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Глава 2 
Інформаційне забезпечення 
фінансового менеджменту 

 
Представлено вступ до фінансового обліку: структуру звітів, 

необхідні позиції для розуміння фінансових звітів, відображення фі-
нансових операцій, значення і місце у фінансовому менеджменті, осо-
бливості вітчизняного і закордонних форматів. Окремо розглядають-
ся Звіт про доходи і розходи (калькуляція продукції, класифікація і 
структура витрат, економічний і фінансовий змісти звіту); Баланс: 
структура і фінансовий зміст, принципи формування, розшифровка 
статей балансу та їх взаємозв’язок; Звіт про рух коштів: фінансовий 
зміст і функції, можливі підходи до формування структури звіту.  

Внаслідок опанування матеріалом цієї глави студенти мають 
вільно орієнтуватися у фінансовій структурі звітних документів, 
економічному й фінансовому змісті здійснених та відображених гос-
подарських операцій. 

 
 
 

2.1. Вступ до фінансового обліку 
 
Управління як функція взагалі має сенс, коли існує або є визна-

ченим об’єкт управління. Таким об’єктом для фінансового менеджме-
нту є рух коштів підприємства. Об’єкт виступає у формально-знаковій 
формі і подається у звітній документації.  

Взагалі фінансова інформація призначена для того, щоб задово-
льнити потреби тих, хто має відношення до коштів і розрахунків: ме-
неджерів, інвесторів, кредиторів, державних установ тощо. Потреби в 
інформації обумовлені меншою мірою трьома основними питаннями: 
(1) Зростають чи ні кошти, що вкладені (інвестовані) у підприємство? 
(2) Який рівень ризику цих інвестицій? (3) Як кошти рухаються у рам-
ках підприємства? 

Відповіді на ці питання знаходяться у фінансовій звітності, яка, 
у свою чергу, є результатом бухгалтерського обліку. Це, до речі, під-
креслює різницю між фінансовим менеджментом та бухгалтерським 
обліком. Для ефективного управління фінансами підприємств, органі-
зацій та установ фінансовому менеджеру слід добре розуміти засади 
бухгалтерського обліку; структуру документів фінансової звітності та 
те, як відображаються в них господарські операції.  
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Сучасна система бухгалтерського обліку і звітності в Україні 
ґрунтується на наступних головних принципах:  
1. Основна мета бухгалтерського обліку – надання користувачам 

для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інфор-
мації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. 

2. Вимір і узагальнення всіх господарських операцій підприємства 
в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій оди-
ниці (грошовій одиниці України). 

3. Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві безупинно з дня 
реєстрації підприємства і до його ліквідації. Підприємство само-
стійно обирає форму бухгалтерського обліку як визначену сис-
тему регістрів обліку, порядку і способу узагальнення відбитої в 
них інформації, виходячи з особливостей своєї діяльності з до-
триманням законодавчо встановлених єдиних принципів. 

4. Підставою для ведення бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи. 

5. Інформація первинних документів, прийнятих до обліку, систе-
матизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах си-
нтетичного й аналітичного обліку методом подвійного запису. 
Операції в іноземній валюті відбиваються також у валюті розра-
хунків і платежів по кожній іноземній валюті окремо. 

6. Господарські операції мають відображатися в облікових регіст-
рах того звітного періоду, у який вони були здійснені. 

7. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвен-
таризацію активів і зобов’язань, об’єкти і періодичність прове-
дення якої визначаються власником (керівником) підприємства, 
крім випадків, коли її проведення є обов’язковим відповідно до 
законодавства. 

8. Доходи і витрати відбиваються в бухгалтерському обліку і фі-
нансовій звітності в момент їхнього виникнення незалежно від 
дати чи надходження сплати коштів. 

9. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несуть 
власники чи уповноважені посадові особи, що здійснюють кері-
вництво підприємством. 

10. Головний бухгалтер чи особа, на яку покладено ведення бухгал-
терського обліку на підприємстві, забезпечує дотримання вста-
новлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського 
обліку, складання і представлення фінансової звітності у встано-
влений термін. 
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Бухгалтерський облік на підприємстві має здійснюватися на 
принципах (ст. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік”): обач-
ності; повного висвітлення; автономності; послідовності; безперервно-
сті; нарахування і відповідності доходів і витрат; превалювання сутно-
сті над формою; історичної (фактичної) собівартості; єдиного грошо-
вого вимірника; періодичності. 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство 
самостійно вибирає одну з наступних чотирьох форм його організації: 
1. Введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. 
2. Користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, за-

реєстрованого як підприємець, що здійснює підприємницьку ді-
яльність без створення юридичної особи. 

3. Ведення на договірних принципах бухгалтерського обліку 
централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою.  

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітнос-
ті безпосередньо власником чи керівником підприємства. Втім, 
така форма бухгалтерського обліку не може застосовуватися 
підприємствами, звітність яких повинна обнародуватися.  
При організації бухгалтерського обліку підприємство також са-

мостійно визначає свою облікову політику. Отже, на підприємстві, 
крім наказу про організацію бухгалтерського обліку, обов’язково має 
видаватися окремий наказ про облікову політику. Облікова політика 
підприємства, відповідно до принципу послідовності, є в цілому не-
змінною, а форма організації бухгалтерського обліку може змінювати-
ся щорічно. 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і проце-
дур, що використовуються підприємством для представлення і скла-
дання фінансової звітності. Підприємство має висвітлювати обрану 
облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності і 
методів обліку, обраних щодо окремих статей звітності. Зміна обліко-
вої політики обґрунтовується і розкривається в примітках до фінансо-
вих звітів. 

Облікова політика підприємства може змінюватися тільки, як-
що: (1) змінюються статутні вимоги; (2) змінюються вимоги органу, 
що затверджує стандарти бухгалтерського обліку, а також коли (3) 
нові положення облікової політики забезпечать достовірне відобра-
ження у фінансовій звітності подій або операцій. 

В обліковій політиці підприємства, зокрема, визначається: 
1. Межа істотності. Означає представлення інформації, що є іс-

тотною для користувачів фінансової звітності. Істотною вважається 
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інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів 
фінансової звітності. Істотність інформації визначається відповідними 
положеннями Стандартів бухгалтерського обліку і керівництвом під-
приємства.  

Визнавати чи ні ті або інші витрати в складі активів підприємст-
ва і відображати їх у Балансі чи включати до складу витрат і відобра-
жати в Звіті про фінансові результати визначається нормами, встанов-
леними відповідними Стандартами і межею істотності. Остання для 
різних підприємств може бути не однаковою: це залежить від оборотів, 
обсягів виробництва. Наприклад, якщо встановлена підприємством 
межа істотності дорівнює 100 грн., то операція по придбанню бланків 
звітності на суму 50 грн. у складі запасів не відбивається, а списується 
на операційні витрати. 

2. Порядок визначення тривалості операційного циклу з метою 
класифікації активів. Операційний цикл – це проміжок часу між при-
дбанням запасів для здійснення діяльності й одержанням засобів від 
реалізації виробленої з них продукції чи товарів, послуг.  

Відповідно до чинних Стандартів, матеріальні активи можуть 
бути віднесені до основних засобів чи інших необоротних активів у 
тому випадку, якщо очікуваний термін їхнього корисного використан-
ня більше одного року (чи більше операційного циклу, якщо він пере-
вищує один рік). Дебіторська заборгованість може бути віднесена до 
довгострокової тільки в тому випадку, якщо така заборгованість не 
пов’язана з операційною діяльністю підприємства і термін її погашен-
ня перевищує один рік. 

3. Порядок визнання основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, термінів їхнього корисного використання, мето-
дів нарахування амортизації і ліквідаційної вартості. Відповідно до 
Стандартів, підприємство самостійно визначає вартісні ознаки тих 
предметів, які варто віднести до основних засобів, і тих, котрі відно-
сяться до інших необоротних матеріальних активів.  

4. Порядок визнання нематеріальних активів, термінів їхнього 
корисного використання і методів нарахування амортизації з ураху-
ванням встановлених норм. 

5. Методи оцінки вибуття запасів. Для запасів, що мають різне 
призначення і різні умови використання, можуть застосовуватися різні 
методи оцінки їхнього вибуття.  

6. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартос-
ті продукції (робіт, послуг). Такий перелік і склад статей встановлю-
ються підприємством самостійно. У виробничу собівартість продукції 
(робіт, послуг) включаються: (а) прямі матеріальні витрати; (б) прямі 
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витрати на оплату праці; (в) інші прямі витрати; (г) загальновиробничі 
витрати. Тож на підприємстві має бути встановлено конкретний пере-
лік і склад таких витрат, виходячи з фактичних витрат, що здійсню-
ються підприємством.  

7. Перелік і базу розподілу постійних і змінних загальновироб-
ничих витрат на кожен об’єкт витрат, нормальну потужність виробни-
чих підрозділів підприємства. 

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 
обслуговування та управління виробництвом (цехами, ділянками), що 
змінюються прямо (чи майже прямо) пропорційно до зміни обсягу дія-
льності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен 
об’єкт витрат з використанням обраної підприємством бази розподілу 
(годин праці, заробітної плати і т.п.), виходячи з фактичної потужності 
звітного періоду. 

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати 
на обслуговування і керування виробництвом, що залишаються не-
змінними (чи майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні 
загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат із 
врахуванням обраної бази розподілу (годин праці, заробітної плати і 
т.п.) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальнови-
робничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої 
продукції (робіт, послуг).  

8. Порядок визначення величини резерву сумнівних боргів. По-
точна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послу-
ги включається в підсумок Балансу по чистій реалізаційній вартості. 
Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчис-
люється величина резерву сумнівних боргів. Ця величина може визна-
чатися двома методами: (а) виходячи з платоспроможності окремих 
дебіторів; (б) на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Об-
лікова політика використовує один з цих двох методів. 

9. Метод оцінки ступеня завершеності операцій по наданню по-
слуг. Відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку дохід, 
пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завер-
шеності операцій по наданню послуг на дату балансу, якщо може бути 
достовірно оцінено результат цієї операції. Стандартами передбачено 
декілька варіантів оцінки ступеня завершеності операцій по наданню 
послуг: (а) вивчення виконаної роботи; (б) визначення питомої ваги 
обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, що 
повинні бути надані; (в) визначення питомої ваги витрат, понесених 
підприємством у зв’язку з наданням послуг у загальній очікуваній сумі 
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таких витрат. Сума витрат, здійснених на визначену дату, включає 
тільки витрати, що відбивають обсяг наданих послуг на цю ж дату. 

10. Необхідність створення резервів (резервування засобів) для 
забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

Стандартами бухгалтерського обліку передбачено, що підпри-
ємство може створювати забезпечення для відшкодування майбутніх 
витрат на: оплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпе-
чення; виконання гарантійних зобов’язань і т.п. Підприємство само-
стійно вирішує питання про необхідність резервування засобів для 
забезпечення тих чи інших витрат.  

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік”, під-
приємства зобов’язані представляти у відповідні органи підготовлену 
фінансову звітність. Фінансова звітність має забезпечувати інформа-
ційні потреби користувачів відносно: (1) придбання, продажу і воло-
діння цінними паперами; (2) участі в капіталі підприємства; (3) оцінки 
якості управління; (4) оцінки здатності підприємства вчасно виконува-
ти свої зобов’язання; (5) забезпеченості зобов’язань підприємства; (6) 
визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; (7) регулюван-
ня діяльності підприємства тощо. 

До складу квартальної фінансової звітності включено форму 
№ 1 “Баланс” і форму № 2 “Звіт про фінансові результати”. Натомість 
річна фінансова звітність передбачає додатково форму № 3 “Звіт про 
рух коштів” і форму № 4 “Звіт про власний капітал”, а також примітки 
до звітів. Суб’єкти малого підприємництва заповнюють форму № 1-м 
“Баланс” і форму № 2-м “Звіт про фінансові результати”. 

У примітках до фінансових звітів висвітлюється облікова полі-
тика підприємства, представляється інформація, яку не наведено без-
посередньо у фінансових звітах, але яка є обов’язковою з огляду на 
відповідні положення Стандартів бухгалтерського обліку, а також ін-
формація, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний 
для забезпечення її зрозумілості та доречності. 

 
 
 

2.2. Звіт про фінансові результати 
 
Основним показником господарської діяльності будь-якого під-

приємства є прибуток. Звіт про фінансові результати – це документ, в 
якому визначається фінансовий результат діяльності компанії за пев-
ний період часу. Він подає інформацію про витрати і прибутки як су-
му, що накопичена протягом звітного періоду (року). Структуру Звіту 
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про фінансові результати представлено на рис. 3. Зауважимо, що всі 
форми, що наводяться нижче, не повністю відповідають сьогоденній 
вітчизняній практиці, але побудовані для роз’яснення фінансового змі-
сту Звіту. 

 

 
 

 
Рис. 3. Види діяльності підприємства, що формують структуру 

Звіту про фінансові результати 
 

У загальному вигляді порядок обліку для визначення фінансо-
вих результатів підприємства складається з наступних показників: 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
(мінус) Податок на додану вартість (тут вкажемо й акцизний 

збір, а також інші вирахування з доходу) 
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Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

(мінус) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, по-
слуг) 

Валовий прибуток або збиток  
(мінус) Накладні витрати (адміністративні витрати, витрати на 

збут та інші операційні витрати) 
Фінансові результати від операційної діяльності 
(плюс/мінус) Інші фінансові доходи та збитки від операційної 

діяльності 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 
(мінус) Податок на прибуток від звичайної діяльності 
Фінансові результати від звичайної діяльності 
(плюс/мінус) Надзвичайні доходи або витрати 
(мінус) Податок з надзвичайної діяльності 
Чистий прибуток (збиток) 
 
Отже, у загальному вигляді:  
чистий прибуток = чистий дохід – собівартість – податок на 

прибуток. 
Послідовність складання Звіту про фінансові результати ґрунту-

ється на окремому відображенні результатів від операційної, інвести-
ційної і фінансової діяльності (рис. 3). Загальну форму Звіту представ-
лено у таблиці 6.  

Звіт про фінансові результати надає інформацію про рентабель-
ність підприємства. Він представляє значний інтерес для інвесторів, 
оскільки відображає результати операційної діяльності підприємства 
за певний період часу. 

Збільшення чи зменшення прибутку по відношенню до минуло-
го періоду, як і використання його для діяльності підприємства, спри-
чиняють суттєвий вплив на розвиток і подальше укріплення фінансо-
вого стану підприємства. 

При складанні прогнозного плану прибутків та збитків врахову-
ється, що прибуток, отриманий від часто здійснюваних операцій, є 
найбільш характерним показником доходів у поточній діяльності під-
приємства. Прибуток від продажу товарів, знятих з виробництва, но-
сить одноразовий характер і не повинен прийматися у розрахунок при 
прогнозуванні майбутніх доходів (наприклад, при розробці бізнес-
плану). 
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2.3. Калькулювання собівартості готової продукції 
 

Калькулювання – це рохрахунок собівартості об’єкта витрат, що 
дає можливість: визначити ціну продукції (робіт або послуг); обгрун-
тувати економічний варіант організації виробництва; оцінити ефекти-
вність підрозділів підприємства; дізнатися, хто з замовників забезпечує 
найбільший внесок у прибуток підприємства, і т.д. 

Встановленню принципів і методів калькулювання слугує 
управлінський облік – це система обробки і підготовки інформації про 
діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управ-
ління підприємством. Управлінський облік відрізняється від бухгал-
терського, котрий являє собою процес виявлення, виміру, реєстрації, 
нагромадження, узагальнення, збереження і передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для об-
ґрунтування рішень. 

Отже, метод калькулювання є одним з методів управлінського 
обліку. 

Здійснюється калькулювання об’єктів витрат (до об’єктів витрат 
відносяться вироби, робота, послуга, проект і т.д.) за допомогою сис-
теми виробничого обліку. Він, у свою чергу, складається з двох етапів: 
1) групування витрат за однорідними елементами (матеріали, заро-

бітна плата, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати);  
2) віднесення прямих витрат на об’єкти витрат на підставі даних 

первинних документів і розподіл витрат (до яких відносяться і 
загальновиробничі витрати) з використанням обраної бази роз-
поділу (заробітної плати, годин роботи, прямих витрат і т.д.). 
Загальновиробничі витрати підрозділяються на постійні та 

змінні. Змінні загальновиробничі витрати прямо (чи майже прямо) 
пропорційні зміні обсягу виробництва. Постійні загальновиробничі 
витрати не залежать від обсягу виробництва. До них відносяться ви-
трати на управління й обслуговування виробництва. 

Які з загальновиробничих витрат відносяться до змінних, а які – 
до постійних відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, під-
приємство встановлює самостійно. 

Калькуляцію можна визначити як класифікацію, реєстрацію і 
відповідний розподіл витрат для оцінки вартості продукції чи послуг і 
подання відповідним чином впорядкованих даних, які керівництво 
може використовувати для контролю і планування господарської дія-
льності. 

Основна мета калькуляції – надання керівництву всіх рівнів ін-
формації не лише про понесені та поточні витрати, але й про те, які 
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витрати потрібно здійснити. Калькуляція слугує не лише для визна-
чення вартості виробництва, збуту, адміністрації і продажу продукції 
чи надання послуг, але й для обчислення витрат, пов’язаних з кожним 
видом продукції чи послуг на кожному етапі виробничого процесу. 

Звіт про фінансові результати не дає повної інформації, необ-
хідної для оцінки собівартості одиниці продукції, оскільки він визна-
чає загальну суму видатків, які підприємство понесло у ході своєї дія-
льності. Для управління виробництвом потрібний більш детальний 
аналіз. Калькуляція собівартості слугує методом, за допомогою якого 
отримують інформаційну базу такого аналізу.  

Існує два основних принципи калькуляції собівартості: з повним 
розподілом витрат і за змінними витратами.  

Калькуляції собівартості з повним розподілом витрат 
Традиційно калькуляція витрат виробництва була спрямована на 

розрахунок витрат по кожному продукту чи послузі. Калькуляція собі-
вартості з повним розподілом витрат ґрунтується на тому припущенні, 
що всі витрати, пов’язані з діяльністю підприємства, викликані вироб-
ництвом продукції чи наданням послуг.  

Мета цього методу калькулювання собівартості полягає у мак-
симально точному визначенні витрат. За умов його використання 
змінні і постійні витрати відносяться на кожний продукт. 

Проблема полягає в тому, як розподілити всі витрати між 
об’єктами калькуляції. З цією метою всі витрати поділяються на дві 
категорії: 
1. Прямі витрати: витрати, безпосередньо пов’язані з певним про-

дуктом чи послугою. Прикладом прямих витрат слугують мате-
ріали або заробітна платня. 

2. Непрямі витрати, до яких відносяться ті, що не можуть бути 
прямо віднесені до того чи іншого виду продукції або послуг, 
наприклад, адміністративні витрати, витрати на збут тощо. 
Для того, щоб визначити прибутковість конкретного виду про-

дукції чи послуги, до пов’язаних з ними витрат мають бути віднесені 
не лише прямі, а й частина всіх інших витрат, що виникають у діяль-
ності підприємства. 

Калькуляція собівартості за змінними витратами (пряме каль-
кулювання) 

Мета цього методу полягає у розподілі витрат на змінні та по-
стійні, що дозволяє визначити величину валового прибутку. Змінні 
витрати розглядаються таким же чином, як і прямі витрати у системі 
калькуляції собівартості з повним розподілом витрат.  
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На практиці розподіл витрат на постійні та змінні може бути до-
статньо важким. Часто буває так, що витрати не є ні повністю постій-
ними, ні повністю змінними і може виникнути потреба у додатковому 
аналізі для того, щоб здійснити розподіл обгрунтовано, враховуючи 
характер діяльності підприємства. 

Постійні витрати є незмінними на будь-якому рівні обсягів ви-
робництва. Настає момент, коли подальше збільшення обсягу вироб-
ництва потребує додаткового обладнання, а може, й розширення по-
тужностей підприємства в цілому. Отже, деякі витрати можна розгля-
дати як постійні лише в рамках певного періоду. 

 
 
 

2.4. Баланс 
 
Баланс підприємства будується за даними бухгалтерського облі-

ку і являє собою фінансовий звіт підприємства, що відображає його 
фінансовий стан на певний момент часу. Цей звіт поділяється на дві 
частини, одна з яких характеризує певний вид господарських засобів – 
актив, інша – їх джерела – пасив. 

Ліва частина балансу – Активи (Assets) – дає інформацію про 
засоби підприємства з точки зору їх складу та розміщення, а права час-
тина – Пасиви (Liabilities) – інформацію про джерела формування та 
призначення засобів (табл. 5). Тобто і в активі і в пасиві Балансу відо-
бражено одні й ті ж засоби, але з різних точок зору: у активі – що?, у 
пасиві – за рахунок чого?  

Структура Балансу відповідає балансовому рівнянню, що 
зв’язує між собою три поняття:  
1) активи – засоби, що є у розпорядженні підприємства (грошові 

кошти, запаси, обладання і т.п.); 
2) зобов’язання – зовнішні фінансові джерела формування засобів 

підприємства (аванси покупців, кредити банку та постачальників 
тощо); 

3) власний капітал – внутрішні джерела фінансування засобів під-
приємства (нерозподілений прибуток, внески засновників і т.ін.). 
Активи = Зобов’язання + Власний капітал. 
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Таблиця 2 
 

Загальна структура Балансу 
 

Актив Пасив 
І. Необоротні активи І. Власний капітал 
ІІ. Оборотні активи ІІ, ІІІ, IV. Зобов’язання 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів V. Доходи майбутніх періодів 

 

Активи підприємства розділені на необоротні довгострокові й 
оборотні поточні. Такий поділ грунтується на використанні часового 
критерію. До необоротних активів відносяться такі, що слугують бі-
льше 12 місяців, до оборотних – менше. Останні, хоч і постійно знахо-
дяться у складі активів, менш ніж за період у 12 місяців змінюють 
свою грошову форму.  

Власний капітал підприємства відбивається в Балансі в статтях:  
− Статутний капітал; 
− Додатковий капітал; 
− Резервний капітал; 
− Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 
− Неоплачений капітал. 

У випадку збитків цифри статті “Неоплачений капітал” наво-
дяться в Балансі в дужках – це означає, що на ці суми слід зменшити 
підсумковий показник розділу І пасиву Балансу. У дужках вказуються 
також показники статей “Знос”, “Резерв сумнівних боргів” та ін. Як 
окремі розділи в активі та пасиві Балансу виділені витрати і доходи 
майбутніх періодів. 

Основна особливість балансу – тотожність підсумків активу і 
пасиву. Економічний зміст Балансу не припускає іншого. 

Форма Балансу представлена у таблиці 5.  
Матеріальні майнові засоби використовуються протягом довго-

го терміну. Сюди входять земля і будівлі, верстати й устаткування, а 
також транспортні засоби. У процесі експлуатації вони зазнають зносу, 
що тягне за собою необхідність їх поступового списання у вигляді 
амортизаційних відрахувань до вартості знов створеного продукту. У 
зв’язку з цим початкова вартість необоротних активів у балансі змен-
шується на суму зносу. 

До складу необоротних активів включаються й цінності, що ви-
значаються як нематеріальні активи, – видавничі права, патенти, за-
конне право здійснення певного виду діяльності, вартість фірмового 
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знаку і т.ін. Погашення цих витрат також здійснюється через аморти-
зацію. 

До необоротних активів відносяться також незавершене будів-
ництво, довгострокові фінансові інвестиції, які обраховуються за ме-
тодом участі в капіталі інших підприємств, та інші фінансові інвести-
ції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові 
активи та інші необоротні активи. 

Основні засоби – частина виробничого капіталу, який повністю 
бере участь у процесі виробництва, але переносить свою вартість на 
продукт, що виробляється, частинами відповідно до зносу. 

Оборотний капітал – частина виробничого капіталу, вартість 
якого у процесі виробництва повністю переноситься на продукт, що 
виробляється. Термін використання оборотного капіталу звичайно 
складає менше одного року. 

Грошові засоби можуть виступати у вигляді готівки у касі, засо-
бів на банківських рахунках, ліквідних цінних паперів (акцій, облігацій).  

Дебіторська заборгованість виникає при продажу товарів та на-
данні послуг у кредит.  

 
Таблиця 3 

 

Основні розділи Балансу підприємства 
 

Активи (наявні ресурси) Пасиви (джерела формування 
ресурсів) 

1. Необоротні активи 1. Власний капітал 
Нематеріальні активи Статутний капітал 
Незавершене будівництво Резервний капітал 
Основні засоби Нерозподілений прибуток (непо-

критий збиток) 
Довгострокові фінансові інвес-
тиції 

2. Забезпечення наступних витрат 
і платежів 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

Забезпечення виплат персоналу 

Відстрочені податкові активи Цільове фінансування 
Інші необоротні активи 3. Довгострокові зобов’язання 
2. Оборотні активи Довгострокові кредити банків 
Запаси Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання 
Векселі одержані Відстрочені податкові 

зобов’язання 
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Закінчення таблиці 3
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

4. Поточні зобов’язання 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками 

Короткострокові кредити банків 

Поточні фінансові інвестиції Векселі видані 
Грошові кошти та їх еквівален-
ти 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

Інші оборотні активи Поточні зобов’язання за розра-
хунками 

3. Витрати майбутніх періодів 5. Доходи майбутніх періодів 
 

Баланс дає головну характеристику підприємства з точки зору 
стійкості його положення шляхом відображення фінансового стану на 
певну дату. 

 
 
 

2.5. Звіт про рух коштів 
 
У відповідності до Закону про бухгалтерський облік та регламе-

нтацій П(С)БО до складу річної фінансової звітності підприємства 
(крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів госпо-
дарської діяльності і суб’єктів малого підприємництва, визнаних таки-
ми відповідно до чинного законодавства) включається Звіт про рух 
коштів. 

Метою складання Звіту про рух коштів є надання користувачам 
фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про 
зміни, що відбулися в складі коштів підприємства і їхніх еквівалентів 
за звітний рік. Звіт забезпечує можливість прийняття вірних рішень 
керівництвом і власниками підприємства, у тому числі визначення 
можливості виплати дивідендів акціонерам і відсотків інвесторам і 
кредиторам та ін.  

Разом з іншими формами фінансових документів Звіт про рух 
коштів дозволяє зробити оцінку змін у чистих активах, фінансовій 
структурі, включаючи ліквідність і платоспроможність, планувати 
грошові потоки з метою пристосування до умов, що змінюються, і мо-
жливостей. 

У той же час він функціонально відрізняється від інших форм 
фінансової звітності, тому що виконує функції індикатора майбутньої 
економічної життєздатності підприємства. Незважаючи на те, що Звіт 
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показує надходження і вибуття коштів протягом фінансового періоду, 
він надає уявлення про здатність підприємства виконувати майбутні 
зобов’язання. А це є показником того, як генерувалися кошти: за до-
помогою власних ресурсів чи ресурсів завдяки зовнішнім запозичен-
ням; наскільки ефективно підприємство використовувало свої кошти, 
на що воно їх витратило.  

Відповідно до П(С)БО, до коштів відносяться готівка, засоби на 
рахунках у банках і депозити до запитання, а до еквівалентів коштів – 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конве-
ртуються у визначені суми коштів і характеризуються незначним ри-
зиком зміни їхньої вартості. Прикладом еквівалентів коштів є високо-
ліквідні інвестиції в цінні папери на термін не більше 3 місяців (казна-
чейські векселі, депозитні сертифікати й ін.). 

Віднесення цінних паперів до складу еквівалентів коштів вима-
гає упевненості в їхній відповідності вимогам короткостроковості та 
високої ліквідності. 

Звіт про рух коштів складається в розрізі трьох видів діяльності: 
операційної; інвестиційної; фінансової (рис. 7). Суми надходжень і 
витрат коштів, що наводяться у Звіті, розгорнуті по кожному з цих 
видів діяльності. Отже, щоб правильно скласти Звіт про рух коштів, 
необхідно навчитися вірно визначати приналежність здійснюваних 
операцій до того чи іншого виду діяльності. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства (зафі-
ксована в статутних документах), а також інші види діяльності, що не 
є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Прикладами руху коштів у 
результаті операційної діяльності є:  
1) надходження коштів від продажу товарів, виконання робіт і на-

дання послуг;  
2) надходження коштів від операційної оренди, комісійних та ін-

ших доходів;  
3) виплати коштів постачальникам і підрядникам за товари, роботи 

і послуги;  
4) виплати коштів працівникам;  
5) грошові надходження і платежі страхової компанії як страхові 

премії й інші види страхової допомоги;  
6) виплати коштів чи компенсації податку на прибуток, якщо тіль-

ки вони не можуть бути пов’язані з фінансовою чи інвестицій-
ною діяльністю;  

7) надходження і виплати коштів по контрактах, укладених для 
комерційних чи торгових цілей;  
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8) одержання штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за пору-
шення господарських договорів, що визнані за боржником, щодо 
якого отримане рішення суду (арбітражного суду) про їхнє стяг-
нення;  

9) суми отриманих грантів і субсидій;  
10) сплата штрафів, пені, неустойки за невиконання підприємством 

законодавства й умов договорів. 
Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необорот-

них активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою 
частиною еквівалентів коштів. Прикладами руху коштів у результаті 
інвестиційної діяльності є:  
1) рух коштів від реалізації (придбання) основних засобів, немате-

ріальних активів та інших необоротних активів;  
2) рух коштів від реалізації (придбання) фінансових інвестицій;  
3) рух коштів від реалізації (придбання) майнових комплексів;  
4) рух коштів від реалізації (придбання) часткових чи боргових 

інструментів інших підприємств, а також часткою участі в спі-
льних підприємствах (крім еквівалентів коштів і платежів, при-
значених для комерційних чи торгових цілей);  

5) аванси коштами і позики, надані іншим сторонам (крім 
пов’язаних з операційною діяльністю);  

6) надходження коштів від повернення авансів і позик, наданих 
іншим сторонам (крім тих, котрі пов’язані з операційною діяль-
ністю);  

7) одержання відсотків;  
8) одержання дивідендів. 

Фінансова діяльність – це діяльність, що приводить до змін роз-
міру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Прикладом 
руху коштів у результаті фінансової діяльності є:  
1) випуск акцій;  
2) викуп раніше випущених акцій підприємства;  
3) надходження коштів від випущених компанією боргових цінних 

паперів;  
4) одержання позик і їхнє погашення;  
5) виплата дивідендів;  
6) виплати коштів у рахунок погашення заборгованості по фінан-

совій оренді. 
Застосовуючи вищенаведену класифікацію за видами діяльнос-

ті, необхідно пам’ятати, що віднесення руху коштів до того чи іншого 
виду діяльності залежить, у першу чергу, від характеру господарської 
діяльності підприємства. Це означає, що, наприклад, для виробничого, 
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торгового чи будівельного підприємства торгівля цінними паперами є 
інвестиційною діяльністю. Натомість для інвестиційної компанії такий 
вид діяльності є операційним (основним). 

Послідовність складання Звіту про рух коштів ґрунтується на 
вимозі окремого розкриття руху коштів у результаті операційної, інве-
стиційної і фінансової діяльності. 

 
 
 
Терміни 

 
Звіт про фінансові результати Запаси 
Операційна діяльність Вексель 
Звичайна діяльність Основні засоби 
Інвестиційна діяльність Дебіторська заборгованість 

за розрахунками 
Фінансова діяльність Поточні фінансові інвестиції 
Управлінський облік Грошові кошти та їх еквіваленти 
Калькулювання Витрати майбутніх періодів 
Групування витрат 
за однорідними елементами 

Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

Калькуляція за повним 
розподілом витрат 

Статутний капітал 

Калькуляція за змінними 
витратами 

Резервний капітал 

Прямі витрати Нерозподілений прибуток  
Непрямі витрати Забезпечення наступних витрат 

і платежів 
Баланс Цільове фінансування 
Активи Довгострокові зобов’язання 
Пасиви Відстрочені податкові 

зобов’язання 
Нематеріальні активи Довгострокові фінансові 

інвестиції  
Відстрочені податкові активи Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
 
 
 
 
 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 49

Питання для перевірки 
 

1. У чому полягають основні принципи облікової політики 
підприємства? 

2. Які види діяльності відносяться до операційної, інвестицій-
ної, фінансової? 

3. Чому баланс підприємства має обов’язково зійтися? 
4. Як класифікуються витрати підприємства? 
5. Дайте характеристику структури балансу підприємства. 
6. Як складається Звіт про фінансові результати підприємств? 
7. Значення та структура Звіту про рух грошових коштів. 
8. У чому полягають методи розразунку руху грошових кош-

тів від операційної діяльності підприємства? 
 
 
 
Задачі 
 
Задача 1 
“Взуттєва фабрика” 
Інженер С.Ващук вже десять років працює завідувачем вироб-

ництвом в їдальні взуттєвої фабрики. Незважаючи на загальне задово-
лення своєю посадою, він завжди мріяв про те, щоб самому стати вла-
сником такого підприємства. Аби почати власну справу, він зберіг 200 
тис. грн. Базуючись на своїх знаннях та вивченні ринку взуття, він 
зробив певні розрахунки та розробив наступні ідеї. 

Пан С.Ващук вважає, що можливо виробити та продати 10000 
пар взуття щорічно. Це взуття продаватиметься в розташовані по всій 
країні взуттєві магазини за ціною 80 грн. за пару. Взуття він продава-
тиме разом з комерційним директором, зарплата якого становитиме 58 
тис. грн. на рік. Для виробництва взуття необхідно взяти на роботу 
трьох робітників. Зарплата кожного з них становитиме 40 тис. грн. на 
рік. Для виробництва 10000 пар взуття фірма має ще закупити шкіру. 
Шкіра коштує 20 грн. на пару взуття. 

Для того, щоб відкрити взуттєву фабрику, необхідно зробити 
інвестиції в обсязі 900 тис. грн., оскільки фабрика повинна мати: 
– Споруду для контори та виробничого цеху. Капіталовкладення в 

споруду становитимуть 400 тис. грн., а корисний строк служби 
споруди – 20 років. 
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– Машинне обладнання для виробництва. Капіталовкладення в 
обладнання становитиме 500 тис. грн. Інженер визначив корис-
ний строк служби цього обладнання 7 років. 
Оскільки збереження пана С.Ващука становлять всього 200 тис. 

грн., для відкриття власної фірми йому потрібні додаткові грошові 
кошти. Тому на наступний день пан С.Ващук пішов до свого друга, 
котрий працює в місцевому відділенні комерційного банку. Банк зго-
ден позичити пану С.Ващуку 720 тис. грн. на наступних умовах: 
1. Фінансування має бути здійснено за рахунок позички під неру-

хомість в обсязі 400 тис. грн. Процентна ставка на цю позичку 
становить 10% і має бути сплачена наприкінці року. Позичку 
слід погасити протягом 10 років. Кожна сплата має здійснюва-
тися в кінці року. 

2. Машинне обладнання фінансується п’ятирічною позичкою на 
суму 300 тис. грн. Процентна ставка на цю позичку – 10% має 
бути сплачена наприкінці року. Позичка має бути погашена про-
тягом 5 років. Кожна сплата має здійснюватися наприкінці року. 

3. Решта 20 тис. грн., призначена для закупівлі шкіри та виплати 
зарплати. Позичка надається на один рік. Загальна сума плюс 
проценти (24% на рік) мають бути погашені наприкінці року.  
В останній день року пан С.Ващук купує (і сплачує) споруду та 

обладнання. Для того, щоб почати виробництво взуття в новому 2003 
році, він знайшов 4 добрих працівника і замовив шкіру. 

Завдання: Складіть Звіт про фінансові результати та прогноз-
ний баланс фірми за 2003 рік, знаючи напевно, що пан Ващук вірно 
провів вивчення ринку. Фірма дійсно продала 10000 пар по ціні 80 грн. 
за пару. Податкова ставка з прибутку становить 25%. 

Додаткові питання 
1. Чи є необхідним враховувати повернення позички в звіті про 

прибутки та збитки? Поясніть, чому. 
2. Яким чином “балансується” зменшення вартості необоротних 

активів внаслідок зносу? 
 
Задача 2 
Фірма “Россінка” 2 
Сеньйор Россі створив в Україні підприємство по продажу по-

бутової техніки італійських фірм. Наприкінці року йому необхідно 
скласти звітні документи. Він провів інвентаризацію запасів та впоря-
дкував звітність по всіх операціях з постачальниками і споживачами. 

Запаси товарів на складі на початку року становили 720 тис. грн. 
На банківському рахунку було 180 тис.грн., а в касі фірми – 30 тис.грн. 
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На 01.01 звітного року рахунки дебіторів склали за обсягом 90 
тис. грн., а постачальникам, котрі відпускали товар у кредит, Сеньйор 
Россі був винен 170 тис. грн. Він також не сплатив ще на ту дату пода-
тків у сумі 30 тис. грн. і 70 тис. грн. компенсацій своїм робітникам, як 
обіцяв.  

Сеньйор Россі мав у складі фірми два магазини, вартість яких 
дорівнювала на початку звітного року 320 тис. грн., двох вантажівок 
загальною вартістю 50 тис. грн. Магазини були оснащені меблями на 
суму 20 тис. грн. 

Бухгалтерські документи показали наприкінці року таке: 
− рахунки постачальників – 2420 тис. грн. 
− виручка – 3410 тис. грн. 
− зарплата персоналу – 340 тис. грн. 
− оренда, електроенергія, опалення, реклама – 120 тис. грн. 
− податки, що були сплачені, – 30 тис. грн. 
− платежі по рахунках постачальників – 2250 тис. грн. 
− надійшло від покупців – 3200 тис. грн. 

Запаси наприкінці року дорівнювали 850 тис. грн., а невиплаче-
ні компенсації робітникам становили 30 тис. грн. і також несплачені 
податки – 20 тис. грн. 

Сума амортизації необоротних активів – 50 тис. грн. 
Підготуйте баланс фірми Сеньйора Россі за станом на 31.12 зві-

тного року та Звіт про фінансові результати на ту ж дату. 
 
Задача 3 
Компанія “Трейд” 
Дані, що наведені нижче, складені для менеджера компанії 

“Трейд”. На їх основі підготуйте підсумкові фінансові документи: Звіт 
про прибутки та збитки за звітний рік і Баланс на кінець року. Розра-
хуйте оборотність активів і тривалість кредиторської заборгованості. 

 
Таблиця 4 

 

Дані для підготовки фінансових звітів (компанія “Трейд”) 
 

Показники Дебет Кредит 
Запас на початок року 43500  
Закупки 292900  
Виручка від реалізації  576000 
Знижки надані 1200  
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Закінчення таблиці 4
Знижки отримані  5600 
Оренда 40900  
Оплата електроенергії 20300  
Заробітна плата персоналу 120400  
Транспортні витрати 25000  
Оплата за телефон 5600  
Офісне обладнання 18000  
Автомобіль 44600  
Дебітори 56000  
Власний капітал  49000 
Довгострокові запозичення  23000 
Короткостроковий кредит  30200  
Кредитори  45000 
  698600 698600 

 
Додаткова інформація:   
Інвентаризація на кінець року 18000 
Норми амортизації:   
Офісне обладнання 25% 
Автомобіль 15% 
Податок на прибуток 30% 
Коефіцієнт виплати дивідендів 60% 
Аванс по оренді 1200 
Заборгованість по оплаті праці 17271,4 
Заборгованість по електроенергії 12500 
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>   ВСТАВКА. Фінансова звітність 

за національними 
положеннями 

 
Таблиця 5 

 
Баланс на ____________20 _ р. 

 

Актив Код 
рядка

На поча-
ток 
періоду 

На кі-
нець 
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 об-
раховуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

040   

інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   
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Продовження таблиці 5
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, робо-
ти, послуги: 

   

Чиста реалізаційна вартість 160   
Первісна вартість 161   
Резерв сумнівних боргів 162   
Дебіторська заборгованість за розрахунка-
ми: 

   

з бюджетом 170   
за виданими авансами 180   
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
інша поточна дебіторська заборгованість 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    

І. Власний капітал    
Статутний капітал 300   
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330   
Резервний капітал 340   
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Закінчення таблиці 5 
Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток) 

350   

Неоплачений капітал 360   
Вилучений капітал 370   
Усього за розділом І 380   
ІІ. Забезпечення наступних витрат і плате-
жів 

   

Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення 410   
Цільове фінансування 420   
Усього за розділом ІІ 430   
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460   
Інші довгострокові зобов’язання 470   
Усього за розділом ІІІ 480   
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500   
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510   

Векселі видані 520   
Кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, 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 – Усього за роз-
ділом IV 

620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   
Баланс 640   
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Таблиця 6 
 

Звіт про фінансові результати 
 

Стаття 
Код 
ряд-
ка 

За по-
перед-
ній пе-
ріод 

За звіт-
ний пе-
ріод 

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

10   

Податок на додану вартість 15   

Акцизний збір 20   

 25   

Інші вирахування з доходу 30   

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

35   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

40   

Валовий:    
 прибуток 50   
 збиток 55   
Інші операційні доходи 60   
Адміністративні витрати 70   
Витрати на збут 80   
Інші операційні витрати 90   
Фінансові результати від операційної діяль-
ності: 

   

 прибуток 100   
 збиток 105   
Дохід від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120   
Інші доходи 130   

Фінансові витрати 140   
Втрати від участі в капіталі 150   
Інші витрати 160   
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Закінчення таблиці 6
Фінансові результати від звичайної діяльно-
сті до оподаткування: 

   

 прибуток 170   
 збиток 175   
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180   
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
 прибуток 190   
 збиток 195   
Надзвичайні:    
 доходи 200   
 витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Чистий:    
 прибуток 220   
 збиток 225   
Нерозподілений прибуток    
    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    

Матеріальні затрати 230   
Витрати на оплату праці 240   
Відрахування на соціальні заходи 250   
Амортизація  260   
Інші операційні витрати 270   
Разом 280   
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ 
ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

   

Середньорічна кількість простих акцій 300   
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 

310   

Чистий прибуток, що припадає на одну прос-
ту акцію 

320   

Скоригований чистий прибуток, що припадає 
на одну просту акцію 

330   

Дивіденди на одну просту акцію 340   
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Таблиця 7 
 

Звіт про рух грошових коштів 
 

Стаття Код Звітний 
рік 

Попередній 
рік 

I. Рух коштів у результаті операційної дія-
льності    

Надходження від замовників    
Інші надходження    
Виплати постачальникам і працівникам  ( ) ( ) 
Сплачені проценти  ( ) ( ) 
Сплачені податки  ( ) ( ) 
Інші платежі  ( ) ( ) 
Чисті надходження до надзвичайних статей    
(видаток)   ( ) ( ) 
Надходження від надзвичайних подій    
(видаток)   ( ) ( ) 
Чисті надходження від операційної діяльності    
(видаток)   ( ) ( ) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної ді-
яльності    

Реалізація нефінансових активів    
Реалізація інвестицій    
Отримані проценти    
Отримані дивіденди    
Інші надходження    
Придбання нефінансових активів  ( ) ( ) 
Придбання інвестицій  ( ) ( ) 
Інші платежі  ( ) ( ) 
Чисті надходження від інвестиційної діяль-
ності    

(видаток)   ( ) ( ) 
III. Рух коштів у результаті фінансової дія-
льності    

Надходження від емісії акцій    
Отримані позики    
Інші надходження    
Погашення позики  ( ) ( ) 
Сплачені дивіденди  ( ) ( ) 
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Закінчення таблиці 7
Інші платежі  ( ) ( ) 
Чисті надходження від фінансової діяльності    
(видаток)   ( ) ( ) 
Чисті надходження коштів за звітний період    
(видаток)   ( ) ( ) 
Залишок коштів на початок року    
Залишок коштів на кінець року    
Отримані проценти    
Отримані дивіденди    
Інші надходження    
Придбання нефінансових активів  ( ) ( ) 
Придбання інвестицій  ( ) ( ) 
Інші платежі  ( ) ( ) 
Чисті надходження від інвестиційної діяль-
ності    

(видаток)   ( ) ( ) 
 


