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Один із ключових принципів  управління – 

неможливо управляти тим, що ти не можеш 

виміряти. 

 

Без якісного обліку у вас не буде системи виміру – 

рішення прийматимуться навмання або 

інтуїтивно. 

Чому облік важливий? 



Три ключові звіти в структурі обліку: 
 

• Баланс. 
• Звіт про прибутки й збитки. 
• Звіт про рух грошових коштів. 

 
Баланс відповідає на питання “що ми маємо, якими 
ресурсами володіємо та звідки вони походять?” 
Звіт про прибутки й збитки відповідає на питання “чи є ми 
ефективними та чи збільшуємо капітал підприємства?” 
Звіт про рух грошових коштів відповідає на питання 
“звідки надходять кошти та на що витрачаються, чи 
достатньо їх для нашого функціонування” 



Структура фінансової звітності 
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Звіт про Фінансові результати 

№ Показник січень-грудень січень 

1 Дохід-всього 24206 24206 
2 Від власного виробництва молока 22506 22506 

2.1 к-ть молока 3410 3410 

2.2 ціна молока 6,6 6,6 
3 Від заготівлі молока 1200 1200 

3.1 к-ть молока 1000 1000 

3.2 оплата за заготівлю 1,2 1,2 
4 Інші доходи 500 500 

4.1 Продаж телят 500 500 
4.2 Гною 0   
4.3 Дотації 0   

4.4 Інші  0   
5 Витрати-всього 18710 18710 

6 Корма 7200 7200 
7 Утримання молодняка 660 660 
8 Оплата праці 4000 4000 

9 Податки 1750 1750 

10 Фінансові витрати 5000 5000 

11 Інші витрати 100 100 

12 Прибуток/Збиток 5496 5496 

Аналіз Звіту про фінансові результати 

К-ть корів гол 10 

Виробено молока на корову л 11 

собівартість молока грн/л 4,90 

Вартість кормів  в 1 л молока (грн) грн/л 2,1 

Ціна проданого молока (грн) грн/л 6,60 

Рентабельність % 35% 

Прибуток на 1 л.молока грн/л 1,70 

Аналіз звіту про 
фінансові результати 
дає можливість 
оцінити: 
•  рівень прибутку 
• аналіз 

витрат/втрат 
• оцінити 

можливості 



Звіт про Рух грошових коштів: 
Види діяльності Показник січень 

Залишок на початок місяця 1 000 

операційні надходження 

Надходження від молока 30 225 
Надходження від заготівлі молока 6 975 
Надходження від продажу корів,телят 1 000 
Інші 0 

Фінансові надходження 
Позики Банку 5 000 
Позики Проекту 5 000 

  дотаціїї 0 
Інвестиційні надходження Власні кошти 5 000 

Всього надходжень 53 200 

Операційні виплати 

Придбання кормів 20 000 
Витрати на вирощування кормів 0 
Електроенергія на ферму 5 000 
Ветеринарія та інші витрати 1 000 
Оплата праці для найнятих працівників 4 000 
Сплата податків 1 750 
Ремонти 1 000 
інші виплати 1 000 

Фінансові витрати 

% за користування кредитами 5 000 
інші фінансові витрати 500 
погашення позик 5 000 

Інвестиційні виплати 

Витрати на розширення СМФ 0 
Витрати на придбання ВРХ 0 
Видатки на родину 9 000 

Всього виплат 53 250 
Залишок на кінець місяця 950 

РГК січень-грудень 

Операційний РГК 4 450 
Фінансовий РГК -500 

Інвестиційний РГК -4000 
Рух коштів -50 
Залишок на початок місяця 1 000 
Залишок на кінець  місяця 950 

Аналіз звіту про РГК: 
•  рівень прибутку 
• аналіз виплат 
• оцінити можливості  
• джерела фінансування 



Податковий облік. Види оподаткування. 

Критерії 

Характиристика груп ЄП 

1 група 2 група 3 група 4 група 

тільки фіз. особи тільки фіз. особи фіз. та юр. особи тільки юр. особи 

Ставка єдиного 
податку 

не більше 10% від 
прожиткового 
мінімуму на 1 січня 

не більше 20% від 
мінімальної 
заробітної плати на 
1 січня  

3% доходу для платників ПДВ  
5% від доходу для 
неплатників ПДВ 
 
 
 

залежно від призначення 
землі - для ріллі, сіножатей та 
пасовищ - 0,95% від 
нормативно-грошової оцінки 
землі 

Ставки ЄП встановлюють місцеві ради 
залежно від виду діяльності 

Ставка єдиного 
соціального внеску 
(з ФОП та найманих) 

22% від мінімальної заробітної плати (мінімум) 

Максимально 
допустимий обсяг 
доходу за рік 

не більше 300 000 
грн. 

не більше 1 500 000 
грн. 

не більше 5 000 000 грн. 

без обмежень, але часта с/г 
товаровиробництва має бути 
не менше 75% від загального 
обототу 

Наймані працівники 0 0-10 працівників без обмежень без обмежень 



Податковий облік. Види оподаткування. 

Критерії 

Характиристика груп ЄП 

1 група 2 група 3 група 4 група 

тільки фіз. особи тільки фіз. особи фіз. та юр. особи тільки юр. особи 

Дозволена сфера 
діяльності 

Тільки роздрібний 
продаж на ринках 
та/або надання 
побутових послуг 
населенню (перелік 
послуг у п. 291.7 
ПКУ). 
 

Надання послуг, у 
т.ч. побутових, 
тільки платникам 
ЄП та/або 
населенню; 
виробництво 
та/або продаж 
товарів;  
 

Усі види діяльності, крім 
заборонених у п. 291.5 ПКУ 
 

Усі види діяльності, крім 
заборонених у п. 291.51 ПКУ, 
зокрема: виробництво 
підакцизних товарів, крім 
виноробних матеріалів, 
обмеження на виробництво 
електроенергії (< 25% 
доходу); реалізація 
декоративних  рослин, диких 
тварин, хутряних виробів та 
хутра (< 50% доходу). 
 

Способи 
розрахунків 

Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 
ПКУ). Заборонені бартер, взаємозаліки, використання векселів, 
виплата зарплати в натуральній формі заборонені. 

Грошова (готівкова та 
безготівкова) та негрошова 
форма (бартер) 

РРО (не стосується 
виробництва) 

не застосовується 

Не 
використовуються, 
якщо дохід < 1 млн 
грн 

Не використовуються, якщо 
дохід < 1 млн грн. Для юросіб 
– на загальних підставах. 

На загальних підставах (якщо 
протягом 12 міс.дохід 
складає >1 млн.грн.) 



Податковий облік. Облік 

Критерії 

Облік, декларування та сплата податків 

1 група 2 група 3 група 4 група 

тільки фіз. особи тільки фіз. особи фіз. та юр. особи тільки юр. особи 

Ведення обліку 

Облік доходів 
(поступлень), 
заповнення книги 
обліку доходів 

Облік доходів 
(поступлень), 
заповнення книги 
обліку доходів 

Для фізичних осіб - Облік 
доходів (поступлень), 
заповнення книги обліку 
доходів 

Спрощений бухоблік та 
складання спрощеної 
фінансової звітності за П(С)БО 
25 - для мікро та малих 
підприємств 

Для юридичних осіб - 
Спрощений бухоблік та 
складання спрощеної 
фінансової звітності за П(С)БО 
25. 

На загальних підставах - для 
середніх та великих 
підприємств 



Податковий облік. Звітування. 

Критерії 

Облік, декларування та сплата податків 

1 група 2 група 3 група 4 група 

тільки фіз. особи тільки фіз. особи фіз. та юр. особи тільки юр. особи 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Назва звіту 

Додаткова декларація платника єдиного 
податку (1-2 групи) 

Додаткова декларація платника 
єдиного податку (3 групи) Додаткова декларація платника 

єдиного податку 4 групи 

Подача декларації 
1 раз на рік, до 28 
лютого наступного за 
звітним роком 

1 раз на рік, до 28 
лютого наступного за 
звітним роком  

поквартально наростаючим 
підсумком, 40 днів після 
закінчення звітного кварталу  Раз на рік протягом 51 кал. дня 

після кінця року. 

Термін сплати щомісячно, до 20 числа звітного місяця 
протягом 40 календарних днів 
після закінчення звітного 
кварталу 

Раз у квартал протягом 30 кал. 
днів після кінця кварталу. 

Річна сума податку 
розбивається на 4 квартали: І – 
10%, ІІ – 10%, ІІІ – 50%, IV – 30%. 

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК (для фізичної особи) 

Назва звіту 
Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску - 

Подача декларації ЄСВ (для 
фіз.осіб) 

рік, до 10 лютого наступного за звітним роком (за 2019 р. до 10.02.2020 р.) 

- 

Термін сплати 
щомісячно, до 20 числа наступного за звітним місяцем або щоквартально до 
20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ 

  



Податковий облік. Мінімальні платежі 

Критерії 

Мінімальні місячні платежі у 2019 році 

1 група 2 група 3 група 4 група 

тільки фіз. особи тільки фіз. особи фіз. та юр. особи тільки юр. особи 

Мінімальні місячні платежі з власника ферми 

ЄСВ 918,06 918,06 918,06 918,06 

Єдинний податок 192,1 834,6 
щоквартальна від обороту по 
рахунку /касі -5% 

щоквартальна залежно від 
кількості землі і її 
нормативно-грощової оцінки 
- 0,95% 

Мінімальні місячні платежі з 1 найманого працівника  

ЄСВ наймані заборонені 918,06 918,06 918,06 

ПДФО наймані заборонені 751,14 751,14 751,14 

Військовий збір наймані заборонені 62,60 62,60 62,60 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


