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АКТИВИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

 
 

 
 

 

ПЕРЕДМОВА 

 
 

Статистичний збірник  "Фінансовий стан підприємств малого бізнесу 
Закарпатської області" містить містить інформацію про фінансовий стан  
малих підприємств у 2011 році. 

Збірник підготовлено за даними фінансової та статистичної звітності 
суб’єктів малого бізнесу, які відібрані органами державної статистики для 
статистичного спостереження. Наведена інформація базується на системі 
показників фінансової звітності  за формами: №№1, 1-м, 1-мс "Баланс" (річна), 
№№2, 2-м, 2-мс "Звіт про фінансові результати" (річна), 
та статистичної звітності за формою №1-підприємництво (річна). 

У збірнику наведено інформацію про фінансові показники, зокрема, 
фінансовий результат до оподаткування, чистий фінансовий результат 
(сальдо), відомості про прибуткові та збиткові підприємства і суми 
одержаних ними прибутків (збитків), рентабельність (збитковість) 
операційної діяльності підприємств, розподіл необоротних та оборотних 
активів, власного капіталу, зобов’язань, тощо. Окремі показники наведені 
за регіонами України. Дані наведені у динаміці за 2009–2011рр. за видами 
економічної діяльності, в розрізі міст та районів області. 

Дані по підсумках 2011р. за видами економічної діяльності наведено 
з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності, який 
розраховано відповідно до Методологічних положень щодо визначення 
основного виду діяльності підприємства, затверджених наказом 
Держкомстату від 14.12.2006 №607. 

Для наглядності і зручності користування наведено методологічні 
визначення економічних термінів. 

Видання підготовлено на замовлення споживачів на платній основі. 
 

 



 
 

 

 
 

 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 
м. – місто грн. – гривня 
р. – рік тис. – тисяча 
табл. – таблиця у т.ч. – у тому числі 
млн. –мільйон % – відсоток 
од – одиниць  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 
Тире (–) – явищ не було. 
  
Крапки (...) – відомості відсутні. 
  
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 

використаними у таблиці розрядами. 
  
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або 

недоцільне. 
  
"у тому числі", "з них" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума 
складових не дорівнює підсумку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

 
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку. 

Малі підприємства – юридичні особи-суб’єкти підприємницької 
діяльності будь-якої організаційно-правової форми господарювання, в яких 
середня кількість працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 
п’ятдесяти осіб, а обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а 
також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) 
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної 
діяльності, фінансових, інших та надзвичайних доходів (прибутків), 
фінансових, інших та надзвичайних витрат (збитків). 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума 
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, 
надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. 

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як 
відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат 
операційної діяльності підприємств. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому. 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені 
у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов’язань. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Дебіторська заборгованість – заборгованість підприємству: 
покупців, замовників та інших дебіторів (у т.ч. яка забезпечена векселями) 
за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги; фінансових і 
податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до 
бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивідендів, відсотків, 
роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов’язаних 
сторін та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська 
заборгованість. Показники дебіторської заборгованості у разі створення 
щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі за чистою 
реалізаційною вартістю. 

Кредиторська заборгованість – заборгованість підприємства 
фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності, виконані роботи 
та отримані послуги (у т.ч. яка забезпечена векселями); з сум авансів 
одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, 
виконання робіт (послуг); за усіма видами платежів до бюджету, 
включаючи податки з працівників підприємства; також заборгованість 
підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; 
заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з 
розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу; 
заборгованість пов’язаним сторонам та з внутрішньовідомчих розрахунків; 
інша заборгованість з поточних зобов’язань. 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за ціною 
продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних 
робіт, послуг), що зазначена в оформлених, як підстава для розрахунків з 
покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (роботи, 
послуги) за бартерним контрактом) за винятком непрямих податків (ПДВ, 
акцизного збору тощо). 
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