грошових коштів Відтік грошових коштів
Продаж продукції за готівку
Отримання грошей від дебіторів 
Отримання кредитів 
Використання запасів
Продаж необоротних активів
Емісія облігацій
Продаж акцій

Оплата поточних витрат
Оплата кредиторам за сировину і
матеріали
Повернення кредитів
Нарощування запасів
Купівля необоротних активів
Виплата дивідендів

Таблиця 3. Операції, які спричиняють рух грошових коштів



Фінансова діяльність — операції, що зумовлюють зміни розміру і скла*
ду власного та позикового капіталу підприємства (емісія акцій, отри*
мання і погашення банківських кредитів, виплата дивідендів та інші
надходження і платежі).

Схематичне подання форми звіту про рух грошових коштів

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування
+ Коригування на амортизацію необоротних активів 
+/� Зменшення (збільшення) оборотних активів * 
+/� Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань * 

= Чистий рух коштів від операційної діяльності (1) 
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, необорот�
них активів
� Придбання фінансових інвестицій, активів; інші платежі

= Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (2)
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу, позик
� Виплата дивідендів, погашення позик

= Чистий рух коштів від фінансової діяльності (3)
Чистий рух коштів = (1) + (2) +(3) 

Залишок коштів на початок періоду + Чистий рух коштів =
= Залишок коштів на кінець періоду

* Збільшення величини оборотних активів означає відтік грошей, 
наприклад, куплено матеріали — витрачено гроші; збільшення 

зобов’язань, навпаки, означає притік грошей.

Цікавими є два нижні рядки звіту про рух грошових коштів. Залишок
коштів на початок періоду — це дані з балансу на початок року. Кошти
на кінець періоду вираховуються як сума коштів на початок періоду і
чистого руху коштів. Цю величину можна перевірити, просто взявши
залишок грошових коштів з балансу підприємства на кінець звітного
періоду (зв’язок між звітом про рух грошових коштів та балансом пода*
ний на Схемі 3 на сторінці 31 посібника).

Повна форма звіту є в Додатку 4.
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5.4. Звіт про власний капітал 

Метою складання звіту про власний капітал (форма 4) є розкриття ін*
формації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом
звітного року (загальні вимоги до розкриття статей у звіті визначають*
ся П(С)БО 5). Якщо читач цієї брошури вже ознайомився із структу*
рою балансу, про яку йшла мова вище, він згадає, що зміни власного ка*
піталу відображаються в балансі в розділі І пасиву. Звіт про власний ка*
пітал ніби повторює ці зміни, тільки показує їх більш детально і пояс*
нює причину їх виникнення. 

Всі зміни, які відбувалися у власному капіталі підприємства протягом
звітного періоду, відображаються в розрізі його складових: статутному,
пайовому, додатковому, резервному, неоплаченому, вилученому капіта*
лі та нерозподіленому прибутку. 

Багатьох користувачів фінансової звітності цікавить те, як компанія
використовує свій чистий прибуток. Цю інформацію можна побачити
саме у звіті про власний капітал, де вказуються суми, які були виплаче*
ні власникам (дивіденди), спрямовані на поповнення статутного капі*
талу або відраховані до резервного капіталу. Також у цьому звіті ви мо*
жете знайти суми, на які були дооцінені (уцінені) активи підприємства;
дані про внески капіталу учасниками, викуп акцій (часток), зменшення
номінальної вартості акцій тощо.

5.5. Примітки 

Основні фінансові звіти фактично представляють собою досить стислу
форму вираження підсумків проведених компанією операцій. Для пов*
ного їх розуміння необхідно знати деякі суттєві деталі. Додавання ве*
ликої кількості подробиць до основних форм звітності призвело б до їх
“розростання” і це могло б заплутати користувача. Тому ці додаткові
дані включаються до спеціальної форми № 5, яка так і називається
“Примітки до річної фінансової звітності”.

Ознайомлення з примітками — важливий крок в процесі вивчення фі*
нансових звітів. Вони допомагають краще розібратися у бізнесі, мето*
дах бухгалтерського обліку, які застосовуються підприємством, і у са*
мих звітах. До приміток слід звернутися, коли читач бажає порівняти
фінансові звіти двох компаній, оскільки ці компанії можуть використо*
вувати різні методи обліку і мати інші відмінності. Примітки містять
важливу інформацію про склад і вартість основних засобів та нематері*
альних активів, капітальні та фінансові інвестиції, запаси, дебіторську
заборгованість та інші дані. Частина інформації для приміток наво*
диться підприємством у самостійно обраному вигляді (письмові пояс*
нення, таблиці, графіки тощо), решта — у типових формах, затвердже*
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них наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 602.
Примітки включають тринадцять форм (таблиць):

1. Нематеріальні активи.
2. Основні засоби.
3. Капітальні інвестиції.
4. Фінансові інвестиції.
5. Доходи і витрати.
6. Грошові кошти.
7. Забезпечення і резерви.
8. Запаси.
9. Дебіторська заборгованість.
10. Нестачі і втрати від псування цінностей.
11. Будівельні контракти.
12. Податок на прибуток.
13. Використання амортизаційних відрахувань.

Якщо під час читання основних форм фінансової звітності у вас виник*
ли додаткові запитання до певних статей, наприклад, вашу увагу привер*
нуло значне зменшення статті “Первісна вартість основних засобів” у ба*
лансі підприємства, візьміть таблицю 2 Приміток “Основні засоби”. Тут
ви побачите усі рухи, які відбувалися з цими активами підприємства. У
цій таблиці основні засоби розділені по групах: будинки, споруди, маши*
ни, обладнання, транспортні засоби та інші (у балансі такої класифікації
ви не побачите, там подана тільки загальна вартість усіх основних засо*
бів). Подивіться на графи таблиці, де вказуються операції, що впливають
на зменшення первісної вартості основних засобів: уцінка первісної вар*
тості чи їх вибуття (в т. ч. передача в оперативну оренду).

Існує певна проблема в тому, що навіть маючи в руках примітки, пе*
ресічний користувач звітності не завжди може правильно інтерпрету*
вати дані, які там відображені. Лише числових даних часто є недос*
татньо для розуміння повної картини життя компанії. Тому ми реко*
мендуємо, щоб компанії у примітках до звітності давали більше пояс*
нень про основні події, які впливають на фінансовий стан та резуль*
тати діяльності і можуть допомогти користувачеві краще зорієнтува*
тися у них. Якщо порівняти обсяг основної частини та приміток, під*
готовлених за міжнародними стандартами фінансової звітності
(IFRS), то основні форми звітності (баланс, звіт про фінансові ре*
зультати, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни у власному
капіталі) за обсягом займають 4*5 сторінок, а примітки — 20*30 сторі*
нок. Чим більше інформації розкриває про себе компанія, тим біль*
шою буде довіра інвесторів та партнерів до неї. 
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6. Зв’язки між фінансовими звітами 
Попередньо ми говорили про загальну структуру і форми фінансових
звітів. Сподіваємось, що наш читач отримав потрібні йому орієнтири
для руху у просторі фінансової інформації. Але важливо розуміти, що
всі події, які відбуваються в житті компанії, змінюють її фінансовий
стан або результати діяльності. Не можна розглядати тільки окрему си*
туацію, яка відобразилася у певному рядку, наприклад, у балансі під*
приємства. Треба навчитися бачити загальну картину усіх подій. На
схемі 3, власне, і наведене таке загальне бачення — взаємозв’язки між
різними фінансовими звітами компанії (для ілюстрації прикладу ми
використовуємо дані умовної компанії). 

Схема розпочинається балансом на 1 січня 2003 року (початкову звітну
дату). У балансі зафіксований фінансовий стан підприємства до початку
будь*яких операцій у звітному періоді — це відправна точка для прове*
дення аналізу діяльності підприємства. З цього звіту ми можемо побачи*
ти, якою є загальна величина активів компанії, скільки саме активів кож*
ного виду є на балансі (необоротні активи, запаси, грошові кошти), а та*
кож якою є частка власників (статутний капітал), скільки прибутку до
цього часу заробило товариство (нерозподілений прибуток), скільки
грошей підприємство винне свої кредиторам (зобов’язання). 

Протягом року компанія купує сировину та матеріали і з неї виготов*
ляє продукцію, яку потім продає своїм клієнтам (тобто займається опе*
раційною діяльністю); купує нове обладнання та продає фінансові ін*
вестиції (інвестиційна діяльність); отримує кредити, сплачує відсотки
і дивіденди (фінансова діяльність). Скільки було надходжень і видат*
ків по кожному з цих видів діяльності, ми можемо побачити із звіту про
рух грошових коштів за 2003 р. Пригадаймо, що звіт складається на ос*
нові балансу і звіту про фінансові результати. Таким чином, неважко
зрозуміти, звідки у звіті про рух грошових коштів з’являється залишок
коштів на початок року у розмірі 66 835 грн. — він потрапляє сюди з ба*
лансу на початок року. Залишок коштів на кінець року у цьому звіті —
це сума початкових коштів та чистого руху коштів за рік (66 835 + 24
376 = 91 211), а також це значення співпадає із значенням у відповідно*
му рядку балансу на кінець звітного періоду.

Величину чистого прибутку (103 375 грн.), отриманого в результаті ді*
яльності за рік, ми можемо побачити у звіті про фінансові результати.
Далі цей показник з’являється у звіті про власний капітал, збільшуючи
розмір нерозподіленого прибутку товариства (нерозподілений прибу*
ток на початок періоду + чистий прибуток за період = нерозподілений
прибуток на кінець періоду або 231 453 + 103 375 = 334 828). Звіт про
власний капітал допомагає нам зрозуміти причини зміни балансу (а
точніше розділу “Власний капітал” пасивів балансу) на кінець 2003 р.
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Так само, як і з нерозподіленим прибутком, звіт про власний капітал
пояснює нам, чому збільшився статутний капітал підприємства на 5
815 грн. — акціонери зробили додатковий внесок капіталу. 

Схема 3 містить дуже спрощені форми фінансових звітів і показує тіль*
ки основні зв’язки між ними. Ми, звичайно ж, розуміємо, що звітність
не подається у такому вигляді акціонерам, кредиторам чи іншим заці*
кавленим особам, але така форма представлення даних допомагає нам
побачити цілісну картину фінансового життя компанії, відображеного
у її звітності.

7. Річний звіт 
Фінансову звітність неможливо читати відірвано від іншої нефінансо*
вої інформації про компанію. Щоб правильно протрактувати фінансові
дані, користувач мусить володіти інформацією про специфіку ведення
бізнесу компанією, її становище на ринку, маркетингову політику, ква*
ліфікацію її менеджменту тощо. Джерелом такої інформації може ста*
ти річний звіт компанії. 

Річний звіт — це документ, який характеризує господарсько�
фінансове становище і результати діяльності емітентів з ме�
тою інформування громадськості.

В міжнародній корпоративній культурі річний звіт, виданий друкар*
ським способом (у формі брошури), розтиражований на компакт*дисках
або розміщений в Інтернеті, вже давно став не тільки свідченням стабіль*
ності компанії і високого професійного рівня її керівництва, але також
невід’ємним елементом корпоративного іміджу. Публікацію річного зві*
ту можна сприймати і як акцію із залучення потенційних інвесторів, або,
наприклад, як додаткове свідчення високого рівня корпоративного уп*
равління в компанії. Спосіб представлення інформації у звіті, групуван*
ня даних і всі ключові аспекти оформлення: обкладинка звіту, структура,
висвітлення основних подій року, дизайн, фотографії, таблиці, стиль
викладення інформації — все це має значний вплив на читача звіту.

Річний звіт, як правило, складається із трьох основних частин:

● частина перша — описова;
● частина друга — аналіз та коментарі менеджменту або MD&A

(Management Discussion & Analysis);
● частина третя — фінансова.

Особливу увагу зацікавленого користувача фінансової звітності може
привернути частина звіту “аналіз та коментарі менеджменту”, яка є
одним із джерел додаткової інформації про фінансовий стан компанії.
Мета цього розділу річного звіту не в тому, щоби повторювати цифри
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фінансових звітів, а в тому, щоб надати користувачу нову інформацію
про компанію, наприклад, про її виробничу діяльність, місце на ринку,
вплив зміни цін тощо. Як правило, цей розділ містить два основних ви*
ди інформації: проведений керівництвом аналіз показників фінансових
звітів і його коментарі щодо перспектив і стратегії компанії. Таким чи*
ном, у цій частині звіту менеджмент компанії роз’яснює, чому все скла*
лося саме так, а не інакше, які тенденції розвитку і чим викликані змі*
ни у фінансовому стані і результатах її діяльності. 

Фінансова частина звіту є найбільш важливою для користувача звіт*
ності. Вона містить форми фінансової звітності, підтверджені аудитор*
ським висновком (і сам висновок теж), висновок ревізійної комісії то*
вариства і примітки до фінансової звітності. Деколи у звіті проводить*
ся аналіз різних фінансових показників — прибутковості, ліквідності,
фінансової стабільності (про використання цих показників ми погово*
римо в наступних розділах посібника). 

Звичайно, підготовка такого річного звіту вимагає значних витрат кош*
тів, часу і людських ресурсів від компаній. Тому небагато українських
підприємств можуть дозволити собі таку “розкіш”. Хоча з кожним ро*
ком все більше компаній розуміють важливість такого документу і пуб*
лікують свої річні звіти. Зокрема, свої звіти за 2002 р. підготували такі
акціонерні товариства: 

ВАТ “Запоріжсталь”, ВАТ “Укрнафта”, ВАТ “Укртелеком”, ВАТ “Се*
вастопольський морський завод”, ЗАТ “Київстар GSM”, ВАТ “Одеска*
бель”, ВАТ “Крименерго”, UMC, ВАТ “Полтаваобленерго”, ВАТ
“Хмельницькобленерго”, ВАТ “Мотор Січ”, ВАТ “Ексімнафтопродукт”,
ВАТ “Харківська ТЕЦ*5”, ВАТ “Центренерго”, ВАТ “ПБК “Славутич”,
ВАТ “Дарницький завод ЗБК” та інші. 
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ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ЗІ ЗВІТНОСТІ

В попередньому розділі посібника ми з’ясували, які форми включають*
ся до фінансової звітності підприємства і, яким є зміст і призначення
кожної із форм звітності. Але цих знань є недостатньо для глибокого
розуміння фінансового становища та перспектив компанії. Далі мова
піде про методи і технологію проведення фінансового аналізу звітнос*
ті. На прикладі відкритої фінансової звітності однієї з українських ком*
паній ми проаналізуємо основні показники її діяльності і покажемо, як
їх можна застосовувати.

Користувачу фінансових звітів треба розглядати їх в контексті того,
чим займається компанія. Наприклад, якщо підприємство займається
роздрібною торгівлею, то користувач особливу увагу має звернути на
статтю у балансі “товарні запаси”. А якщо у звітності промислового під*
приємства у складі запасів користувач побачить “товари, придбані для
наступного перепродажу”, то це може викликати у нього запитання, ос*
кільки, зазвичай такі компанії подібних товарів не мають. У балансі
промислового підприємства можна побачити виробничі запаси, неза*
вершене виробництво і готову продукцію, але наявність “товарів” гово*
рить про те, що компанія займається ще якоюсь іншою діяльністю. При
читанні фінансової звітності користувач повинен зосереджуватися на
тому, що виглядає незвичним. Потрібно ставити запитання і шукати
більше інформації для відповідей на них. 

Якщо ви будете вивчати дані звітності тільки за один рік, то під час ана*
лізу ви не побачите тенденцій у розвитку компанії. Використання фінан*
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сових звітів при аналізі потребує порівнянь за більш тривалі періоди ча*
су і співставлення їх з іншими видами даних: звітний рік — з попереднім,
зростання обсягів продажу — з темпом зростання інфляції, результатів
діяльності даної компанії — з досягненнями конкурентів. Що відбуваєть*
ся з доходами: ростуть, падають чи залишаються стабільними? Кожну
тенденцію треба аналізувати у визначеному контексті. Наприклад, якщо
в компанії виявлено падіння доходів, то це може бути допустимим, якщо
в цілому в економіці спостерігається ще більший спад.

Читаючи фінансову звітність, користувачу варто робити собі помітки
щодо тих пунктів, які викликають у нього запитання чи здивування.
Щоб знайти відповіді на ці питання, користувачу будуть необхідні до*
даткові дані. Їх можна знайти у са*
мих фінансових звітах (річних і
квартальних), звітності, яка пода*
ється до ДКЦПФР акціонерними
товариствами та емітентами облі*
гацій, річних звітах компанії, да*
них управлінського обліку або на*
віть в аналітичних матеріалах про
розвиток цілої галузі. Члени наг*
лядових рад повинні пам’ятати,
що найважливішим джерелом ін*
формації про товариство є його
менеджмент. Тому завжди можна і
навіть потрібно задавати питання
і отримувати пояснення про події
в компанії від її менеджерів.

Далі на прикладі звітності ВАТ
“Концерн Галнафтогаз” ми прове*
демо аналіз його фінансового ста*
ну. А для того, щоб наш читач
краще зрозумів фінансову звіт*
ність, наведемо коротку історію
розвитку цього акціонерного то*
вариства. Також рекомендуємо
вам взяти в руки фінансову звіт*
ність компанії, в якій ви працює*
те або акціонером якої ви є, чи
компанії — вашого ділового пар*
тнера, і пройти по ній усі кроки
так само, як ми це зробимо на
прикладі звітності ВАТ “Концерн
Галнафтогаз”. 
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Коротка історія 
ВАТ “Концерн Галнафтогаз” 

ВАТ “Концерн Галнафтогаз” було
створене у жовтні 2001 року. Вже че�
рез два роки після заснування ВАТ
стає одним із провідних трейдерів
нафтопродуктів на ринках західних і
центральних областей України. Ос�
новним бізнесом ВАТ “Концерн Гал�
нафтогаз” є роздрібна та гуртова
торгівля нафтопродуктами. При
формуванні власної торгової мережі
під єдиною торговою маркою “ОККО”
було об’єднано роздрібні потужності
п’яти колишніх облнафтопродуктів
(у Львівській, Закарпатській, Івано�
Франківській, Вінницькій та Рівнен�
ській областях). Подальше розширен�
ня мережі відбувається шляхом будів�
ництва нових та реконструкції існую�
чих автозаправних комплексів євро�
пейського рівня якості з повним набо�
ром додаткових товарів і послуг. До�
ходи ВАТ “Концерн Галнафтогаз” ста�
новлять в основному орендні надход�
ження дочірніх підприємств за вико�
ристання майна і торгового знаку, а
також надходження від крупногурто�
вої реалізації нафтопродуктів.

Джерело: Інвестиційний меморандум 
ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, 

червень 2003. 



1. Огляд звіту про фінансові результати
Отже, у вас в руках знаходяться фінансові звіти компанії, ефективність
діяльності якої вам потрібно проаналізувати. З чого почати? Відкладіть
поки що в бік баланс і зверніться до звіту про фінансові результати. Тут
ви побачите дані за звітний і попередній періоди. Залежно від ваших пот*
реб і глибини аналізу, вам може виявитися достатньо цих двох періодів,
якщо ж ні, то вам необхідно отримати звіти за минулі роки або проміж*
ну (квартальну) звітність за роки, які вас цікавлять.

Кожному рядку (статті) звіту присвоєно свій код. У цьому звіті поди*
віться на підсумкові рядки звіту — чистий прибуток (або збиток) (ряд*
ки 220 і 225). Це результат діяльності підприємства — різниця між йо*
го доходами і витратами. Більша частина фінансових даних, в тому чис*
лі про прибуток, стають більш змістовними, якщо ви розглядаєте тен*
денції їх змін. Для прикладу ми обмежимося аналізом звіту про фінан*
сові результати ВАТ “Концерн Галнафтогаз” за 2003 рік і порівняємо
показники його діяльності з попереднім роком:

Порівняно з попереднім роком чистий прибуток компанії у 2003 р. зріс
майже у 18 разів і склав 10 609 тис. грн. Це дуже добра тенденція. Далі
нам треба зрозуміти за рахунок чого відбулося таке зростання. Тому
зверніть увагу на суму в рядку “Дохід (виручка) від реалізації” (рядок
010). Вона показує в грошовому вираженні, скільки компанія продала
продукції (товарів, робіт, послуг). Цю величину також варто розгляда*
ти в динаміці. Дивлячись на обсяги продажів, не забувайте про вплив
інфляції. Якщо обсяг продажів зріс на 3%, а інфляція збільшилась на
5%, зростання реалізації в реальному вираженні може і не бути. Коли
ціни не виросли, а дохід від реалізації збільшився, то, можливо, вирос*
ла кількість проданих одиниць продукції або ж змінився її асортимент,
і велику питому вагу в ньому зайняли більш дорогі вироби. І чому ціни
не виросли? Зумовлено це позитивними чи негативними факторами?
Звичайно, на ці питання вам не вдасться відповісти, маючи в руках ли*
ше звіт про фінансові результати. Тут вам треба звернутися до інших
джерел інформації про компанію, про які ми вже згадували раніше. Зі
звіту про фінансові результати ВАТ “Концерн Галнафтогаз” бачимо, що
його дохід від реалізації зріс у 2003 р. порівняно з попереднім роком на
10%. Таке зростання відбулося, очевидно, тому, що компанія постійно
нарощує обсяги реалізації та розширює географію своєї діяльності. 

Після доходу проаналізуйте статті “Собівартість реалізованої продук@
ції” (рядок 040), “Адміністративні витрати” (рядок 070) та “Витрати
на збут” (рядок 080), звертаючи увагу на будь*яке зростання чи падін*
ня. Чи собівартість реалізованої продукції збільшується швидше чи по*
вільніше за дохід? Ви можете зауважити, що в цей час, коли дохід зрос*
тає, витрати на збут будуть зменшуватися. Хоча, на перший погляд, це
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Найменування показника Код 
рядка 2003 2002

Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) 010 28,891 26,189 

Податок на додану вартiсть 015 4,504 4,238 

Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) 035 24,387 21,951 

Собівартість реалізованої продукції:
(товарів, робiт, послуг) 040 20,829 19,105 

Валовий:
прибуток 050 3,558 2,845 
збиток 055
Iншi операцiйнi доходи 060 43,551 30,270 
Адміністративні витрати 070 18,472 7,599 
Витрати на збут 080 147 39
Інші операційні витрати 090 21,244 22,785 
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток 100 7,247 2,693 
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 1 572 282 
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 33 690 5 537 
Фінансові витрати 140 6,716 728 
Втрати від участі в капіталі 150 1 482 191 
Інші витрати 160 23,417 6 022 

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:
прибуток 170 10,894 1,571 
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної
діяльності 180 285 978 

Фінансові результати від звичайної
діяльності:
прибуток 190 10,609 593 
збиток 195
Чистий:
прибуток 220 10 609 593 
збиток 225

Зміна за рік

тис.грн. %

2,703 10%

266 6%

2,437 11%

1,724 9%

713 25%

13,280 44%
10,873 143%

108 278%
(1,541) *7%

4,553 169%

1,290 458%

28,153 508%
5,988 823%
1,291 676%

17,394 289%

9,322 593%

(693) *71%

10,016 1688%

10 016 1688%

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код
рядка 2003 2002

Матеріальні затрати 230 585 409 
Витрати на оплату праці 240 389 318 
Відрахування на соціальні заходи 250 141 113 
Амортизація 260 8 270 3 273 
Інші операційні витрати 270 30 478 26 310 
Разом 280 39 862 30 422 

ВАТ "Концерн Галнафтогаз" 
Звіт про фінансові результати (тис. грн.)

І. Фінансові результати



може виглядати як добрий знак, та одночасно це може і не свідчити про
позитивні тенденції. 

Ймовірно, що підприємство перестало рекламувати свою продукцію або
скоротило масштаби збутової діяльності. Зниження цієї категорії витрат
у поточному році може призвести до скорочення обсягів реалізації в май*
бутньому. Ця проблема є вартою того, щоб у ній детальніше розібратися.
У випадку ВАТ “Концерн Галнафтогаз” — у 2003 році усі статті його вит*
рат суттєво зросли. І якщо собівартість реалізованої продукції протягом
року збільшувалася майже однаковими темпами порівняно з доходом від
реалізації (на 9% і 10% відповідно — таке зростання можна пояснити
зростанням обсягів), то адміністративні витрати і витрати на збут зросли
у 2 і більше разів. Користувачу звітності цієї компанії варто звернути
увагу на таке зростання і зрозуміти його причини. Напевно менеджмент
товариства може пояснити причини такого збільшення.

Також зверніть увагу на статті “Інші операційні доходи” (рядок 060) та
“Інші операційні витрати” (рядок 090). Серед інших доходів можуть
відображатися доходи від операційної оренди активів, операційні кур*
сові різниці, доходи від реалізації оборотних активів тощо. Відповідно
у статті “Інші операційні витрати” відображаються собівартість реалі*
зованих виробничих запасів, втрати від операційних курсових різниць,
а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяль*
ності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості про*
дукції). Обидві ці статті можуть мати суттєвий вплив на кінцевий фі*
нансовий результат підприємства, тому варто дослідити суми, які тут
враховувалися, і кореляцію між ними. У ВАТ “Концерн Галнафтогаз”
інші операційні доходи є дуже важливою статтею, оскільки їх величина
і у звітному, і у попередньому році є більшою за величину доходів від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Такий факт, очевидно, по*
винен привернути увагу читача звіту. Щоб зрозуміти ці цифри, ми му*
симо звернутися до іншої форми звітності підприємства — форми 5
“Примітки”. У таблиці V “Доходи і витрати” цієї форми розшифрову*
ються основні суми інших операційних і фінансових доходів та витрат.
У 2003 р. інші операційні доходи ВАТ “Концерн Галнафтогаз” порівня*
но з попереднім роком зросли на 44%.

Нижче рядків “Фінансові результати від операційної діяльності” (рядки
100 і 105) вказуються доходи і витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю
підприємства. Серед фінансових доходів (рядки 110, 120, 130) у цій час*
тині звіту вказуються доходи від фінансових інвестицій підприємства (ди*
віденди, відсотки та інші доходи), а також дохід від реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів та інші доходи, які виникають у процесі
звичайної діяльності, але які не пов’язані з операційною діяльністю під*
приємства. Відповідно у статті “Фінансові витрати” (рядок 140) показу*
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ються витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із залученням пози*
кового капіталу. Також статтями, які зменшують фінансові результати від
операційної діяльності, є “Втрати від участі в капіталі” (рядок 150) та “Ін*
ші витрати” (рядок 160), де відображаються збитки, спричинені фінансо*
вими інвестиціями підприємства. У цій частині звіту про фінанансові ре*
зультати ВАТ “Концерн Галнафтогаз” привертає увагу суттєве збільшення
статей “Інші доходи” та “Інші витрати”. Для розшифрування цих статей
користувачу звітності необхідно знову звернутися до приміток (форма 5
“Примітки”, таблиця V “Доходи і витрати”). Також у 2003 р. суттєво зрос*
ли фінансові витрати підприємства, які, очевидно, пов’язані з обслугову*
ванням його облігаційної позики (у червні 2003 р. ВАТ “Концерн Галнаф*
тогаз” випустило корпоративні облігації на суму 30 млн. грн.).

Віднявши суму всіх витрат від доходів, ми отримаємо величину прибут*
ку або збитку від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток до
оподаткування ВАТ “Концерн Галнафтогаз” у 2003 р. склав 10 894 тис.
грн. На цю суму ВАТ нарахувало 285 тис. грн. податку на прибуток. Як*
що порахувати, яку частку займає податок від суми фінансового резуль*
тату, то отримаємо значно менше число порівняно з 30*відсотковою став*
кою податку на прибуток, яка застосовувалась до 31.12.2003р2. Чому ж
виникла така різниця? Тому, що, крім фінансового (бухгалтерського) об*
ліку, усі підприємства зобов’язані вести ще й податковий облік. Сума по*
датку на прибуток за податковим і фінансовим обліком буде відрізняти*
ся, бо відрізняються і принципи нарахування податку за обома видами
обліку. Про те, як обліковувати податок за фінансовим обліком і різниць,
що виникають в результаті ведення податкового і фінансового обліку,
можна прочитати у П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. 

У нижній частині звіту про фінансові результати окремо обліковують*
ся доходи і витрати, а також податок на прибуток від надзвичайних по*
дій, які сталися в житті підприємства. Як правило, для промислових
компаній ці статті не є суттєвими і користувач може не зосереджувати
на них особливо свою увагу. Хоча, можливо якраз протягом звітного
року відбулася якась із надзвичайних подій (наприклад, отримано
значне страхове відшкодування) і це вплинуло на кінцевий фінансовий
результат компанії.

2. Читаємо баланс
У процесі ознайомлення з фінансовою звітністю подумайте, що вияви*
лося причиною кожного із позитивних, негативних чи просто незрозу*
мілих явищ. Співставте дані балансу і тенденції з тим, що ви знаєте про
компанію, галузь і про економіку в цілому. 

Для прикладу, проаналізуємо зміни, які відбулися в балансі ВАТ “Кон*
церн Галнафтогаз” протягом 2003 року. 
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АКТИВ
В першу чергу проаналізуємо зміну валюти балансу (підсумковий
рядок балансу, код рядка 280). Ми побачимо, що протягом 2003 ро*
ку активи ВАТ зросли на 164 827 тис. грн. (або на 136%). Це дуже
добра тенденція, що свідчить про динамічне зростання компанії.
Аналіз зміни вартості активів необхідно проводити паралельно із
аналізом стану пасивів компанії, які показують, за рахунок яких
джерел ці активи фінансувалися. Так, позитивним є факт збільшен*
ня власного капіталу (у ВАТ “Концерн Галнафтогаз” власний капі*
тал збільшився майже удвічі). Також варто звернути увагу на зміни,
які відбулися у розділі “Довгострокові зобов’язання”. На кінець
року у балансі ВАТ “Концерн Галнафтогаз” довгострокові кредити
банків майже подвоїлися і становили 46 463 тис. грн., також у цьому
розділі з’явився запис у рядку “Інші довгострокові фінансові зо@
бов’язання” на суму 30 000 тис. грн. (це було відображено емісію
корпоративних облігацій, здійснену у червні 2003 р.). Поточні зо*
бов’язання компанії також зазнали змін у бік збільшення. 

Детальніший аналіз активів балансу показує, що протягом року від*
булося значне зростання як необоротних (на 125 849 тис. грн. або
199%), так і оборотних активів (на 39 241 тис. грн. або 68%). 

Необоротні активи у ВАТ “Концерн Галнафтогаз” зросли практично
по усіх статтях. Цікавим є збільшення статті “Нематеріальні активи”
(рядки 010, 011, 012). До нематеріальних активів відносяться: права
користування природними ресурсами та майном, права на знаки для
товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки тощо), права на об’єкти
промислової власності (права на винаходи, промислові зразки та ін*
ші) та інші нематеріальні активи (більше про облік нематеріальних
активів ви можете довідатися з П(С)БО 8). Нематеріальні активи
амортизуються протягом строку їх корисного використання, тому в
балансі вони представлені трьома рядками: первісна та залишкова
вартість, а також нарахована у встановленому порядку сума накопи*
ченої амортизації. Залишкова вартість визнача*
ється як різниця між первісною вартістю і сумою
накопиченої амортизації, яка наводиться у дуж*
ках. Якщо звернутися до приміток до фінансової
звітності (форма 5 “Примітки”, таблиця І “Нема*
теріальні активи”), то ми побачимо, по яких гру*
пах активів відбулися зміни. У випадку ВАТ
“Концерн Галнафтогаз” нематеріальні активи
збільшилися тому що компанія поставила на
баланс свою торгову марку “ОККО”.
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ВАТ "Концерн Галнафтогаз" 
Баланс (тис. грн.)

AКТИВ Код
рядка

1 січня
2003р.

31 грудня
2003р.

І. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 

залишкова вартість 010 285 24 792 

первісна вартість 011 312 25 664 

знос 012 (27) (873)

Незавершене будівництво 020 5 198 2 194 

Основні засоби: 

залишкова вартість 030 51 211 145 673 

первісна вартість 031 66 376 166 930 

знос 032 (15 165) (21 256)

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 040 2 689 14 551 

інші фінансові інвестиції 045 3 578 1 600 

Довгострокова дебіторська
заборгованість 050 125 125 

Відстрочені податкові активи 060 

Інші необоротні активи 070 

Усього за розділом І 080 63 086 188 934 
ІІ. Оборотні активи 

Запаси: 

виробничі запаси 100 243 369 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 

незавершене виробництво 120 

готова продукція 130 

товари 140 434 434 

Векселі одержані 150 1 000 

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160 17 841 2 628 

первісна вартість 161 17 877 2 628 

резерв сумнівніх боргів 162 (36)

Дебіторська заборгованість за
розрахунками: 

з бюджетом 170 4 328 8 783 

за виданими авансами 180 2 951 4 965 

з нарахованих доходів 190 

із внутрішніх розрахунків 200 4 031 12 452 

Інша поточна дебіторська
заборгованість 210 6 698 28 872 

Поточні фінансові інвестиції 220 18 493 32 180 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 957 4 705 

в іноземній валюті 240 

Інші оборотні активи 250 573 1 402 

Усього за розділом ІІ 260 57 549 96 790 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 307 45 

Баланс 280 120 942 285 769 

Зміна за рік

тис.грн. %

24 507 8596%

25 352 8115%

(845) 3096%

(3 004) *58%

94 462 184%

100 554 151%

(6 092) 40%

11 862 441%

(1 978) *55%

125 849 199%

127 52%

(1 000) *100%

(15 213) *85%

(15 249) *85%

36 *100%

4 456 103%

2 013 68%

8 421 209%

22 174 331%

13 687 74%

3 748 391%

828 144%

39 241 68%

(262) @85%

164 827 136%
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П А С И В Код
рядка

1 січня
2003р.

31 грудня
2003р.

І. Власний капітал 

Статутний капітал 300 120 000 130 000 

Пайовий капітал 310 

Додатковий вкладений капітал 320 20 000 

Інший додатковий капітал 330 11 256 17 122 

Резервний капітал 340 479 479 

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 350 930 11 912 

Неоплачений капітал 360 (45 605)

Вилучений капітал 370 (170)

Усього за розділом І 380 86 890 179 513 

ІІ. Забезпечення наступних 
витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 

Інші забезпечення 410 

Цільове фінансування 420 

Усього за розділом ІІ 430 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків 440 23 077 46 463 

Інші довгострокові фінансові
зобов'язання 450 30 000 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 777 1 014 

Інші довгострокові зобов'язання 470 

Усього за розділом ІІІ 480 23 854 77 477 

ІV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 500 6 926 

Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями 510 

Векселі видані 520 

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги 530 7 135 11 234 

Поточні зобов'язання за
розрахунками: 

з одержаних авансів 540 212 206 

з бюджетом 550 61 75 

з позабюджетних платежів 560 

зі страхування 570 

з оплати праці 580 2 2 

з учасниками 590 100 100 

із внутрішніх розрахунків 600 288 7 907 

Інші поточні зобов'язання 610 2 401 2 331 

Усього за розділом ІV 620 10 198 28 779 

V. Доходи майбутніх періодів 630 

Баланс 640 120 942 285 769 

Зміна за рік

тис.грн. %

10 000 8%

5 867 52%

10 982 1180%

45 605 *100%

92 623 107%

23 386 101%

238 31%

53 623 225%

4 099 57%

(6) *3%

14 23%

7 618 2643%

(70) *3%

18 581 182%

164 827 136%



У статті “Незавершене будівництво” (рядок 020) відображається
вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, ство*
рення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання нео*
боротних активів, що здійснюються підприємством, а також авансові
платежі для фінансування капітального будівництва. Іншими слова*
ми, у цій статті акумулюються витрати на необоротні активи підпри*
ємства, які ще не введені в експлуатацію. Амортизація на такі активи
не нараховується. Після того, як витрати на придбання чи створення
конкретного об’єкта основних засобів є повністю здійсненими і цей
об’єкт є готовим до використання, його вводять в експлуатацію і його
вартість із статті “Незавершене будівництво” переводять у статтю
“Основні засоби”. У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” обсяг незавершених
капітальних інвестицій за рік зменшився з 5 198 тис. грн. до 2 194 тис.
грн. У балансі ми можемо побачити лише загальну суму здійснених
підприємством капітальних інвестицій. Якщо ж когось цікавить
більш детальний їх перелік, йому слід звернутися до форми № 5
“Примітки”, таблиця ІІІ “Капітальні інвестиції”. 

До статті “Основні засоби” відносяться земельні ділянки, будинки,
споруди, машини, обладнання, транспортні засоби та інші матеріаль*
ні активи, очікуваний строк корисного використання яких є більшим,
ніж один рік (повна класифікація основних засобів подана у П(С)БО
7 “Основні засоби). Як і у випадку з нематеріальними активами, в ба*
лансі показується первісна вартість основних засобів (рядок 031) (це
вартість, за якою компанія купила свої основні засоби), їх знос (рядок
032) і, як різниця між первісною вартістю і зносом, — залишкова вар*
тість (рядок 030). Тільки залишкова вартість враховується до підсум*
ку балансу.

Знос — це сума амортизації об’єкта основних засобів з почат�
ку його корисного використання.

Первісна вартість основних засобів ВАТ “Концерн Галнафтогаз” збіль*
шилася з 66 376 тис. грн. до 166 930 тис. грн. (майже у три рази) порівня*
но з початком звітного року. Таке зростання активів підтверджує задек*
ларовані раніше керівництвом компанії плани розширення бізнесу і на*
рощування обсягів продажів. Спостерігаючи за зростанням активів, ко*
ристувачеві звітності варто задуматися, за рахунок яких ресурсів здій*
снюється їх фінансування. Добре, коли придбання основних засобів від*
бувається за рахунок власних коштів (статутний капітал або нерозподі*
лений прибуток) або довгострокових зобов’язань.

Читачеві балансу також варто звернути увагу на суму зносу основних
засобів, нарахованого за рік. У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” ця сума
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становила 6 092 тис. грн. за рік. Велика сума накопиченої амортизації в
балансі деколи може вказувати на те, що обладнання компанії старіє.
Але ВАТ “Концерн Галнафтогаз” є молодою компанією і з її балансу ми
бачимо, що компанія, навпаки, активно інвестує у придбання основних
засобів. Порівняно з вартістю основних засобів підприємства, сума їх
зносу не є значною. При аналізі стану основних засобів важливо звер*
нути увагу на методи амортизації, які обрало підприємство (про те,
якими взагалі бувають методи амортизації, ви можете прочитати у
П(С)БО 7 “Основні засоби”). Вибір методу амортизації може суттєво
впливати на залишкову вартість будівель, споруд, обладнання та інших
основних засобів. Про методи, які використовує підприємство, звіт*
ність якого ви аналізуєте, також ви можете дізнатися з приміток до ці*
єї звітності, а саме: в описі облікової політики підприємства.

Ще однією важливою статтею розділу “Необоротні активи”, на яку вар*
то звернути увагу читачеві, є “Довгострокові фінансові інвестиції”. У
цій статті балансу відображаються фінансові інвестиції на період біль*
ше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалі*
зовані в будь*який момент (тобто ці інвестиції подібні до інших необо*
ротних активів в тому, що вони не є високоліквідними). Обліку фінан*
сових інвестицій присвячене окреме положення бухгалтерського облі*
ку № 12 “Фінансові інвестиції”. В балансі ця стаття представлена дво*
ма рядками:

● інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств (рядок 040);

● інші фінансові інвестиції (рядок 045).

Хочемо звернути вашу увагу на порядок обліку інвестицій у рядку 040.
Тут обліковуються інвестиції у дочірні, асоційовані та спільні підприємс*
тва. Кожне з таких підприємств є пов’язаною стороною з підприємством*
інвестором. У П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” наведені визначен*
ня цих підприємств, тому ми не будемо тут їх повторювати. Тільки під*
креслимо, що статус дочірнього, асоційованого чи спільного підприємс*
тва визначається залежно від того наскільки підприємство*інвестор мо*
же контролювати діяльність підприємства — об’єкта інвестування і
приймати рішення з його фінансової та господарської діяльності. Суть
методу участі в капіталі така: якщо змінюється величина власного капі*
талу об’єкта інвестування, то, відповідно, змінюється і вартість інвести*
цій на балансі підприємства*інвестора. 

У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” у статті “Інвестиції, які обліковуються
за методом участі у капіталі” протягом 2003 року з’явилося додатко*
вих 11 862 тис. грн. Що виявилося причиною такого збільшення? Як
нам відомо з історії компанії, вона володіє дочірніми підприємствами у
різних областях України. Збільшення вартості інвестицій у балансі
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ВАТ може свідчити про збільшення власного капіталу його дочірніх
підприємств (а це є позитивною тенденцією). Детальніше про інвести*
ції компанії можна дізнатися із форми 5 “Примітки”, таблиця IV “Фі*
нансові інвестиції”.

Якщо аналізувати зміни, які відбулися у розділі “Оборотні активи” ба*
лансу ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, то бачимо суттєве зниження дебітор@
ської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядки 160, 161, 162) —
з 17 841 тис. грн. до 2 628 тис. грн. Це також є доброю тенденцією, що
свідчить про те, що компанія не “заморожує” значні кошти у рахунках де*
біторів. Наш читач, напевно, звернув увагу на те, що стаття рахунків де*
біторської заборгованості представлена трьома рядками. 
У рядку 162 відображається “резерв сумнівних боргів”, тобто суми, щодо
яких підприємство з певних причин не впевнене у їх поверненні дебіто*
рами. До підсумку балансу включається тільки “чиста реалізаційна вар*
тість” дебіторської заборгованості — це різниця між первісною вартістю
(рядок 161) та резервом сумнівних боргів (рядок 162). 

Взагалі, аналізуючи величину дебіторської заборгованості компанії, ко*
ристувачу звітності треба звертати увагу не тільки на баланс. Щоб зро*
бити об’єктивну оцінку, потрібно звернутися до звіту про фінансові ре*
зультати і проаналізувати динаміку зростання доходів компанії. Так,
значне зростання “дебіторки” може, на перший погляд, насторожити
читача балансу. Але якщо компанія суттєво збільшила свої доходи і ми
можемо “пов’язати” темпи зростання дебіторської заборгованості із об*
сягами доходів від реалізації, тоді збільшення “дебіторки”, можливо, є і
виправданим. У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” сума дебіторської забор*
гованості зменшилася протягом року майже у 7 разів, при тому, що до*
ходи від реалізації зросли, отже, це дуже позитивна зміна.

Серед інших оборотних активів ВАТ “Концерн Галнафтогаз” на кінець
звітного періоду суттєвих змін у бік збільшення зазнали дебіторська за*
боргованість за різними розрахунками (з бюджетом, за виданими аванса*
ми, із внутрішніх розрахунків). Ймовірно, що таке зростання пов’язане із
збільшенням обсягів діяльності компанії. Також майже удвічі зросли по*
точні фінансові інвестиції ВАТ, тобто інвестиції на строк, що не переви*
щує один рік, і які можуть бути вільно реалізовані у будь*який момент.
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ПАСИВ
Перейдемо до аналізу пасивів балансу. Власний капітал ВАТ “Концерн
Галнафтогаз” (рядки 300*380) протягом року зріс на 92 623 тис. грн. за
рахунок збільшення статутного та іншого додаткового капіталу і нероз*
поділеного прибутку:

● Статутний капітал збільшився на 10 000 тис. грн. Акціонери вкла*
ли додаткові кошти в компанію — це позитивно;

● Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал су*
марно збільшилися з 11 256 тис. грн. до 37 122 тис. грн. Ці статті
балансу призначені для узагальнення інформації про суми, на які
вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну
вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінан*
сових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно
отриманих підприємством від інших сторін. Яка причина збіль*
шення додаткового капіталу у ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, нам з
наявної інформації, на жаль, невідомо; 

● Нерозподілений прибуток протягом року зріс на 10 982 тис. грн. —
на величину чистого прибутку підприємства за 2003 р. (зі звіту про
фінансові результати знаємо, що чистий прибуток ВАТ за 2003 р.
склав 10 609 тис. грн.). Причину такого відхилення та інші деталі
стосовно змін, що відбулися у власному капіталі підприємства,
можна знайти у звіті про власний капітал (форма № 4).

У розділі “Довгострокові зобов’язання” (рядки 440*480) на кінець 2003
р. в балансі ВАТ “Концерн Галнафтогаз” відбулися суттєві зміни: майже
удвічі зросла стаття “Довгострокові кредити банків” та з’явилися 30 000
тис. грн. інших довгострокових фінансових зобов’язань (з додаткової ін*
формації про компанію ми знаємо, що це емісія облігацій). Якщо збіль*
шення довгострокових зобов’язань є значним, користувачеві звітності
варто з’ясувати, з якою метою компанія позичає гроші. Довгострокові
позики впливають на фінансову стабільність компанії (про аналіз фінан*
сової стабільності піде мова у наступному розділі посібника). Як прави*
ло, довгострокові кредити залучають для фінансування необоротних ак*
тивів підприємства, а короткострокові — для задоволення поточних пот*
реб, наприклад, для підтримки рівня запасів чи фінансування дебітор*
ської заборгованості. Якщо в балансі з’являються короткострокові кре*
дити банків, проаналізуйте, як співвідноситься їх сума з величиною “де*
біторки” і запасів. Якщо компанія бере короткостроковий кредит для ін*
вестування коштів у довгострокові активи, то тут варто задуматися.

Поточні зобов’язання ВАТ “Концерн Галнафтогаз” на кінець року
зросли майже втричі, в основному за рахунок збільшення кредитор*
ської заборгованості за продукцію та зобов’язань із внутрішніх розра*
хунків (тут відображається заборгованість підприємства пов’язаним
сторонам, у випадку ВАТ “Концерн Галнафтогаз” — це, очевидно, за*
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боргованість компанії дочірнім підприємствам). Також серед поточних
зобов’язань у балансі ВАТ з’явилися короткострокові кредити банків
на суму 6 926 тис. грн. Зважаючи на динамічне зростання компанії, та*
ке збільшення її поточних зобов’язань є обґрунтованим.

Наступним кроком у аналізі балансу є порівняння оборотних активів з
поточними зобов’язаннями. Різниця цих двох величин представляє та*
кий показник, як чистий робочий капітал.

Чистий робочий капітал показує, який обсяг оборотних ак�
тивів компанії фінансується за рахунок довгострокових фінан�
сових ресурсів (власного капіталу та довгострокових зо�
бов’язань).

На початок року чистий робочий капітал ВАТ “Концерн Галнафтогаз”
склав 47 351 тис. грн., а на кінець року — 68 011 тис. грн. Оборотні акти*
ви ВАТ “Концерн Галнафтогаз” перевищують її поточні зобов’язання і на
початок, і на кінець періоду, який аналізується, отже, компанія має дос*
татньо ресурсів для фінансування своєї операційної діяльності.

3. Звіт про рух грошових коштів
Як уже йшлося у попередньому розділі посібника, звіт про рух грошо*
вих коштів (форма 3) складається з трьох частин, в яких окремо пока*
зується рух коштів підприємства від його операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності. Звіт побудований так, що в ньому окремо видно
надходження і видатки грошових коштів за звітний, а також — за відпо*
відний попередній період. Негрошові операції, такі як отримання акти*
вів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів
шляхом емісії акцій тощо, не включаються до звіту. Отже, усі операції,
відображені у звіті, відбувалися лише за рахунок грошових коштів. 

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та де�
позити.

Звіт про рух грошових коштів складається на основі балансу та звіту
про фінансові результати, тому маючи на руках лише цей один звіт, ко*
ристувач може отримати великий обсяг інформації. 

Операції, які позитивно впливають на рух коштів, відображаються у
колонці звіту “Надходження”, а ті, які зменшують величину коштів, —
у колонці “Видаток”. Так, наприклад, величину прибутку показують як
надходження коштів, а збиток — як видаток. Чистий рух коштів по
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кожному виду діяльності підприємства визначається, як різниця між
надходженнями і видатками, вказаними у звіті. Якщо надходжень про*
тягом періоду було більше, ніж видатків, то підсумкова величина чис*
того руху коштів відображається у колонці “Надходження” — це пози*
тивно. І навпаки, якщо надходжень було менше, то чистий рух коштів
показується у колонці “Видаток”.

На прикладі звіту про рух грошових коштів ВАТ “Концерн Галнафто*
газ” за 2003 рік далі ми побачимо, яку корисну для себе інформацію мо*
же отримати користувач цього звіту.

РОЗДІЛ 3
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Стаття Код 2003 2002 комен@
тар

Надход@
ження

Вида@
ток

Надход@
ження

Вида@
ток

I.  Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
до оподаткування 010 10 894 1 571

Коригування на:

амортизацію необоротних активів 020 8 270 X 3 273 X 1

збільшення (зменшення) забезпечень 030

збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць 040

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності 050 10 363 395 2

Витрати на сплату відсотків 060 6 716 X 728 X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності
до зміни в чистих оборотних активах 070 15 517 5 967

Зменшення (збільшення):

оборотних активів 080 868 25 607

витрат майбутніх періодів 090 262 302

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань 100 159 7 004

доходів майбутніх періодів 110

Грошові кошти від операційної діяльності 120 15 070 12 938

Сплачені:

відсотки 130 X 6 642 X 732

податки на прибуток 140 X 231 X 186

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8 197 13 856

ВАТ "Концерн Галнафтогаз" 
Звіт про рух грошових коштів (тис. грн.)



Перша частина звіту “Рух коштів у результаті операційної діяльності”
розпочинається рядком, в якому можна побачити величину прибутку
(збитку) від звичайної діяльності підприємства до оподаткування. У
2003 році ВАТ “Концерн Галнафтогаз” отримало 10 894 тис. грн. при*
бутку від звичайної діяльності. Цю саму величину ви можете побачити
у звіті про фінансові результати компанії (рядок 170). 
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Рух коштів від надзвичайних подій 160

Чистий рух коштів від операційної
діяльності 170 8 197 13 856

II.  Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій 180 19 985 X 3 900 X 3

необоротних активів 190 2 905 X 262 X

майнових комплексів 200

Отримані:

відсотки 210 X X

дивіденди 220 X X

Інші надходження 230 1 812 X 13 974 X

Придбання:

фінансових інвестицій 240 X 52 895 X 13 272 4

необоротних активів 250 X 97 198 X 22 833

майнових комплексів 260 X *** X ***

Інші платежі 270 X 1 554 X 11 355

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 126 944 29 324

Рух коштів від надзвичайних подій 290

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 300 126 944 29 324

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 62 179 X 23 968 X 6

Отримані позики 320 94 885 X 23 066 X

Інші надходження 330 X 3 X

Погашення позик 340 X 34 569 X 3 000

Сплачені дивіденди 350 X X

Інші платежі 360 X X 0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 122 495 44 037

Рух коштів від надзвичайних подій 380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 122 495 44 037

Чистий рух коштів за звітний період 400 3 748 855

Залишок коштів на початок року 410 957 X 102 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів 420

Залишок коштів на кінець року 430 4 705 X 957 X
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Далі у звіті величина прибутку коригується на суму амортизації необо*
ротних активів (матеріальних і нематеріальних), яка нарахована протя*
гом звітного періоду. Коли ми говоримо “коригується”, то маємо на ува*
зі, що величина прибутку збільшується на суму операції, яка спричиняє
приплив грошових коштів, або, навпаки, зменшується, коли певні опера*
ції призводять до відпливу грошей. Наприклад, ми вже говорили про те,
що амортизація є негрошовою витратою, вона не спричиняє відтоку гро*
шових коштів і тому позитивно впливає на чистий рух коштів. У звіті
ВАТ “Концерн Галнафтогаз” її величина становить 8 270 тис. грн. (див.
Звіт про рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, коментар 1).
Величина прибутку від звичайної діяльності коригується на цю суму
(тобто сума амортизації додається до величини прибутку).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається
шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування на суми:

● змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей,
пов’язаних з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

● наведені в негрошових статтях (наприклад, амортизація);
● наведені в статтях, які пов’язані з рухом грошових коштів у ре*

зультаті інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Так, у звіті ВАТ “Концерн Галнафтогаз” прибуток коригується (зменшу*
ється) на суму прибутку від неопераційної діяльності, тобто на 10 363
тис. грн. (див. Звіт про рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Галнафто*
газ”, коментар 2). Таке зменшення відбувається тому, що це результат не
операційної, а фінансової та інвестиційної діяльності (до якого може від*
носитися: прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реаліза*
ції фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, немате*
ріальних активів, інших довгострокових активів, від неопераційних кур*
сових різниць). Результати інвестиційних та фінансових операцій відоб*
ражаються окремо у відповідних розділах звіту.

В результаті подальших коригувань прибутку від звичайної діяльності
ми отримуємо величину чистого руху коштів від операційної діяльнос*
ті. У 2003 р. у ВАТ “Концерн Галнафтогаз” він становив 8 197 тис. грн.
і показаний у колонці “Надходження”. Що це означає для користувача
звіту? Це значить, що надходжень грошових коштів від операційної ді*
яльності підприємство було більше, ніж видатків на 8 197 тис. грн. І це
позитивний факт. Якщо поглянути на дані попереднього року, то ви*
датки грошових коштів перевищували надходження на 13 856 тис. грн.
Куди ж були витрачені кошти підприємства у 2002 році? Зі звіту бачи*
мо, що на 25 607 тис. грн. було придбано оборотних активів, і це нега*
тивно відобразилося на чистому русі грошових коштів. 
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У наступній частині звіту “Рух коштів у результаті інвестиційної ді@
яльності” відображаються операції із придбання та реалізації необо*
ротних активів і фінансових інвестицій. Так, зі звіту ВАТ “Концерн Гал*
нафтогаз” бачимо, що у 2003 році від реалізації фінансових інвестицій
на підприємство надійшло 19 985 тис. грн., а від необоротних активів —
2 905 тис. грн. (див. Звіт про рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Гал*
нафтогаз”, коментар 3). На значно більші суми було придбано фінансо*
вих інвестицій і необоротних активів — відповідно на 52 895 тис. грн. та
97 198 тис. грн. (див. Звіт про рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Гал*
нафтогаз”, коментар 4). Тому і чистий рух коштів від інвестиційної ді*
яльності підприємства був від’ємним у 2003 р. і становив 126 944 тис.
грн. Що може сказати ця від’ємна величина чистого руху грошових
коштів користувачу звіту? Очевидно, що компанія росте, бо здійснює
великі капіталовкладення у придбання необоротних активів. Але якщо
співставити суми, витрачені на придбання цих активів та величину
чистого руху грошових коштів від операційної діяльності, то побачимо,
що операційна діяльність не забезпечує компанії достатнього фінансу*
вання (див. Звіт про рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Галнафто*
газ”, коментар 5). За рахунок яких коштів здійснюється фінансування
інвестиційної діяльності компанії, ми можемо побачити у наступному
розділі звіті.

Останній розділ звіту “Рух коштів у результаті фінансової діяльнос@
ті” містить інформацію про те, скільки коштів надійшло від засновни*
ків для поповнення власного капіталу, скільки було отримано позик та
інших надходжень. А також тут можна побачити суми, які було витра*
чено на погашення позик та сплату дивідендів. У 2003 р. надходження
власного капіталу ВАТ “Концерн Галнафтогаз” становили 62 179 тис.
грн., а також 94 885 тис. грн. надійшли у вигляді позик (див. Звіт про
рух грошових коштів, ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, коментар 6). Спів*
відношення надходжень власних і позичених коштів ВАТ “Концерн
Галнафтогаз” у відсотках становить 40% : 60%. Загального правила,
яким має бути величина цього показника, не існує. Різні кредитори мо*
жуть ставити різні вимоги до його величини. Зазвичай нормальною
вважається ситуація, коли компанія вкладає власних коштів стільки ж,
скільки і позичає у своїх кредиторів. Отож у випадку ВАТ “Концерн
Галнафтогаз” таке співвідношення є приблизно дотримане. Коли вели*
чина позичених коштів є значно вищою, ніж сума власних капіталов*
кладень, діяльність компанії є дуже ризикованою, адже, крім основної
суми боргу, їй потрібно ще й сплачувати відсотки за позики. Тому ко*
ристувачу фінансової звітності варто періодично слідкувати за цим по*
казником. Вирахувати його також ми можемо на основі даних балансу.
Про те, як саме це можна зробити, йдеться у наступному розділі посіб*
ника (Див. п. 4. 2. Коефіцієнти фінансової стабільності).
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Далі у розділі звіту “Рух коштів від фінансової діяльності” показано су*
му 34 569 тис. грн., яка була витрачена на погашення позик. Порівняв*
ши суми отриманих і виплачених позик у 2003 р. (94 885 тис. грн. і 34
569 тис. грн. відповідно), побачимо, що компанія позичає коштів май*
же втричі більше, ніж виплачує своїм кредиторам. Це добра чи погана
новина для нас — користувачів звіту? Оскільки компанія показує пози*
тивний потік коштів від операційної діяльності, очевидно, що ці пози*
ки залучаються не для фінансування поточних потреб. Знаючи, що
ВАТ “Концерн Галнафтогаз” активно росте і розвивається, можемо
припустити, що залучені кошти будуть використані для фінансування
інвестиційних проектів, які в майбутньому принесуть відповідну еко*
номічну вигоду. 

Підсумковий результат фінансової діяльності — позитивний чистий
рух коштів (надходжень було більше, ніж видатків), величина якого
становить 122 495 тис. грн. Якщо порівняти інвестиційну і фінансову
частини звіту, стає зрозумілим, що кошти, залучені в результаті фінан*
сової діяльності, були використані на придбання необоротних активів
та фінансових інвестицій.

У підсумку звіту визначається чистий рух коштів за звітний період, як
різниця між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у
підсумках усіх трьох розділів звіту. У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” су*
марний чистий рух коштів є позитивний і становить 3 748 тис. грн. —
усіх надходжень підприємства було більше за звітний період, ніж ви*
датків. 

У попередньому розділі посібника ми згадували про те, що усі фінансо*
ві звіти є логічно пов’язаними між собою. Так, маючи звіт про рух гро*
шових коштів, можна вийти на дані балансу про залишок коштів під*
приємства. У балансі ВАТ “Концерн Галнафтогаз” на початок 2003 р.
вказаний залишок коштів на суму 957 тис. грн. Якщо до нього додати
сумарну величину руху коштів за звітний період, отриману зі звіту про
рух грошових коштів, — 3 748 тис. грн., то отримаємо суму коштів на кі*
нець періоду, яка знову ж таки збігається із балансовими даними — 4
705 тис. грн.

Інформація, яка міститься у звіті про рух грошових коштів, не може за*
мінити ту інформацію, яку несуть в собі звіт про фінансові результати
та баланс. Але цей звіт є дуже важливим для розуміння зв’язку між
прибутком компанії та її здатністю генерувати коротко* і довгостроко*
ві грошові потоки. 
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АНАЛІЗ З ДОПОМОГОЮ 
ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

У попередніх розділах ми зробили узагальнену оцінку фінансового ста*
ну компанії, використовуючи тільки її відкриту фінансову звітність.
Нерідко буває так, що такий нескладний аналіз фінансової звітності за*
лишає після себе більше запитань щодо фінансового становища компа*
нії, ніж відповідей на них. Тому для детальнішого аналізу потрібно ви*
користовувати більш складні методики, про які ми поведемо мову далі.

Найбільш поширеним методом, який використовується для аналізу фі*
нансової звітності, є аналіз коефіцієнтів (відносних показників). Ана*
ліз фінансових співвідношень — це не магічний і не технічний процес.
Особа, яка робить фінансовий аналіз, просто бере з фінансової звітнос*
ті пару чисел і ділить одне на інше. Це й буде вирахуванням відносно*
го показника. Але сам по собі цей показник мало про що говорить. Він
набуває сенсу тільки тоді, коли його порівнюють з: 1) коефіцієнтами
попередніх періодів; 2) певними встановленими стандартами або 3)
нормами чи інтервалами значень в інших компаніях даної галузі або в
подібних галузях. 

Фінансові коефіцієнти — це знаряддя, яке допомагає нам, користува*
чам звітності, знайти ключі до загадок або виявити симптоми, які про*
являються у фінансовому житті компанії. Правильно пояснені коефіці*
єнти вказують нам на ділянки подальших досліджень. Аналіз з допомо*
гою фінансових коефіцієнтів є орієнтованим на майбутнє, займаючись
ним, ми повинні враховувати фактори, які впливають на показники
аналізу зараз і можуть проявитися пізніше. Виходячи з цього, корис*
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ність фінансових коефіцієнтів залежить від нашого вміння інтерпрету*
вати їх, і це є найскладнішим завданням фінансового аналізу.

Перед початком проведення фінансового аналізу впевніться, що число*
ві дані, які будуть використовуватися при обрахунку коефіцієнтів, не
містять помилок і є точними. Також важливо перевірити, чи протягом
кількох періодів при складанні фінансової звітності компанія не зміню*
вала своєї облікової політики — дані повинні бути порівнювані. Ми по*
винні пам’ятати, що корисність фінансового аналізу з допомогою кое*
фіцієнтів безпосередньо залежить від якості даних, включених до звіт*
ності. Якщо дані фінансової звітності є ненадійними, то і результати
аналізу будуть такими ж.

Кількість коефіцієнтів, які можливо вирахувати, використовуючи від*
криту фінансову звітність компаній, є дуже великою. Одні коефіцієнти
мають загальне застосування у фінансовому аналізі, інші ж використо*
вуються у специфічних ситуаціях або галузях. 

1. Про що говорять коефіцієнти
Перед початком проведення розрахунку певних фінансових коефіцієн*
тів ми повинні поставити собі запитання: “Що ми намагаємося довіда*
тися про діяльність компанії?”. Фінансові коефіцієнти можуть нам від*
повісти на багато запитань про її діяльність, зокрема про те, чи вона:

1) є прибутковою; має можливість платити більші зарплати своїм
працівникам;

2) має достатньо коштів, щоб оплачувати свої поточні рахунки;
3) ефективно використовує свої активи;
4) має можливість сплачувати свої довгострокові зобов’язання; має

ефективну структуру капіталу;
5) має акції, в які вигідно вкладати кошти інвесторам.

Після того, як ми визначилися, яка інформація нас цікавить про компа*
нію, ми повинні вирішити, які фінансові коефіцієнти використовувати
для аналізу. Існують коефіцієнти, які можуть допомогти нам знайти
відповідь на перше запитання але вони нічого не скажуть нам про проб*
лемні питання другої групи. Далі ми згрупуємо фінансові коефіцієнти
так, щоб вони допомогли нам у пошуку відповідей на поставлені вище
запитання.

2. Класифікація коефіцієнтів
Щоб нашим читачам було легше зрозуміти і запам’ятати фінансові ко*
ефіцієнти, ми згрупуємо їх у певні категорії. Кожна категорія коефіці*
єнтів допоможе нам відповісти на певні запитання про підприємство і
його діяльність, а саме:

РОЗДІЛ 4 

56



1. Коефіцієнти ліквідності: чи має підприємство достатньо коштів
для оплати своїх поточних зобов’язань?

2. Коефіцієнти структури капіталу: за рахунок яких ресурсів компа*
нія фінансує свою діяльність — власних чи запозичених?

3. Коефіцієнти оборотності активів: наскільки ефективно компанія
використовує свої активи для отримання доходу?

4. Коефіцієнти рентабельності власного капіталу та активів: якою є
частка прибутку компанії у її доході від реалізації? Чи заробила
компанія достатньо прибутку порівняно з вартістю задіяних акти*
вів та вкладеним капіталом?

5. Коефіцієнти прибутковості акцій: як змінюється вартість акцій
підприємства? Чи вигідно інвесторам вкладати кошти в акції ком*
панії? Яка прибутковість акцій компанії в порівнянні з акціями ін*
ших компаній?

Традиційно фінансові коефіцієнти групуються в такі категорії (Табли@
ця 4). Тут ми наводимо перелік найбільш вживаних коефіцієнтів (зви*
чайно ж, цей перелік є набагато більшим): 
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Таблиця 4. Класифікація фінансових коефіцієнтів
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3. Які коефіцієнти слід використовувати кожній 
групі користувачів 

Напевно, що не кожному користувачу звітності потрібно використову*
вати всі фінансові коефіцієнти. Зазвичай кожна група користувачів,
виходячи зі своїх потреб, може використовувати такі коефіцієнти чи
фінансові дані:

4. Фінансові коефіцієнти
Різні підручники з фінансів можуть по*різному класифікувати коефіці*
єнти, давати їм різні назви і формули для розрахунку, деколи наводити
неоднакові стандартні значення тих самих показників. Нехай наш читач
не дивується цьому. Наше головне завдання в цій частині посібника до*
вести до читача розуміння суті фінансового аналізу з допомогою коефі*
цієнтів. Сподіваємось, що, прочитавши цей матеріал, ви зможете визна*
чити, які коефіцієнти є важливими для вашого виду бізнесу, ваших пот*
реб і які значення цих показників є оптимальними саме для вас.

Розповідаючи про фінансові коефіцієнти, ми спробуємо відповісти на
ряд запитань щодо кожного з них:

● з якою метою його вираховують?
● як він обчислюється? 
● яка його одиниця виміру?

Групи користувачів Коефіцієнти та інші фінансові дані

Акціонери та потенційні 
інвестори

* Рентабельність власного капіталу
* Прибуток на акцію
* Сума дивідендів на акцію
* Коефіцієнти ліквідності
* Коефіцієнти прибутковості

Позичальники 
(банки, покупці облігацій)

* Показники структури капіталу
* Коефіцієнти фінансової незалежності

Менеджери
* Усі коефіцієнти, а особливо коефіцієнти
прибутковості

Постачальники та 
інші кредитори

* Коефіцієнти ліквідності
* Коефіцієнти прибутковості
* Оборотність кредиторської 
заборгованості

Покупці
* Коефіцієнти прибутковості
* Коефіцієнти ліквідності

Державні та місцеві 
органи

* Коефіцієнти прибутковості
* Суми сплачених податків до місцевого і
державного бюджетів

Громадськість
* Тут перелік питань може бути дуже вели*
ким



● на що вказують його високі чи низькі значення? 
● як покращити значення показника?

Для розрахунку коефіцієнтів ми продовжимо використовувати відкриту
фінансову звітність ВАТ “Концерн Галнафтогаз” за 2003 р. і більшість ко*
ефіцієнтів рахуватимемо на кінець 2003 року. Хоча значення коефіцієн*
тів можна розраховувати і за інші періоди, наприклад, на початок або кі*
нець кварталу чи місяця (або також можна рахувати середнє значення за
рік, квартал, місяць). Проводячи аналіз, головне — впевніться, що і в чи*
сельнику, і в знаменнику ви використовуєте дані за той самий період. 

4.1. Коефіцієнти ліквідності 
(короткострокової платоспроможності)

Як видно з назви цієї групи коефіцієнтів, вони призначені для надання
інформації про ліквідність компанії. Основна увага тут приділяється
здатності компанії сплачувати вчасно і в повному обсязі свої короткос*
трокові борги. Очевидно, що коефіцієнти цієї групи мають справу з
оборотними активами і поточними зобов’язаннями. 

В силу очевидних причин, коефіцієнти ліквідності в основному цікав*
лять короткострокових кредиторів. Оскільки менеджери компанії
постійно працюють з банками та іншими позичальниками, розуміння
цих коефіцієнтів для них є вкрай необхідним. Це, напевно, єдина гру*
па коефіцієнтів, яку можна використовувати для усіх галузей чи ви*
дів бізнесу. Також це єдина група коефіцієнтів, які мають оптимальні
(стандартні) значення, з якими кожна компанія може порівнювати
свої власні показники.

1) Коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття)

Одним із найбільш відомих і широко використовуваних коефіцієнтів
цієї групи є коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття.
Він розраховується так: 

Далі в посібнику при розрахунку коефіцієнтів у формулах, ми будемо
використовувати номери рядків відповідних форм звітності, наприк*
лад р. 260 (ф. 1) — рядок 260 “оборотні активи” з балансу (форма 1).

Для ВАТ “Концерн Галнафтогаз” коефіцієнт поточної ліквідності ста*
ном на 31 грудня 2003 р. розраховується так:
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Одиницею виміру цього показника є грошові одиниці або число разів.
Так, ми можемо сказати, що ВАТ “Концерн Галнафтогаз” має 3,36 грн.
оборотних активів на кожну гривню поточних зобов’язань, або поточні
зобов’язання є в 3,36 раза меншими за оборотні активи компанії. 

Для кредиторів, а особливо — для короткострокових кредиторів, таких
як постачальники, чим більше значення коефіцієнта покриття, тим кра*
ще. Для самого ж підприємства високе значення цього показника озна*
чає ліквідність, але також може вказувати на неефективне використан*
ня грошових коштів та інших оборотних активів. За звичайних умов ми
очікуємо отримати значення коефіцієнта поточної ліквідності на рівні
2, враховуючи те, що не всі оборотні активи є однаково високоліквідни*
ми. Якщо б компанії довелося в один момент розрахуватися за всіма
своїми поточними зобов’язаннями, треба, щоб її оборотні активи пере*
вищували ці зобов’язання.

Як і всі інші фінансові коефіцієнти, коефіцієнт поточної ліквідності під*
падає під вплив різних господарських операцій. Наприклад, уявімо собі,
що підприємство бере довгостроковий кредит. Короткостроковим ефек*
том від цієї операції буде збільшення довгострокової заборгованості і,
відповідно, грошових коштів. Поточні зобов’язання при цьому не змі*
няться, а коефіцієнт збільшиться. Тому, рахуючи коефіцієнти, не просто
робіть математичні дії із числами, а вчіться бачити за ними цікаві події.

2) Коефіцієнт критичної ліквідності (кислотний тест)

Товарно*матеріальні запаси часто бувають найменш ліквідним акти*
вом. Це також актив, балансова вартість якого найменш надійна, якщо
порівнювати її з ринковою вартістю. Фактично, деякі з товарно*матері*
альних запасів можуть виявитися зіпсованими, застарілими або втра*
ченими. Великі залишки товарно*матеріальних запасів можуть оберну*
тися проблемами для компанії, оскільки вона могла переоцінити попит
і виробити забагато товару. В даному випадку компанія “заморожує”
значну частину своїх високоліквідних грошових коштів у товарних за*
пасах, які повільно реалізуються. 

Для того, щоб краще оцінити ліквідність фірми, використовується коефі*
цієнт критичної ліквідності (або кислотний тест). Цей коефіцієнт вирахо*
вується за формулою, подібною до коефіцієнта покриття, але із суми обо*
ротних активів виключається вартість товарно*матеріальних запасів:
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Відразу підставивши дані з балансу ВАТ “Концерн Галнафтогаз”, бачи*
мо, що значення коефіцієнта критичної ліквідності практично не від*
різняється від коефіцієнта поточної ліквідності. Коефіцієнт критичної
ліквідності показує трохи іншу картину про платоспроможність компа*
нії. Особливо, якщо запаси складають значну частку в структурі обо*
ротних активів підприємства (як видно з розрахунків, для ВАТ “Кон*
церн Галнафтогаз” запаси суттєво не впливають на цей показник). За
гіршого варіанту перебігу подій, якщо компанія має труднощі з реаліза*
цією своїх запасів, низьке значення показника критичної ліквідності
може свідчити про серйозні проблеми з платоспроможністю цієї ком*
панії. Оптимальне значення цього коефіцієнта — 0,7*0,8.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Для кредиторів, які надають короткострокові кредити, може бути ціка*
вим ще й коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Оптимальне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності — 0,2*0,35.
Як бачимо, цей коефіцієнт у ВАТ “Концерн Галнафтогаз” є дещо ниж*
чим від норми. Це може насторожити кредиторів компанії, які чекають
на погашення заборгованості від ВАТ найближчим часом.

4.2. Коефіцієнти фінансової стабільності 
(довгострокової платоспроможності)

Ця група коефіцієнтів націлена на вимірювання довгострокової спро*
можності компанії виконувати свої зобов’язання. Деколи ці коефіцієн*
ти називаються коефіцієнтами фінансового важеля (або коефіцієнтами
частки позичкових коштів). Ми розглянемо три коефіцієнти цієї групи,
які найбільш широко використовуються. Стандартних чи оптимальних
значень для цієї групи коефіцієнтів немає. 
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1) Коефіцієнт загальної заборгованості

На цей коефіцієнт впливають суми усіх видів заборгованості підпри*
ємства — довгострокової і короткострокової. Даний показник може бу*
ти вирахуваний різними способами, найпростішим з якого є такий:

Величина коефіцієнта загальної заборгованості 0,37 означає, що компа*
нія “Концерн Галнафтогаз” має 0,37 гривні боргу в кожній гривні акти*
вів. Відповідно, у власному капіталі є 0,63 гривні. (1 — 0,37 = 0,63). Чим
більше боргів буде мати компанія, тим вищим буде значення цього ко*
ефіцієнта. На цей показник варто звертати увагу як кредиторам, так і
власникам компанії. 

2) Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов’язань

Користувачі фінансової звітності, зокрема професійні фінансові аналі*
тики, найчастіше більше турбуються величиною довгострокової, ніж
короткострокової заборгованості підприємства. Короткострокова за*
боргованість компанії постійно змінюється, тому часто для розрахунку
коефіцієнтів заборгованості компанії враховують тільки величину дов*
гострокової заборгованості. Отже, коефіцієнт довгострокових зо*
бов’язань вираховується так:

Менеджерам, власникам і кредиторам компанії варто постійно контро*
лювати цей показник. Високе значення цього коефіцієнта означає, що в
структурі пасивів підприємства є великий обсяг довгострокової забор*
гованості (це можуть бути довгострокові банківські кредити, облігацій*
ні позики тощо). З одного боку, залучення довгострокових позик є по*
зитивним фактором для компанії — вона розвивається, збільшує обся*
ги виробництва і продажів, купує нове обладнання, але, з іншого бо*
ку, — довгострокові позики ставлять її у залежність від позичальників.
Крім основної суми позик, компанія повинна сплачувати чималі суми
у вигляді процентів, які є її фінансовими витратами. Тому керівництво
компанії повинно постійно дбати про забезпечення належного рівня
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прибутковості, щоб мати можливість вчасно повертати заборговані су*
ми і не втрачати платоспроможність.

3) Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Практикою встановлено, що загальна сума зовнішньої довгострокової
заборгованості не повинна перевищувати суми власних джерел фінан*
сування. Тобто, оптимальне значення коефіцієнта автономії — 0,5. Чим
більше значення цього коефіцієнта, тим стабільнішим є фінансовий
стан підприємства (менша залежність від зовнішніх позичкових кош*
тів). У ВАТ “Концерн Галнафтогаз” цей показник є більшим, ніж опти*
мальне значення, отже, у компанії ще є резерви в її можливості позича*
ти додаткові ресурси.

4.3.Показники оборотності активів (ділової активності)

Тепер ми перейдемо до визначення ефективності, з якою ВАТ “Кон*
церн Галнафтогаз” використовує свої активи. Усі коефіцієнти, про які
ми будемо говорити в цій частині посібника, можна назвати показника*
ми оборотності. Вони призначені для того, щоб проаналізувати нас*
кільки ефективно компанія використовує свої активи для отримання
доходу. Спочатку ми розглянемо два важливих показники для запасів і
дебіторської заборгованості.

1) Оборотність запасів 

Протягом року собівартість продукції, проданої ВАТ “Концерн Галнаф*
тогаз” становила 24 175 тис. грн. (рядок 040 звіту про фінансові резуль*
тати). Середня величина товарно*матеріальних запасів протягом цього
періоду становила 740 тис. грн. (запаси на початок періоду + запаси на
кінець періоду)/2 = ((243+434)+(369+434))/2=740). Маючи ці дані,
оборотність запасів можна порахувати так:

По суті, компанія продала або “обернула” усі свої товарно*матеріаль*
ні запаси 28 разів за рік (у чисельнику формули ми використовували
собівартість реалізованої продукції. В деяких випадках можливо ко�
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рисніше використовувати чистий дохід від реалізації, замість величи�
ни собівартості). Чим вищим є показник оборотності запасів, тим
ефективніше компанія управляє своїми запасами. Однак, ми не мо*
жемо порівнювати значення коефіцієнта оборотності запасів між
підприємствами різних галузей. Наприклад, якщо для машинобудів*
ного підприємства цей показник дорівнюватиме 4, то для нього, мож*
ливо, це буде нормальним явищем, а для виробника пива це буде яв*
но недостатнім. 

Якщо протягом року компанія обернула свої запаси 28 разів, то, ви*
користовуючи, це значення, ми можемо легко порахувати середній
період (тривалість) реалізації цих запасів за допомогою такої фор*
мули: 

Інколи в чисельнику цієї формули можна побачити 360*денний рік.
Це так званий “банківський рік” із 4 кварталів, по 90 днів кожний, —
його використовують для полегшення математичних розрахунків.

Зверніть увагу на те, що при розрахунку коефіцієнта оборотності за*
пасів ми використовували середню величину запасів за період. За*
лежно від того, які цілі ми будемо ставити при наших розрахунках,
ми можемо використовувати величину запасів на кінець періоду
(особливо в тій ситуації, коли нам потрібно вирахувати, на скільки
днів від теперішнього моменту компанія має готових запасів). Якщо
ми аналізуємо минуле, то нам краще використовувати середні вели*
чини, а якщо плануємо на майбутнє — то кінцеві значення. Знову ж
таки при розрахунку коефіцієнта оборотності запасів можливі варі*
ації. Якщо ми хочемо врахувати тільки запаси готової продукції, то*
ді виробничі запаси (рядки 100, 110 (ф. 1) і незавершене виробниц*
тво (рядок 120, (ф. 1) не будуть включатися до формули. 

2) Оборотність дебіторської заборгованості

Попередньо згаданий коефіцієнт оборотності запасів дає нам деяку
уяву про швидкість їх реалізації. Але величина обсягу реалізації не
завжди співпадає із фактичним надходженням коштів на підприємс*
тво, оскільки частина продажів може здійснюватися із затримкою
платежів за продані товари дебіторами компанії. Тепер поглянемо,
як швидко ми можемо отримати кошти від наших дебіторів, визна*
чивши коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (ДЗ). 

РОЗДІЛ 4 

64

днів
К

Т

запасів
оборотностізапасів

реалізації 13
28,15
365365

===



Для розрахунку цього коефіцієнта ми використовуємо тільки вели*
чину дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги):

В широкому розумінні це означає, що компанія отримує свої неоплачені
рахунки і знову їх виставляє дебіторам 2,38 раза на рік. (У нашому прик*
ладі будемо вважати, що усі продажі здійснюються на умовах післяопла*
ти. Якщо у вас це не так, то вам слід з чисельника виключити суму про*
дажів, що здійснюється на умовах передоплати, і враховувати тільки об*
сяги реалізації, при яких утворюється дебіторська заборгованість). Цей
коефіцієнт отримає більше змісту, якщо ми конвертуємо його в дні:

Отже, ВАТ “Концерн Галнафтогаз” в середньому отримує гроші від де*
біторів протягом 153 днів. Тут у користувача звітності може виникнути
запитання: “Чи це не завеликий період кредитування своїх покупців?”
Можливо, це результат певної стратегії ВАТ, а може існують ще якісь
інші причини такого тривалого періоду дебіторської заборгованості. В
будь*якому випадку керівництву підприємства варто б звернути увагу
на ці показники.

Якщо б ми використали для розрахунків не середню величину “дебі*
торки”, а її суму на кінець періоду, то могли б довідатися, за скільки
днів продажів у нас в балансі накопичилася сума дебіторської заборго*
ваності.

3) Оборотність кредиторської заборгованості 

Аналогічно ми можемо визначити оборотність кредиторської заборго*
ваності (КЗ). З допомогою, цього коефіцієнта ми можемо побачити,
скільки днів потребує підприємство для оплати рахунків своїм креди*
торам. Для цього нам треба спершу вирахувати коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості. Уявімо собі, що певна компанія купує усі
товари, роботи чи послуги в своїх постачальників в кредит (потім ці то*
вари будуть використані для виробництва і подальшої реалізації влас*
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ної продукції, тому в чисельнику — собівартість реалізованої компані*
єю продукції):

або у днях: 

Отже, кредиторська заборгованість ВАТ “Концерн Галнафтогаз” в серед*
ньому обертається 161 день за рік. Інакше кажучи, компанії необхідно в се*
редньому 161 день для того, щоб розрахуватися зі своїми кредиторами.

Може бути цікавим порівняння тривалості дебіторської і кредитор*
ської заборгованості. Якщо період обороту кредиторської заборгова*
ності перевищує відповідний показник дебіторської заборгованості, то
для підприємства це добрий знак. Це означає уміння менеджменту
компанії втримувати позики від постачальників довший час, ніж дозво*
ляти це робити своїм покупцям, але при цьому не забувати про забез*
печення ліквідності. Проте, якщо кредитори компанії зроблять порів*
няння тривалості обороту кредиторської і дебіторської заборгованості,
їм воно може і не сподобатися. 

4) Коефіцієнт оборотності активів

Від аналізу оборотності складових активів — запасів і дебіторської за*
боргованості — перейдемо до більш узагальнюючого показника — кое*
фіцієнта оборотності усіх активів. У фінансовій літературі він зустріча*
ється досить часто і визначається так:

Значення цього коефіцієнта показує, скільки гривень продажів за рік
ми здійснили на кожну гривню в активах підприємства. В нашому
прикладі кожна гривня, вкладена в активи ВАТ “Концерн Галнафто*
газ”, приносить йому 0,12 грн. чистого доходу. Аналогічно можна пора*
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хувати ефективність використання необоротних та оборотних активів,
підставляючи в знаменнику їх відповідні величини. 

4.4. Показники прибутковості (рентабельності)

Три коефіцієнти, які ми розглянемо у цій групі, є напевно найбільш
широко використовуваними. В цій чи іншій формі усі вони націлені на
визначення ефективності використання активів і управління бізнесом.
Особливу увагу при визначенні цих показників заслуговує величина
нижнього рядка “Звіту про фінансові результати” — чистого прибутку,
яка використовується в чисельнику формул коефіцієнтів цієї групи.

1) Коефіцієнт чистого прибутку (рентабельність продажів)

Дуже важливим показником для кожної компанії є коефіцієнт чистого
прибутку (деколи його ще називають “маржа прибутку”):

ВАТ “Концерн Галнафтогаз” отримує 0,43 грн. чистого прибутку з кож*
ної гривні чистого доходу, і це дуже добрий показник. Оскільки для цьо*
го показника немає стандартних значень, очевидно, що і акціонери, і ме*
неджери компанії зацікавлені в отриманні максимально можливого його
значення за умови дотримання бажаного рівня ризику. 

2) Рентабельність активів 

Тут приведемо ще й англійську назву цього показника, оскільки вона
часто зустрічається і у нас — “ROA = Return on Assets”. Даний коефіці*
єнт — це вимірювання частки чистого прибутку у кожній гривні акти*
вів компанії. Найбільш поширений спосіб його визначення є таким:

3) Рентабельність власного капіталу (ROE = Return on Equity)

Цей важливий коефіцієнт відображає те, як винагороджуються власни*
ки компанії.
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ROE дозволяє порівнювати різні компанії, він є універсальним показни*
ком для співставлення результативності діяльності різних бізнесів за
критерієм відповідності прибутковості очікуванням власників. Якщо
власники ВАТ “Концерн Галнафтогаз” володіють ще й іншими підпри*
ємствами, то за допомогою ROE вони можуть порівняти, чи достатньо
прибутку вони отримують на вкладений у компанію капітал (зрозуміло,
з урахуванням рівня ризику, який генерує кожне таке підприємство). 

Крім того, ROE дозволяє власникам компанії оцінити ефективність ро*
боти менеджменту. В країнах з розвинутим фондовим ринком такою
оцінкою менеджменту є так звані ринкові показники, про які ми пого*
воримо нижче, а в умовах України саме ROE може бути інструментом
такої оцінки. 

4.5. Коефіцієнти прибутковості акцій 
(ринкової вартості акцій)

Остання група коефіцієнтів переважно стосується тільки акціонерних
товариств, акції яких можна купити або продати на фондовому ринку.
Зрозуміло, що в умовах сучасного фондового ринку України визначи*
ти коефіцієнти ринкової вартості акцій можна лише для дуже обмеже*
ного кола підприємств. 

Сподіваючись, що в найближчому майбутньому вартість акцій україн*
ських відкритих компаній визначатиме ринок, ми наводимо два коефі*
цієнти, які найбільш широко використовуються у країнах з розвину*
тою фондовою інфраструктурою. Часто ці показники використовують*
ся власниками (акціонерами) компаній для оцінки роботи найманих
менеджерів.

1) Чистий прибуток на акцію (EPS = Earnings per share)

Показник “Чистий прибуток на акцію” (EPS) можна розрахувати для
будь*якого акціонерного товариства, незалежно від того чи його акції
котуються на фондовому ринку. Для розрахунку цього коефіцієнта
потрібно знати величину чистого прибутку (зі звіту про фінансові ре*
зультати) та кількість простих акцій компанії (ці дані можна знайти у
третьому розділі її “Звіту про фінансові результати” або, за їх відсут*
ності там, у звіті акціонерного товариства, який подається до
ДКЦПФР):
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Для ВАТ “Концерн Галнафтогаз” показник чистого прибутку становить
0,00088 грн. на одну просту акцію:

Для того, щоб краще зрозуміти, чи значення цього показника є добре,
чи погане, потрібно дивитися на нього в динаміці, з розумінням того, на
якій стадії розвитку знаходиться компанія, у якій галузі вона працює.
Акціонери, які володіють акціями цієї компанії, звичайно ж зададуться
питанням: чи такий рівень прибутковості їх задовольняє? При незнач*
ному розмірі пакету акцій частка прибутку в абсолютному вираженні,
яка припадає на цей пакет, теж буде незначною. Можливо, тому для
дрібних акціонерів таке значення EPS є незадовільним. 

Якщо акціонери володіють акціями різних компаній, з допомогою по*
казника EPS вони можуть порівнювати їх прибутковість, і на цій осно*
ві приймати відповідні для себе інвестиційні рішення.

2) Відношення ринкової ціни акції до прибутку на акцію (P/E)

Усталеним позначенням цього коефіцієнта є P/Е (де Р = price (ринкова
ціна за акцію) і Е = Earnings per share (чистий прибуток на акцію). Цей
показник має велике значення для інвесторів, які зацікавлені в придбан*
ні акцій компаній. Він показує зв’язок між ринковою ціною акцій та чис*
тим прибутком компанії. Показник P/E використовується для підпри*
ємств, акціями яких торгують на фондових біржах, де саме і визначаєть*
ся їх ринкова ціна. За акції компаній, які динамічно розвиваються і ма*
ють великий потенціал для майбутнього зростання, як правило, інвесто*
ри готові платити більше, ніж за ті, які є малоперспективними.

Оскільки акції ВАТ “Концерн Галнафтогаз” поки що не знаходяться у
відкритому обігу на фондовому ринку і ринкову ціну його акцій ми не
можемо встановити, для розрахунку показника P/E звернемося до да*
них ВАТ “Укртелеком”. 

Для того, щоб дізнатися величину P/E, нам спочатку потрібно розраху*
вати значення показника EPS. Фінансову звітність ВАТ “Укртелеком”,
де можна побачити величину чистого прибутку та дані про кількість
простих акцій за 2003 рік, ми можемо знайти на одному із веб*сайтів, де
відкрито розміщується фінансова звітність українських акціонерних
товариств (http://www.istock.com.ua/). Чистий прибуток ВАТ у 2003
році склав 1 136 992 тис. грн., кількість простих акцій — 18 726 248 000.
Отже, показник EPS для ВАТ “Укртелеком” у 2003 р. становив:
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Маючи значення EPS та ринкову ціну акцій ВАТ “Укртелеком”, далі ми
можемо вирахувати коефіцієнт Р/Е. Середня ціна однієї акції компанії
у 2003 р., встановлена на Першій Фондовій Торгівельній Системі (дані
про ринкові ціни акцій українських емітентів цінних паперів можна
знайти в Інтернеті на веб*сторінці ПФТС http://www.pfts.com/), стано*
вила 0,45 грн. Оскільки за результатами торгів ринкова ціна акцій пері*
одично коливається, то для розрахунку часто використовується серед*
нє значення за певний період.

Пояснюючи число 7,5, ми могли б сказати, що акції ВАТ “Укртелеком”
продаються за свій майже 7*кратний прибуток. Співвідношення Р/Е
оцінює, скільки інвестори готові платити за 1 гривню поточного при*
бутку компанії. Аналізувати цей показник треба уважно, оскільки у си*
туації, коли компанія не має прибутку або прибуток є незначним, її Р/Е
буде дуже високим. 

5. Потенційно можливі проблеми при 
використанні коефіцієнтів 

Незважаючи на беззаперечну корисність фінансового аналізу, слід та*
кож зазначити, що при трактуванні його показників можуть виникати
певні проблеми, які потребують обережності та розсудливості. Наведе*
мо деякі з них:

● Багато великих компаній здійснюють свою діяльність через знач*
ну кількість філій (підрозділів) в дуже різних галузях або ведуть
диверсифіковану діяльність. У таких випадках важко розробити
групу середніх відносних показників для усієї компанії. Це робить
аналіз відносних показників більш придатним для малих, вузькос*
пеціалізованих компаній, ніж для великих і таких, що працюють у
різних галузях; 

● Інфляція може сильно впливати на дані фінансових звітів компа*
ній. Таким чином, дані аналізу відносних показників за однією
формою протягом значного часового періоду або порівняльний
аналіз відносних показників компаній різних за тривалістю діяль*
ності повинні інтегруватися обережно; 

● Сезонні фактори також можуть перекручувати дані аналізу від*
носних показників. Наприклад, коефіцієнт оборотності товарно*
матеріальних запасів для підприємств переробної і харчової про*
мисловості може значно коливатися залежно від сезону; 

● Різні методи бухгалтерського обліку можуть змінювати результати
порівняльного аналізу. Зокрема, різні методи оцінки запасів та нара*
хування амортизації можуть вплинути на дані фінансових звітів і,
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отже, викривити дані компаній, які порівнюються. Тому, при інтер*
претуванні фінансових показників треба порівнювати не просто ре*
зультуючі цифри, а звертати увагу на текстові примітки до фінансо*
вих звітів, де описуються обрані компанією облікові методи; 

● Важко дати загальну оцінку якогось окремого коефіцієнта — “доб*
рий” він або “поганий”. Наприклад, високе значення коефіцієнта
абсолютної ліквідності може свідчити про задовільний рівень пла*
тоспроможності компанії, що, з одного боку, є добрим фактором. З
другого боку, він може вказувати на те, що компанія має надмірну
величину грошових коштів, які знаходяться на її банківському ра*
хунку і не приносять прибутків. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів є важливою і потрібною справою, але
аналітикам слід розуміти проблеми, пов’язані з їх інтерпретацією і зас*
тосуванням, і, у випадку необхідності враховувати ці особливості.

6. З чим порівнювати коефіцієнти? 
Нерідко про використання в Україні коефіцієнтів у фінансовому аналізі
можна почути різні скептичні думки. Особливо такий скепсис вислов*
люють іноземні фахівці. В економічно розвинених країнах існують спе*
ціальні агенції, які професійно займаються розрахунком фінансових ко*
ефіцієнтів. Такі компанії роблять фінансовий аналіз і надають користу*
вачам звіти по різних галузях, регіонах чи навіть різних країнах. 

Сьогодні в Україні поки що немає таких спеціалізованих агентств, які
займаються збором, узагальненням і оприлюдненням фінансових по*
казників підприємств і галузей. Але у своїй роботі фінансові коефіцієн*
ти використовують банки, інвестиційні та фінансові компанії. І якщо
наш читач — користувач фінансової звітності співпрацює (або планує
працювати) з цими інституціями, йому треба розуміти інструменти, які
вони використовують.

Хочемо висловити ще кілька думок про можливість використання фі*
нансових коефіцієнтів у нас:

● по*перше, компанія, яка запровадила систему коефіцієнтів для
оцінки своєї ефективності, може використовувати їх, порівнюючи
свої власні дані за різні періоди. Аналіз тенденцій — це корисний
метод аналізу розходжень між показниками поточного і минулих
періодів. Такий аналіз дозволяє встановити, чи компанія має проб*
леми внутрішнього характеру. Фінансові коефіцієнти можуть до*
помогти менеджменту і власникам компанії уникнути цих проб*
лем у майбутньому, акцентувавши їхню увагу на певних “больо*
вих” точках; 
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● по*друге, фактичні дані можна порівнювати із плановими (бюд*
жетними) даними — це ефективний спосіб виявлення існуючих
або потенційних проблем компанії;

● по*третє, компанії можуть самостійно робити порівняння своїх по*
казників із даними конкурентів. Оскільки фінансова звітність під*
приємств є відкритою інформацією, аналітики можуть використо*
вувати її для різноманітних розрахунків. Таке порівняння дозво*
ляє встановлювати певні орієнтири або умовні стандарти для ана*
лізу ефективності діяльності компаній. 

Використовуючи у своїй роботі фінансові коефіцієнти, ви можете ви*
робити власні або відмовитись від інших, які наведені у цьому посібни*
ку. Якою б не була система показників, обрана вами, впевніться, що ви
розумієте, звідки беруться усі цифри, і, головне, що вони означають.
Загляньте за цифри і розрахунки, аналізуйте фінансову звітність з ро*
зумінням того, як працює ваш бізнес.
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ДОДАТКИ

Додаток 1. ФІНАНСОВІ “СИГНАЛИ ТРИВОГИ” 
І КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ, НА ЯКІ ТРЕБА 

ЗВАЖАТИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

● Зміна зовнішніх аудиторів в результаті розбіжностей в поглядах
аудиторів і менеджменту в ході перевірки (наприклад, нові ауди*
тори знайшли спільну мову з менеджментом товариства, а попе*
редні — ні).

● Наприкінці звітного періоду (кварталу, року) відбулися операції
на значні суми, які знайшли відображення у фінансовій звітності.

● Занадто оптимістичні прогнози робляться менеджментом, щоб пе*
реконати акціонерів у потенційному зростанні бізнесу.

● Фінансові результати виглядають “занадто привабливими, щоб бу*
ти правдивими” в порівнянні з конкурентами, за схожих умов ве*
дення бізнесу.

● Бізнес є географічно широко розпорошений з децентралізованим
керівництвом і слабкою системою внутрішнього контролю.

● Постійне наполягання з боку виконавчого органу брати участь у
роботі засідань наглядової ради і зустрічах із аудиторами.

● Тривалий час дані бюджету співпадають (чи майже співпадають)
із фактичними результатами (наприклад, коли менеджери отриму*
ють премії за 100*відсоткове виконання бюджету).

● Неспроможність менеджменту чи аудиторів дати пояснення щодо
ключових даних фінансової звітності товариства.

● Часті приклади різних поглядів на певні операції менеджменту то*
вариства і аудиторів.

● Служба внутрішнього аудиту функціонує в умовах обмежень сво*
їх повноважень, зокрема, чи має вона можливість безпосереднього
доступу до членів наглядової ради.

● Незвичайні зміни у фінансовій звітності (наприклад, поява запи*
сів у рядках, які не використовувалися раніше, чи суттєві зміни
величин протягом звітного періоду).

● Внесення багаточисленних поправок до звітності після проведено*
го аудиту.
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Додаток 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗОВНІШНІХ 
АУДИТОРІВ

● Чи в аудиторів не виникає стурбованості стосовно того, як менед*
жмент товариства розуміє ключові бізнес*процеси на товаристві, і
чи ефективно він управляє цими процесами?

● До якої міри аудитори можуть гарантувати те, що суттєві помилки
чи порушення будуть виявлені в процесі аудиту? Чи вже були ви*
явлені такі порушення?

● Наскільки ефективно працює служба внутрішнього аудиту на під*
приємстві? 

● Чи є ознаки недостатньої чесності менеджменту товариства? Чи
здатне керівництво на невиправданий ризик?

● Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку
для товариства? Чи менеджмент компетентно може прокоменту*
вати дані фінансової звітності?

● Як аудитори оцінюють загальну якість підготовки фінансової звіт*
ності товариства? 

● Чи є причини у керівництва “прикрасити” (перекрутити показни*
ки) фінансову звітність підприємства?

● Чи існує чіткий функціональний розподіл обов’язків на підпри*
ємстві?

● Чи збігається реальний розподіл повноважень членів керівництва
з формальними обов’язками?

● Чи немає конфлікту інтересів між менеджментом та головним
бухгалтером товариства? Або іншими посадовими особами това*
риства?

● Як часто проводяться інвентаризації на підприємстві?
● Чи укладено договори про матеріальну відповідальність у перед*

бачених законодавством випадках?
● Чи були виявлені випадки крадіжок, зловживань на підприємстві?
● Чи спостерігається висока плинність кадрів серед працівників

бухгалтерії чи матеріально відповідальних осіб?
● Чи були значні фінансові втрати на підприємстві?
● Чи залежить діяльність товариства від обмеженого числа поста*

чальників чи покупців? 
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Додаток 3. ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ 
(СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

П(С)БО 2 “Баланс”

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”

П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

П(С)БО 7 “Основні засоби”

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

П(С)БО 9 “Запаси”

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” 

П(С)БО 11 “Зобов’язання”

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” 

П(С)БО 14 “Оренда” 

П(С)БО 15 “Дохід”

П(С)БО 16 “Витрати” 

П(С)БО 17 “Податок на прибуток”

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”

П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

П(С)БО 22 “Вплив інфляції” 

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

П(С)БО 26 “Виплати працівникам” 

П(С)БО 27 “Діяльність, що припиняється” 

ДОДАТКИ 
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Додаток 4. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

4.1. БАЛАНС

за _____________________ 20 ___ р.

Форма № 1

ДОДАТКИ 
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Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгова*
ність

050

Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахун*
ками:
З бюджетом 170



Пасив 
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

350

Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380

ІІ. Забезпечення наступних 
витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Страхові резерви 415
Частка перестрахувальників у страхових
резервах

416 ( ) ( )

Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480

1 2 3 4

за виданими авансами 180
З нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова*
ність

210

Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті 230
В іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280

ДОДАТКИ 
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1 2 3 4

ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроко*
вими зобов’язаннями

510

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом ІV 620

V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640



4.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ___________________ 20 ___ р.

Форма № 2

1. Фінансові результати

ДОДАТКИ 
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Стаття
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продук@
ції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020

025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (то*
варів, робіт, послуг)

040

Валовий: 
прибуток 050
збиток 055

Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток 100 

збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної ді@
яльності до оподаткування:
прибуток 170 
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної ді*
яльності

180



ІІ. Елементи операційних витрат

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

ДОДАТКИ 
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1 2 3 4

Фінансові результати від звичайної ді@
яльності:
прибуток 190
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220
збиток 225

Найменування показника
Код 

рядка
За звітний

період

За попе@
редній 
період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

Назва статті
Код 

рядка
За звітний

період

За попе@
редній 
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що
припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію 340



4.3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____________________ 20 ___ р.

Форма № 3

ДОДАТКИ 
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Стаття Код

За звітний 
період

За попередній 
період

Н
ад

хо
д@

ж
ен

ня

В
ид

ат
ок

Н
ад

хо
д@

ж
ен

ня
 

В
ид

ат
ок

1 2 3 4 5 6

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної ді*
яльності до оподаткування

010

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 х х
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності

050

Витрати на сплату відсотків 060 х х
Прибуток (збиток) від операційної
діяльності до зміни в чистих оборот*
них активах

070

Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080
витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань 100
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяль*
ності

120

Сплачені:
відсотки 130 х х
податки на прибуток 140 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної
діяльності

170



ДОДАТКИ 
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1 2 3 4 5 6

ІІ. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності

Реалізація:
фінансових інвестицій 180 х х 
необоротних активів 190 х х 
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 х х 
дивіденди 220 х х 
Інші надходження 230 х х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 х х
необоротних активів 250 х х
майнових комплексів 260 х х
Інші платежі 270 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 х х
Отримання позик 320 х х
Інші надходження 330 х х
Погашення позик 340 х х
Сплачені дивіденди 350 х х
Інші платежі 360 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової ді*
яльності

390

Чистий рух коштів за звітний період 400
Залишок коштів на початок року 410 х х
Вплив зміни валютних курсів на за*
лишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року 430 х х



4.4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за _____________________ 20 ___ р.

Форма № 4
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Стаття Код 

С
та

ту
тн

ий
 

ка
пі

та
л

П
ай

ов
ий

 
ка

пі
та

л
Д

од
ат

ко
ви

й 
вк

ла
де

ни
й 

ка
пі

та
л

Ін
ш

ий
 д

од
ат

ко
ви

й 
ка

пі
та

л
Р

ез
ер

вн
ий

 
ка

пі
та

л
Н

ер
оз

по
ді

ле
ни

й 
пр

иб
ут

ок
Н

ео
пл

ач
ен

ий
 

ка
пі

та
л

В
ил

уч
ен

ий
 

ка
пі

та
л

Р
аз

ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на поча@
ток року

010

Коригування:
зміна облікової по*
літики

020

виправлення поми*
лок

030 

інші зміни 040
Скоригований 
залишок 
на початок року

050

Переоцінка 
активів:
дооцінка основних
засобів

060

уцінка основних за*
собів

070

дооцінка незавер*
шеного будівництва

080

уцінка незаверше*
ного будівництва

090

дооцінка нематері*
альних активів

100

уцінка нематеріаль*
них активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
виплати власникам
(дивіденди)

140
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

спрямування при*
бутку до статутного
капіталу

150

відрахування до ре*
зервного капіталу

160

170
Внески учасників:
внески до капіталу 180
погашення заборго*
ваності з капіталу

190

200
Вилучення 
капіталу:
викуп акцій (час*
ток)

210 

перепродаж викуп*
лених акцій (час*
ток)

220

анулювання викуп*
лених акцій (час*
ток)

230

вилучення частки в
капіталі

240

зменшення номі*
нальної вартості ак*
цій

250

Інші зміни в 
капіталі:
списання невідшко*
дованих збитків

260

безкоштовно отри*
мані активи

270

280
Разом змін в капі@
талі

290 

Залишок на кінець
року

300
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Назва статті
Код 

рядка
Зміст статті

1 2 3

АКТИВИ

І. Необоротні активи

Нематеріальні 
активи

010*
012

Вартість об’єктів, які віднесені до складу нематері*
альних активів згідно з відповідними положення*
ми (стандартами). У цій статті наводяться окремо
первісна та залишкова вартість нематеріальних ак*
тивів, а також нарахована у встановленому поряд*
ку сума накопиченої амортизації. Залишкова вар*
тість визначається як різниця між первісною вар*
тістю і сумою накопиченої амортизації, яка наво*
диться у дужках

Незавершене 
будівництво

020

Вартість незавершених капітальних інвестицій у
будівництво, створення, виготовлення, реконс*
трукцію, модернізацію, придбання необоротних ак*
тивів (включаючи необоротні матеріальні активи,
призначені для заміни діючих, і устаткування для
монтажу), що здійснюються підприємством, а та*
кож авансові платежі для фінансування капіталь*
ного будівництва

Основні 
засоби

030*
032

Вартість власних та отриманих на умовах фінансо*
вого лізингу об’єктів і орендованих цілісних май*
нових комплексів, які віднесені до складу основних
засобів згідно з відповідними положеннями (стан*
дартами). У цій статті також наводиться вартість
інших необоротних матеріальних активів. У цій
статті наводяться окремо первісна (переоцінена)
вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та
їх залишкова вартість. До підсумку балансу вклю*
чається залишкова вартість, яка визначається як
різниця між первісною (переоціненою) вартістю
основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу

Довгострокові
фінансові ін*
вестиції

040*
045

Фінансові інвестиції на період більше одного року,
а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно
реалізовані в будь*який момент. У цій статті виді*
ляються фінансові інвестиції, які згідно з відповід*
ними положеннями (стандартами) обліковуються
методом участі в капіталі
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Довгострокова
дебіторська за*
боргованість

050

Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу та
буде погашена після дванадцяти місяців з дати ба*
лансу

Відстрочені по*
даткові активи

060
Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуван*
ню в наступних періодах унаслідок тимчасової різни*
ці між обліковою та податковою базами оцінки

Інщі необорот*
ні активи

070

Суми необоротних активів, які не можуть бути
включені до наведених вище статей розділу “Нео*
боротні активи”, крім гудвілу і гудвілу негативно*
го, що виникають при придбанні

ІІ. Оборотні активи

Виробничі за*
паси

100

Вартість запасів, малоцінних та швидкозношува*
них предметів, сировини, основних і допоміжних
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і
комплектуючих виробів, запасних частин, тари, бу*
дівельних матеріалів та інших матеріалів, призна*
чених для споживання в ході нормального опера*
ційного циклу

Тварини на ви*
рощуванні та
відгодівлі

110

Вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі,
птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибраку*
ваних із основного стада для реалізації, та молод*
няка тварин

Незавершене
виробництво

120

Витрати на незавершене виробництво і незаверше*
ні роботи (послуги), а також вартість напівфабри*
катів власного виробництва і валова заборгованість
замовників за будівельними контрактами

Готова продук*
ція

130

Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена
та які пройшли випробування, приймання, уком*
плектовані згідно з умовами договорів із замовни*
ками і відповідають технічним умовам і стандар*
там. Продукція, яка не відповідає наведеним вимо*
гам (крім браку), та роботи, які не прийняті замов*
ником, показуються у складі незавершеного вироб*
ництва

Товари 140
Вартість товарів, які придбані підприємствами для
наступного продажу, без суми торгових націнок

Векселі одер*
жані

150

Заборгованість покупців, замовників та інших де*
біторів за відвантажену продукцію (товари), інші
активи, виконані роботи та надані послуги, яка за*
безпечена векселями
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Дебіторська за*
боргованість за
товари, роботи,
послуги

160*
162

Заборгованість покупців або замовників за надані їм
продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборго*
ваності, яка забезпечена векселем). У підсумок балан*
су включається чиста реалізаційна вартість, яка виз*
начається шляхом вирахування з дебіторської забор*
гованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву
сумнівних боргів наводиться у дужках

Дебіторська за*
боргованість за
розрахунками з
бюджетом

170
Дебіторська заборгованість фінансових і податко*
вих органів, а також переплата за податками, збора*
ми та іншими платежами до бюджету

Дебіторська за*
боргованість за
виданими аван*
сами

180
Сума авансів, наданих іншим підприємствам у ра*
хунок наступних платежів

Дебіторська за*
боргованість з
нарахованих
доходів

190
Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті
тощо, що підлягають надходженню

Дебіторська за*
боргованість із
внутрішніх роз*
рахунків

200
Заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська
заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

Інша поточна
дебіторська за*
боргованість

210
Заборгованість дебіторів, яка не може бути вклю*
чена до інших статей дебіторської заборгованості
та яка відображається у складі оборотних активів

Поточні фінан*
сові інвестиції

220

Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує
один рік, які можуть бути вільно реалізовані в
будь*який момент (крім інвестицій, які є еквіва*
лентами грошових коштів) 

Грошові кошти
та їх еквівален*
ти

230*
240

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у бан*
ках, які можуть бути використані для поточних
операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У
цій статті окремо наводяться кошти в національній
та іноземній валютах. Кошти, які не можна вико*
ристати для операцій протягом одного року, почи*
наючи з дати балансу або протягом операційного
циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі скла*
ду оборотних активів та відображати як необоротні
активи

Інші оборотні
активи

250
Суми оборотних активів, які не можуть бути вклю*
чені до наведених вище статей розділу “Оборотні
активи”
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ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Витрати май*
бутніх періодів

270
Витрати, що мали місце протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до нас*
тупних звітних періодів

ПАСИВИ

І. Власний капітал

Статутний ка*
пітал

300

Зафіксована в установчих документах загальна
вартість активів, які є внеском власників (учасни*
ків) до капіталу підприємства. Підприємства, для
яких не передбачена фіксована сума статутного ка*
піталу, відображають у цій статті суму фактичного
внеску власників до статутного капіталу підпри*
ємства

Пайовий капі*
тал

310
Сума пайових внесків членів спілок та інших під*
приємств, що передбачена установчими докумен*
тами

Додатковий
вкладений ка*
пітал

320

Акціонерні товариства показують суму, на яку вар*
тість реалізації випущених акцій перевищує їхню
номінальну вартість. Інші підприємства відобража*
ють у цій статті суму капіталу, який вкладено зас*
новниками понад статутний капітал

Інший додатко*
вий капітал

330

Сума дооцінки необоротних активів, вартість нео*
боротних активів, безкоштовно отриманих підпри*
ємством від інших юридичних або фізичних осіб,
та інші види додаткового капіталу

Резервний ка*
пітал

340
Сума резервів, створених, відповідно до чинного
законодавства або установчих документів, за раху*
нок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподіле*
ний прибуток
(непокритий
збиток)

350

Сума нерозподіленого прибутку або сума непокри*
того збитку. Сума непокритого збитку наводиться в
дужках та вираховується при визначенні підсумку
власного капіталу 

Неоплачений
капітал

360

Сума заборгованості власників (учасників) за
внесками до статутного капіталу. Ця сума наво*
диться в дужках і вираховується при визначенні
підсумку власного капіталу

Вилучений ка*
пітал

370

Господарські товариства відображають фактичну
собівартість акцій власної емісії або часток, викуп*
лених товариством у його учасників. Сума вилуче*
ного капіталу наводиться в дужках і підлягає вира*
хуванню при визначенні підсумку власного капіталу
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ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Наступні вит*
рати і платежі

400,
410,
420

Нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток,
гарантійні зобов’язання тощо), а також залишки
коштів цільового фінансування і цільових надход*
жень, які отримані з бюджету та інших джерел

Забезпечення
виплат персо*
налу

400

Інформація про рух коштів, які за рішенням підпри*
ємства резервуються для забезпечення майбутніх
витрат і платежів і включаються до витрат поточного
періоду (виплати відпусток, додаткове пенсійне за*
безпечення тощо). Величина таких виплат на дату
складання балансу може бути визначена тільки шля*
хом попередніх (прогнозних) оцінок

Інші забезпе*
чення

410 
Забезпечення інших наступних витрат і платежів,
що не знайшли відображення у інших статтях цьо*
го розділу

Страхові резер*
ви

415,
416

Узагальнення інформації про рух коштів страхових
резервів (використовується підприємствами, які є
страхувальниками відповідно до Закону України
“Про страхування”)

Цільове 
фінансування

420
Субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних
фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб
(в тому числі отримана гуманітарна допомога)

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові
кредити банків

440
Сума заборгованості підприємства банкам за отри*
маними від них позиками, яка не є поточним зо*
бов’язанням

Інші довгостро*
кові фінансові
зобов’язання

450

Сума довгострокової заборгованості підприємства
щодо зобов’язання із залучення позикових коштів
(крім кредитів банків), на які нараховуються від*
сотки

Відстрочені по*
даткові зо*
бов’язання

460
Сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в
майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці
між обліковою та податковою базами оцінки

Інші довгостро*
кові зо*
бов’язання

470
Сума довгострокових зобов’язань, які не можуть
бути включені до інших статей розділу “Довгостро*
кові зобов’язання”
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IV. Поточні зобов’язання

Короткостро*
кові кредити
банків

500
Сума поточних зобов’язань підприємства перед
банками за отриманими від них позиками

Поточна забор*
гованість за дов*
гостроковими
зобов’язаннями

510
Сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає по*
гашенню протягом дванадцяти місяців з дати ба*
лансу

Векселі видані 520
Сума заборгованості, на яку підприємство видало
векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг)
постачальників, підрядників та інших кредиторів

Кредиторська
заборгованість
за товари, робо*
ти, послуги

530

Сума заборгованості постачальникам і підрядни*
кам за матеріальні цінності, виконані роботи та от*
римані послуги (крім заборгованості, забезпеченої
векселями)

Поточні зо*
бов’язання за
одержаними
авансами

540
Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок
наступних поставок продукції, виконання робіт
(послуг)

Поточні зо*
бов’язання із
розрахунків з
бюджетом

550
Заборгованість підприємства за усіма видами пла*
тежів до бюджету, включаючи податки з працівни*
ків підприємства

Поточні зо*
бов’язання з
позабюджетних
платежів

560
Заборгованість за внесками до позабюджетних
фондів, передбачених чинним законодавством

Поточні зо*
бов’язання зі
страхування

570

Сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсій*
ного фонду, на соціальне страхування, страхування
майна підприємства та індивідуальне страхування
його працівників

Поточні зо*
бов’язання за
розрахунками з
оплати праці

580
Заборгованість підприємства з оплати праці, вклю*
чаючи депоновану заробітну плату

Поточні зо*
бов’язання за
розрахунками з
учасниками

590
Заборгованість підприємства його учасникам (зас*
новникам), пов’язана з розподілом прибутку (диві*
денди тощо) і формуванням статутного капіталу

Поточні зо*
бов’язання із
внутрішніх роз*
рахунків

600
Заборгованість підприємства пов’язаним сторонам
та кредиторська заборгованість із внутрішньогос*
подарських розрахунків
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Інші поточні
зобов’язання

610
Суми зобов’язань, які не можуть бути включеними
до інших статей, наведених у розділі “Поточні зо*
бов’язання”

V. Доходи майбутніх періодів

Доходи май*
бутніх періодів

630
Доходи, отримані протягом поточного або поперед*
ніх звітних періодів, які належать до наступних
звітних періодів



5.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
(згідно з П(С)БО 3)

ДОДАТКИ 
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Назва статті
Код 

рядка
Зміст статті

1 2 3

І. Фінансові результати

Дохід (вируч*
ка) від реаліза*
ції продукції
(товарів, робіт,
послуг)

010

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції,
товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування на*
даних знижок, повернення проданих товарів та
непрямих податків (податку на додану вартість, ак*
цизного збору тощо). Організації, основною діяль*
ністю яких є торгівля цінними паперами, у цій
статті відображають вартість, за якою реалізовано
цінні папери, та суму винагороди за виконання ін*
ших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею
і продажем цінних паперів

Податок на до*
дану вартість

015
Сума податку на додану вартість, яка включена до
складу доходу (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Акцизний збір 020
Підприємства — платники акцизного збору відобра*
жають суму, яка врахована у складі доходу (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші вираху*
вання з доходу

030

Надані знижки, повернення товарів та інші суми,
що підлягають вирахуванню з доходу (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без
непрямих податків. Зокрема, у цій статті відобра*
жають одержані підприємством від інших осіб су*
ми доходів, що за договорами належать комітен*
там, принципалам тощо

Чистий дохід
(виручка) від
реалізації про*
дукції (товарів,
робіт, послуг)

035
Визначається шляхом вирахування з доходу (ви*
ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос*
луг) відповідних податків, зборів, знижок тощо

Собівартість
реалізованої
продукції (то*
варів, робіт,
послуг)

040

Виробнича собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) або собівартість реалізованих това*
рів. У цій статті організації, основною діяльністю
яких є торгівля цінними паперами, відображають
балансову вартість реалізованих цінних паперів

Валовий при*
буток (збиток)

050,
055

Розраховується як різниця між чистим доходом від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівар*
тістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
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Інші операційні
доходи

060

Cуми інших доходів від операційної діяльності під*
приємства, крім доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від опера*
ційної оренди активів; дохід від операційних кур*
сових різниць; відшкодування раніше списаних ак*
тивів; дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій) тощо

Адміністратив*
ні витрати

070
Загальногосподарські витрати, пов’язані з управ*
лінням та обслуговуванням підприємства

Витрати на
збут

080

Витрати підприємства, пов’язані з реалізацією про*
дукції (товарів) — витрати на утримання підрозді*
лів, що займаються збутом продукції (товарів), рек*
ламу, доставку продукції споживачам тощо

Інші операційні
витрати

090

Собівартість реалізованих виробничих запасів; від*
рахування на створення резерву сумнівних боргів і
суми списаної безнадійної дебіторської заборгова*
ності; втрати від знецінення запасів; втрати від опе*
раційних курсових різниць; визнані економічні
санкції; відрахування для забезпечення наступних
операційних витрат, а також усі інші витрати, що
виникають в процесі операційної діяльності під*
приємства (крім витрат, що включаються до собі*
вартості продукції, товарів, робіт, послуг)

Прибуток (зби*
ток) від опера*
ційної діяль*
ності

100,
105

Визначається як алгебраїчна сума валового при*
бутку (збитку), іншого операційного доходу, адмі*
ністративних витрат, витрат на збут та інших опе*
раційних витрат

Дохід від участі
в капіталі

110
Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, до*
чірні або спільні підприємства, облік яких ведеться
методом участі в капіталі

Інші фінансові
доходи

120
Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від
фінансових інвестицій (крім доходів, які облікову*
ються за методом участі в капіталі)

Інші доходи 130

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необо*
ротних активів і майнових комплексів; дохід від не*
операційних курсових різниць та інші доходи, які
виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Фінансові вит*
рати

140
Витрати на проценти та інші витрати підприємс*
тва, пов’язані із залученням позикового капіталу
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Втрати від
участі в капіта*
лі

150
Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані,
дочірні або спільні підприємства, облік яких прова*
диться методом участі в капіталі

Інші витрати 160

Собівартість реалізації фінансових інвестицій, нео*
боротних активів, майнових комплексів; втрати від
неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки
фінансових інвестицій та необоротних активів; ін*
ші витрати, які виникають у процесі звичайної ді*
яльності (крім фінансових витрат), але не пов’яза*
ні з операційною діяльністю підприємства

Прибуток (зби*
ток) від зви*
чайної діяль*
ності до опо*
даткування

170,
175

Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збит*
ку) від операційної діяльності, фінансових та ін*
ших доходів (прибутків), фінансових та інших вит*
рат (збитків)

Податки на
прибуток

180
Сума податків на прибуток від звичайної діяльності,
визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгал*
терського обліку 17 “Податок на прибуток”

Прибуток від
звичайної ді*
яльності

190,
195

Визначається як різниця між прибутком від зви*
чайної діяльності до оподаткування та сумою по*
датків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності
дорівнює збитку від звичайної діяльності до опо*
даткування та сумі податків на прибуток

Надзвичайні
доходи і над*
звичайні витра*
ти

200,
205

Відображаються відповідно: невідшкодовані втрати
від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, тех*
ногенних аварій тощо), включаючи витрати на запо*
бігання виникненню втрат від стихійного лиха та тех*
ногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми
страхового відшкодування та покриття втрат від над*
звичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи
і втрати від інших подій та операцій, які відповідають
визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзви*
чайних подій відображаються за вирахуванням суми,
на яку зменшується податок на прибуток від звичай*
ної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна
оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної
події слід окремо розкривати в примітках до фінансо*
вих звітів

Податки з над*
звичайного
прибутку

210
Сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від
надзвичайних подій

Чистий прибу*
ток (збиток)

220,
225

Розраховується як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного
прибутку, надзвичайного збитку та податків з над*
звичайного прибутку
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Чистий прибу*
ток (збиток)

220,
225

Розраховується як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного
прибутку, надзвичайного збитку та податків з над*
звичайного прибутку

ІІ. Елементи операційних витрат

Операційні
витрати

230*
280

Відповідні елементи операційних витрат (на ви*
робництво і збут, управління та інші операційні
витрати), яких зазнало підприємство в процесі сво*
єї діяльності протягом звітного періоду, за вираху*
ванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуван*
ням тих витрат, які становлять собівартість про*
дукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита са*
мим підприємством. Собівартість реалізованих то*
варів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не
наводиться

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна
кількість прос*
тих акцій

300
Середньозважена кількість простих акцій, які пере*
бували в обігу протягом звітного періоду

Скоригована
середньорічна
кількість прос*
тих акцій

310
Середньорічна кількість простих акцій в обігу, ско*
ригована на середньорічну кількість потенційних
простих акцій

Чистий прибу*
ток (збиток) на
одну просту ак*
цію

320

Показник, що розраховується діленням різниці
між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою ди*
відендів на привілейовані акції на середньорічну
кількість простих акцій в обігу

Скоригований
чистий прибу*
ток (збиток) на
одну просту ак*
цію

330
Показник, що розраховується діленням скоригова*
ного чистого прибутку (збитку) на скориговану се*
редньорічну кількість простих акцій в обігу

Дивіденди на
одну просту ак*
цію

340
Показник, який розраховується шляхом ділення
суми оголошених дивідендів на кількість простих
акцій, за якими сплачуються дивіденди
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Назва статті
Код 

рядка
Зміст статті
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І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (зби*
ток) від зви*
чайної діяль*
ності до опо*
даткування

010
Прибуток або збиток від звичайної діяльності до
оподаткування за звітний період, наведений у звіті
про фінансові результати (форма 2, р. 170, 175)

Амортизація
необоротних
активів

020
Амортизаційні відрахування з матеріальних і нема*
теріальних необоротних активів, нараховані протя*
гом звітного періоду (форма 1, р. 012, 032)

Збільшення
(зменшення)
забезпечень

030

Відображається зміна (у графі “Надходження” —
збільшення, у графі “Видаток” — зменшення) у
складі забезпечень наступних витрат і платежів, які
не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяль*
ністю (форма 1, р. 400, 410, 420)

Збиток (прибу*
ток) від нереа*
лізованих кур*
сових різниць

040

У графі “Надходження” відображаються збитки, у
графі “Видаток” — прибутки від курсових різниць
внаслідок перерахунку статті балансу “Грошові
кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті”

Збиток (прибу*
ток) від неопе*
раційної діяль*
ності

050

У графі “Надходження” відображається збиток, у
графі “Видаток” — прибуток від володіння (диві*
денди, відсотки тощо) та реалізації фінансових ін*
вестицій, а також від продажу основних засобів, не*
матеріальних активів, інших довгострокових акти*
вів, від обміну оборотних активів на необоротні ак*
тиви і фінансові інвестиції, від неопераційних кур*
сових різниць, інші прибутки і збитки від інвести*
ційної та фінансової діяльності (без урахування
витрат на сплату відсотків) (форма 2, р. 110*130,
150*160)

Витрати на
сплату відсот*
ків

060
Витрати, наведені в статті “Фінансові витрати” зві*
ту про фінансові результати (форма 2, р. 140)

Прибуток (зби*
ток) від опера*
ційної діяль*
ності до зміни в
чистих оборот*
них активах

070
Різниця між сумами грошових надходжень та су*
мами грошових видатків, відображених у рядках
010*060 форми 3
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Зменшення
(збільшення)
оборотних ак*
тивів

080

У графі “Надходження” відображається зменшення,
у графі “Видаток” — збільшення статей оборотних
активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквівален*
ти”, “Поточні фінансові інвестиції” та інших статей
неопераційних оборотних активів), що відбулись
протягом звітного періоду. При цьому не врахову*
ються зміни в складі оборотних активів, які є наслід*
ком негрошових операцій інвестиційної діяльності
(обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції
тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів
або погашення зобов’язань з фінансової оренди ви*
робничими запасами, продукцією, товарами тощо,
негрошові внески до статутного капіталу тощо) або
виправлення помилок минулих років. Окрім того,
не враховується зміна дебіторської заборгованості
поточного податку на прибуток і зменшення дебі*
торської заборгованості за іншими платежами до
бюджету внаслідок зарахування кредиторської за*
боргованості за поточним податком на прибуток
(форма 1, розділ ІІ активів)

Зменшення
(збільшення)
витрат майбут*
ніх періодів

090

У графі “Надходження” відображається зменшен*
ня, у графі “Видаток” — збільшення у складі витрат
майбутніх періодів, що відбулись протягом звітно*
го періоду (форма 1, р. 270)

Збільшення
(зменшення)
поточних зо*
бов’язань

100

У графі “Надходження” відображається збільшен*
ня, у графі “Видаток” — зменшення у статтях розді*
лу балансу “Поточні зобов’язання” (крім статей
“Короткострокові кредити банків”, “Поточна за*
боргованість за довгостроковими зобов’язаннями”,
“Поточні зобов’язання за розрахунками з учасни*
ками”, сум зобов’язань за відсотками та інших зо*
бов’язань, не пов’язаних з операційною діяльніс*
тю). При цьому не враховуються зміни в складі по*
точних зобов’язань, які є наслідком негрошових
операцій інвестиційної діяльності та фінансової ді*
яльності (погашення поточного зобов’язання шля*
хом передачі необоротних активів і фінансових ін*
вестицій, зарахування внесків до капіталу тощо)
або виправлення помилок минулих років. При виз*
наченні суми збільшення (зменшення) поточних
зобов’язань не враховується зміна суми зобов’язан*
ня з поточного податку на прибуток і зменшення
зобов’язань за іншими платежами до бюджету
внаслідок зарахування дебіторської заборгованості
за поточним податком на прибуток (форма 1, роз*
діл IV пасивів)
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Збільшення
(зменшення)
доходів май*
бутніх періодів

110

У графі “Надходження” відображається збільшен*
ня, у графі “Видаток” — зменшення у складі дохо*
дів майбутніх періодів протягом звітного періоду
(форма 1, р. 630)

Грошові кошти
від операційної
діяльності

120
Різниця між сумами надходжень та видатків, відоб*
ражених відповідно у рядках 070*110 форми 3

Сплачені від*
сотки

130
Суми грошових коштів, використаних на сплату
відсотків за користування позиковим капіталом

Сплачені по*
датки на при*
буток

140

Використання грошових коштів для сплати подат*
ків на прибуток за умови, що вони конкретно не
ототожнюються з фінансовою або інвестиційною
діяльністю

Чистий рух
коштів до над*
звичайних по*
дій

150

Надходження або видаток коштів, відображених у
статті “Грошові кошти від операційної діяльності”,
з урахуванням видатку коштів, відображених від*
повідно у рядках 130*140 форми 3

Рух коштів від
надзвичайних
подій

160
Відображаються, відповідно, надходження або ви*
даток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями в
процесі операційної діяльності

Чистий рух
коштів від опе*
раційної діяль*
ності

170
Результат руху коштів від операційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фі*
нансових інвес*
тицій

180

Суми грошових надходжень від продажу акцій або
боргових зобов’язань інших підприємств, а також
часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж над*
ходження за такими інструментами, що визнають*
ся як еквіваленти грошових коштів, або за такими,
що утримуються для дилерських або торговельних
цілей)

Реалізація нео*
боротних акти*
вів

190

Надходження грошових коштів від продажу основ*
них засобів, нематеріальних активів, а також інших
довгострокових необоротних активів (крім фінан*
сових інвестицій)

Реалізація май*
нових комплек*
сів

200

Надходження грошових коштів від продажу дочір*
ніх підприємств та інших господарських одиниць
(за вирахуванням грошових коштів, які були реалі*
зовані у складі майнового комплексу)
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Отримані від*
сотки

210

Надходження грошових коштів у вигляді відсотків
за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж пози*
ки, здійснені фінансовою установою) за фінансо*
вими інвестиціями в боргові цінні папери, за вико*
ристання переданих у фінансову оренду необорот*
них активів тощо

Отримані диві*
денди

220

Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів
як результат придбання акцій або часток у капіталі
інших підприємств (крім виплат за такими інстру*
ментами, які визнаються як еквіваленти грошових
коштів, або за такими, що утримуються для дилер*
ських або торговельних цілей)

Інші надход*
ження

230

Надходження грошових коштів від повернення
авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною ді*
яльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші
надходження, ніж аванси та позики фінансової ус*
танови), надходження грошових коштів від
ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів,
опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які ук*
ладаються для основної діяльності підприємства,
або коли надходження класифікуються як фінан*
сова діяльність), та інші надходження, які не перед*
бачені у вищезазначених статтях

Придбання фі*
нансових інвес*
тицій

240

Виплати грошових коштів для придбання акцій або
боргових зобов’язань інших підприємств, а також
часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж
виплати за такими інструментами, що визнаються як
еквіваленти грошових коштів, або за такими, що ут*
римуються для дилерських або торговельних цілей) 

Придбання не*
оборотних ак*
тивів

250
Виплати грошових коштів для придбання основ*
них засобів, нематеріальних активів та інших нео*
боротних активів (крім фінансових інвестицій)

Придбання
майнових ком*
плексів

260

Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні під*
приємства та інші господарські одиниці (за вираху*
ванням грошових коштів, придбаних у складі май*
нового комплексу)

Інші платежі 270

Аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і
позики грошовими коштами, надані іншим сторонам
(крім авансів і позик фінансових установ); виплати
грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, фор*
вардними контрактами, опціонами тощо (за виклю*
ченням випадків, коли такі контракти укладаються
для операційної діяльності підприємства або виплати
класифікуються як фінансова діяльність); інші плате*
жі, що не передбачені у вищезазначених статтях
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Чистий рух
коштів до над*
звичайних подій

280
Різниця між сумами грошових надходжень та ви*
датків, відображених відповідно у рядках 180*270
форми 3

Рух коштів від
надзвичайних
подій

290
Надходження або видаток коштів, що пов’язані з
надзвичайними подіями в процесі інвестиційної ді*
яльності

Чистий рух
коштів від ін*
вестиційної ді*
яльності

300
Результат руху коштів від інвестиційної діяльності
з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження
власного капі*
талу

310
Надходження грошових коштів від розміщення ак*
цій та інших операцій, що приводять до збільшен*
ня власного капіталу

Отримані 
позики

320

Надходження грошових коштів у результаті утво*
рення боргових зобов’язань (позик, векселів, облі*
гацій, а також інших видів короткострокових і дов*
гострокових зобов’язань, не пов’язаних з операцій*
ною діяльністю)

Інші надход*
ження

330
Інші надходження грошових коштів, які пов’язані з
фінансовою діяльністю 

Погашення по*
зик

340
Виплати грошових коштів для погашення отрима*
них позик

Сплачені диві*
денди

350 Суми дивідендів, сплачені грошовими коштами

Інші платежі 360

Використання грошових коштів для викупу раніше
випущених акцій підприємства, виплати грошових
коштів орендодавцю для погашення заборгованос*
ті за фінансовою орендою та за іншими платежами,
пов’язаними з фінансовою діяльністю

Чистий рух
коштів до над*
звичайних подій

370
Різниця між сумою грошових надходжень та ви*
датків, відображених відповідно у рядках 310*360
форми 3

Рух коштів від
надзвичайних
подій

380
Надходження або видаток коштів, що пов’язані з
надзвичайними подіями в процесі фінансової ді*
яльності

Чистий рух
коштів від фі*
нансової діяль*
ності

390
Результат руху коштів від фінансової діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій
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Чистий рух
коштів за звіт*
ний період

400

Різниця між сумою грошових надходжень та ви*
датків, відображених у статтях “Чистий рух коштів
від операційної діяльності”, “Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності” та “Чистий рух коштів
від фінансової діяльності”

Залишок кош*
тів на початок
року

410
Залишок грошових коштів на початок року, наведе*
ний у балансі (форма 1, р. 230, 240)

Вплив зміни
валютних кур*
сів на залишок
коштів

420

У графі “Надходження” відображається збільшен*
ня, у графі “Видаток” — зменшення залишку гро*
шових коштів в іноземній валюті внаслідок коли*
вань валютного курсу протягом звітного періоду

Залишок кош*
тів на кінець
року

430

Різниця між сумою грошових надходжень та ви*
датків, відображених у статтях “Залишок коштів на
початок року”, “Чистий рух коштів за звітний пері*
од” та “Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів”. Розрахований таким чином показник по*
винен дорівнювати наведеному в балансі залишку
грошових коштів та грошових еквівалентів на кі*
нець звітного періоду (форма 1, р. 230, 240)



5.4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (згідно з П(С)БО 5)
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Назва статті
Код 

рядка
Зміст статті

1 2 3

Залишок на по*
чаток року та
залишок на кі*
нець року

010,
300

Суми власного капіталу на початок (нескоригова*
ний залишок) і кінець року (форма 1, р. 300*370)

Зміна облікової
політики, випра*
влення помилок
та інші зміни

020,
030,
040 

Суми коригувань, передбачених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправ*
лення помилок і зміни у фінансових звітах”

Скоригований
залишок

050
Залишок власного капіталу на початок звітного ро*
ку після внесення відповідних коригувань

Переоцінка ак*
тивів

060*
110

Дані, які відображають збільшення або зменшення
власного капіталу в результаті переоцінки основ*
них засобів та інших активів у порядку, передбаче*
ному відповідними положеннями (стандартами)

Чистий прибу*
ток (збиток) за
звітний період

130
Сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінан*
сові результати

Розподіл при*
бутку

140*
160

Сума нарахованих дивідендів, дані про інший роз*
поділ прибутку між учасниками (власниками) під*
приємства або спрямування прибутку до статутно*
го капіталу, резервного капіталу тощо

Внески 
учасників

180*
190

Дані про збільшення статутного капіталу підпри*
ємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті
збільшення або зменшення дебіторської заборгова*
ності учасників за внесками до статутного капіталу
підприємства

Вилучення ка*
піталу

210*
250

Дані про зменшення власного капіталу підприємства
внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання ви*
куплених акцій акціонерним товариством, зменшення
номінальної вартості акцій або з інших причин

Інші зміни в
капіталі

260*
270

Дані про всі інші зміни у власному капіталі підпри*
ємства, що не були включені до вищезазначених ста*
тей, зокрема, списання невідшкодованих збитків,
безкоштовно отримані активи та інші зміни

Разом змін в
капіталі

290

Підсумок змін у складі власного капіталу за звіт*
ний період, що визначається як сума всіх змін, ві*
дображених у рядках 060 — 280. Залишок власного
капіталу на кінець року визначається, виходячи з
його скоригованого залишку на початок року (ря*
док 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290)



Додаток 6. ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВИХ 
КОЕФІЦІЄНТІВ

Коефіцієнти ліквідності (короткострокової платоспроможності)

Показує здатність компанії сплачувати свої поточні зобов’язання за ра*
хунок усіх оборотних активів. Оптимальне значення — 2.

Показує здатність компанії сплачувати свої поточні зобов’язання за раху*
нок оборотних активів, за винятком запасів. Показник використовується
компаніями, які мають великі залишки товарно*матеріальних запасів
(наприклад, торговими компаніями). Оптимальне значення — 0,7*0,8.

Демонструє можливість компанії розрахуватися за своїми зобов’язаннями
грошовими коштами. Оптимальне значення — 0,2*0,35.

Коефіцієнти фінансової стабільності 
(довгострокової платоспроможності)

Показує, яка частина активів компанії фінансується за рахунок позико*
вих коштів (і довгострокових, і короткострокових).
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Вимірює співвідношення довгострокової заборгованості і власного ка*
піталу компанії. Високе значення цього показника означає, що компа*
нія активно залучає довгострокові кредити чи облігаційні позики. 

Показує, яка частина активів компанії фінансується за рахунок влас*
них коштів.

Показники оборотності активів (ділової активності)

Показує скільки в середньому разів за певний період (місяць, рік) ком*
панія продала свої запаси. Чим вищий цей показник, тим ефективніше
компанія управляє своїми запасами.

Використовуючи коефіцієнт оборотності запасів, розраховується се*
редній період їх реалізації (Т — період часу).

Показує скільки в середньому разів за певний період (місяць, рік) ком*
панія отримує кошти від своїх дебіторів. Чим вищий цей показник, тим
ефективніше компанія управляє своїми запасами. 
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Використовуючи коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,
розраховується середній період часу, протягом якого дебітори розрахо*
вуються з компанією. 

Показує скільки в середньому разів за певний період (місяць, рік) ком*
панія повертає гроші своїм кредиторам. 

Використовуючи коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованос*
ті, розраховується середній період часу, протягом якого компанія роз*
раховується із своїми постачальниками.

Показує, скільки чистого доходу приносить кожна гривня, вкладена в
активи компанії.

Показники прибутковості (рентабельності)

Визначає частку чистого прибутку у доході компанії. Якщо цей показ*
ник зменшується, причини варто шукати у зменшенні доходу від реалі*
зації або у збільшенні витрат компанії.

Загальний показник вимірювання прибутковості вкладених у бізнес
активів (ROA — коефіцієнт прибутковості активів).
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Показує, яка частка чистого прибутку є у власному капіталі компанії. Є
важливим для власників компанії, дозволяє порівнювати прибутко*
вість різних компаній і видів бізнесу (ROE — коефіцієнт прибутковос*
ті власного капіталу).

Коефіцієнти прибутковості акцій (ринкової вартості акцій)

Показує, яка величина чистого прибутку припадає на одну просту ак*
цію товариства. Не визначається для збиткових компаній. Цікавить ак*
ціонерів. Дозволяє порівнювати прибутковість акцій різних компаній
(EPS — прибуток на акцію).

Визначається для акцій товариств, ринкова ціна яких відома. Чим ви*
ще співвідношення P / E, тим привабливішим акції компанії є для ін*
весторів (P / E — відношення ринкової ціни акції до прибутку на цю
акцію). 
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Для нотаток


