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Організація обліку та аудиту фінансових результатів
діяльності підприємства

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є
глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових
відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського
обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів,
витрат і фінансових результатів. Основною метою підприємства в умовах ринку
стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним
підвищенням якості обслуговування споживачів. Важливим і актуальним є той
факт, що основою фінансово-економічного розвитку та стабільності підприємства
за наявності конкуренції є збереження фінансової незалежності, яку забезпечує
позитивний фінансовий результат діяльності – прибуток.

У розробку теорії і практики обліку фінансових результатів підприємств
значний внесок зробили Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Т.В. Боцян, П.І. Хомин та
інші. Незважаючи на те, що принципи, організація й методика обліку, порядок
формування облікової політики підприємств України відповідають міжнародним
стандартам фінансової звітності, все ж існує ряд невідповідностей в окремих
концептуальних підходах щодо їх визнання.

Актуальною задачею є необхідність організації обліку фінансових
результатів таким чином, щоб надати повну, достовірну інформацію про доходи,
витрати, прибутки (збитки) підприємства за звітний період. Така інформація є
основою для аналізу та прийняття управлінських рішень, а тому доцільно
відображати результати за видами діяльності підприємства, відображати окремо
результати звичайної діяльності та результати від надзвичайних подій.

Алгоритм визначення фінансового результату для підприємств
передбачений П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Узагальнюючою
формою фінансової звітності є форма №2 «Звіт про фінансові результати», який
складають відповідно до затвердженого П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати». Відзначимо, що згідно класифікації, передбаченої даним П(С)БО 3,
критерієм формування прибутку (збитку) є його визначення за окремими видами
діяльності підприємства. Узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку
79 «Фінансові результати»[1].

Так, у загальному вигляді, результат господарської діяльності підприємства
за принципом формування прибутку (збитку) підприємства відповідно до процесу
відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку обчислюють за
формулою (1):
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ЧП(З) = (±ФР о.д ± ФР ф.о ± ФР і.з.д. ± Ф н.п.), (1)

де ФР о.д. - фінансовий результат від операційної діяльності;
ФР ф.о. - фінансовий результат від фінансових операцій;
ФР і.з.д. - фінансовий результат від іншої звичайної діяльності;
ФР н.п. - фінансовий результат від надзвичайних подій;
ЧП(З) - чистий прибуток або збиток [2].

Для ефективної організації обліку фінансових результатів на підприємстві
потрібно сформувати таку облікову політику, яка б висвітлювала всі необхідні
положення щодо її складових.

Для вдосконалення управління підприємством більшість підприємств на
сьогоднішній день використовує нові методи управління і сучасні технічні
засоби побудови різних інформаційних систем. Передусім, вони проводять
реконструкцію технічної та інформаційної бази на основі введення
автоматизованої системи обліку, аналізу й аудиту, до складу якої входять
автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМб) [3].

Комплекс зведеного обліку та складання звітності включає в себе задачі
узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з подальшим
групуванням отриманих даних по одному чи кількох рахунках з ціллю
формування даних для складання звітності, аналізу та аудиту, а також
прийняття управлінських рішень [4].

Отже, можна зробити висновок, що ефективність роботи підприємства
багато в чому залежить від правильної організації системи бухгалтерського
обліку і методики економічного аналізу, зокрема такого важливого аспекту, як
фінансові результати. Реформування системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні матиме позитивні наслідки, якщо підприємства
будуть застосовувати новітні ефективні комп’ютерні технології обробки
облікової інформації. Умови для цього дедалі стають сприятливішими:
насичується ринок порівняно недорогою і водночас потужною комп’ютерною
технікою; зросла кількість виробників прикладних бухгалтерських програм, які
пропонують свою продукцію за помірними цінами, більш якісні і з кращим
сервісним обслуговуванням.
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