
 

 

 

 
 

Таблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та 

іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

 

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Прибуток від операцій з  торгівлі  цінними  паперами  та іншими, ніж   цінні папери,  корпоративними 

правами, у тому числі   (сума позитивних значень рядків 1 – 6) 
03.20  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, 

у тому числі:                                                                                                      (рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3) 
1  

доходи звітного (податкового) періоду 1.1  

витрати звітного (податкового) періоду 1.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 1.3  

Прибуток (+) або збиток (-)  від операцій  з облігаціями,  

у тому числі:                                                                                                      (рядок 2.1 – рядок 2.2 – рядок 2.3) 
2  

доходи звітного (податкового) періоду 2.1  

витрати звітного (податкового) періоду 2.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 2.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,  

у тому числі:                                                                                                      (рядок 3.1 – рядок 3.2 – рядок 3.3) 
3  

доходи звітного (податкового) періоду 3.1  

витрати звітного (податкового) періоду 3.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 3.3  

Прибуток (+) або збиток (-)  від  операцій з  іпотечними сертифікатами  (іпотечними  сертифікатами  

участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),  

у тому числі:                                                                                                      (рядок 4.1 – рядок 4.2 – рядок 4.3) 

4  

доходи звітного (податкового) періоду 4.1  

витрати звітного (податкового) періоду 4.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 4.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій  із сертифікатами фондів операцій з  нерухомістю,   

у тому числі:                                                                                                      (рядок 5.1 – рядок 5.2 – рядок 5.3) 
5  

доходи звітного (податкового) періоду 5.1  

витрати звітного (податкового) періоду 5.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 5.3  

Прибуток (+)  або  збиток (-)  від операцій  з іншими  цінними паперами,  

у тому числі:                                                                                                      (рядок 6.1 – рядок 6.2 – рядок 6.3) 
6  

доходи звітного (податкового) періоду 6.1  

витрати звітного (податкового) періоду 6.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 6.3  
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Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними  

інструментами)  

                                                                                                                

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (позитивне значення (рядок 2 – 

рядок 3 – рядок 4)) 

03.21 
 

Збиток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (відʾємне значення (рядок 2 – 

рядок 3 – рядок 4)) 

1 
 

доходи звітного (податкового) періоду 2  

витрати звітного (податкового) періоду 3  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 4  
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