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ОБЛІК ТА АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з найбільш актуальних проблем методології та практики 

вітчизняного обліку є облік і аудит доходів і витрат та порядок формування 

фінансових результатів діяльності підприємств. 
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Метoдoлoгiчнi зacaди фopмувaння в бухгaлтеpcькoму oблiку iнфopмaцiї 

пpo дoхoди і витрати пiдпpиємcтвa тa її poзкpиття у фiнaнcoвiй звiтнocтi 

виклaденi у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінснвової звітності», у П(С)БО 15 

«Дoхід» та П(С)БО 16 «Витрати». 

Згідно з П(С)БО 15 «Дoхід» доходи – це збільшення економічних вигоди 

у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 

зростання власного капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок 

внесків учасників (власників) [1]. 

Витрати підприємства визначаються у відповідності до п.16 П(С)БО 16 

«Витрати» [1]. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та 

її розкриття в фінансовій звітності. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. 

У бухгалтерському обліку для визначення результатів діяльності 

підприємства використовується рахунок 79 "Фінансові результати". 

Облік прибутків і збитків – здійснюється на фінансово-результативному 

рахунку 79 «Фінансові результати». На цьому рахунку збираються всі витрати, 

доходи підприємства, які групують в аналітичному обліку за характером 

прибутків і збитків. По кредиту цього рахунка відображають прибуток, а по 

дебету – збитки і витрати [2]. 

Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони 

виникають, поділяються на прибуток (збиток). Виходячи з цього і побудована 
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система рахунків бухгалтерського обліку для відображення формування 

фінансових результатів діяльності підприємства та визначення чистого доходу 

(прибутку) чи збитку звітного періоду, а також для складання Звіту про 

фінансові результати )звіт про сукупний дохід) [2].  

Облік фінансових результатів повинен бути побудований таким чином, 

щоб його показники можна було перетворити в показники Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід).  

Аудит фінансових результатів підприємства є однією з найважливіших 

процедур, яка потребує глибоких знань і значних інтелектуальних зусиль 

аудитора. Основним джерелом інформації аудиту фінансових результатів є 

вимоги нормативних документів, що регулюють облік фінансових результатів. 

Таким чином, ведення обліку і аудиту фінансових результатів насамперед 

передбачено методикою фopмувaння в oблiку iнфopмaцiї пpo дoхoди і витрати 

пiдпpиємcтвa тa її poзкpиття у фiнaнcoвiй звiтнocтi. 
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