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Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС:
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"Фінансові результати діяльності великих та середніх 
підприємств області" 29 28 27
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Статистичні продукти та інші заходи за результатами ДСС

експрес-випуски:
 "Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
області за 2016р. (попередні дані)"

у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного  зв'язку

Термін оприлюднення та період

Підготувати оглядові листи для респондентів ДСС:                                        
Про якість поданої річної фінансової звітності
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                                      ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНІ СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Виконавець і терміни (строки) виконання заходу

головне управління статистики 
(ГУС)

Найменування заходу

1 Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС за фінансовою 
звітністю, які змінили місце реєстрації

протягом року

Взаємодія з респондентами ДСС

Отримати від респондентів ДСС форми річної фінансової звітності:              
№1 "Баланс", №2 "Звіт про фінансові результати", №3 "Звіт про рух 
грошових коштів", №4 "Звіт про власний капітал", №5 "Примітки до річної 
звітності", №6 Додаток до Приміток до річної звітності "Інформація за 
сегментами"; Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (фф№1-
м"Баланс", №2-м "Звіт про фінансові результати"); Спрощений фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва (фф№1-мс"Баланс",  №2-мс"Звіт про 
фінансові результати")
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28 лютого 28 лютого

25 квітня. липня. жовтня 25 квітня. липня. жовтня

протягом року

№
з/п відокремлені підрозділи ГУС

(районний (міський) рівень) 
2.03.01.04  Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств
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"Показники балансу великих та середніх підприємств за видами 
економічної діяльності"

"Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств 
за видами промислової діяльності"

статистична інформація для розміщення на веб-сайті:                                             
"Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності (без урахування зміни ОВД)"

"Фінансові результати підприємств до оподаткуванняпо містах 
обласного значення та районах (без урахування зміни ОВД)"

"Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності (з урахуванням зміни ОВД)"

"Фінансові результати підприємств до оподаткуванняпо містах 
обласного значення та районах (з урахуванням зміни ОВД)"

"Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
промислової діяльності (з урахуванням зміни ОВД)"

"Фінансові результати великих та середніх підприємств до 
оподаткування за видами промислової діяльності"

"Фінансові результати до оподаткування за видами економічної 
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (без 
урахування ОВД)"

"Фінансові результати великих та середніх підприємств до 
оподаткування за видами економічної діяльності"

"Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за 
видами економічної діяльності (з урахуванням зміни ОВД)"

"Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами 
економічної діяльності (з урахуванням зміни ОВД)"

"Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
промислової діяльності (без урахування зміни ОВД)"

"Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств 
за видами економічної діяльності"

"Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами 
промислової діяльності (з урахуванням зміни ОВД)" 
"Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (з 
урахуванням зміни ОВД)"
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Підготувати прес-випуск для ЗМІ на тему: 
"Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
області" 29 29 29

Здійснити виступ на радіо/телебаченні на тему: Термін проведення заходу6
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