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РЕФЕРАТ

Предметом  дослідження  є  методика  складання  звіту  про  фінансові

результати  (звіт  про  сукупний  дохід)  та  аналіз  прибутковості  на

ПАТ «Укртатнафта».

Мета  роботи  –  дослідження  методики  складання  Звіту  про  фінансові

результати (Звіту про сукупний дохід)  та аналіз  прибутковості  підприємства.

Вивчаються теоретичні  і  практичні аспекти зі  складання Звіту про фінансові

результати  (Звіт  про  сукупний  дохід),  розглядається  звіт  в  контексті

національних  та  міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку.

Досліджуються  особливості  формування  обліку  фінансових  результатів  на

ПАТ «Укртатнафта»  та  приділяється  увага  організації  скаладання  звіту  про

фінансові  результати  (звіт  про  сукупний  дохід)  в  умовах  застосування

інформаційних систем і технологій на діючому підприємстві. На основі звіту

про фінансові результати ПАТ «Укртатнафта» був проведений аналіз динаміки,

структури  доходів  і  витрат  та  аналіз  прибутковості  підприємства.  Одержані

результати  з  розрахунків  рентабельності   можуть  бути  використані  при

прийняття управлінських рішень і аналізу діяльності підприємства.

Ключові  слова:  фінансові  результати,  звіт  про  фінансові

результати(звіт  про  сукупний  дохід),  фінансова  звітність,  національні

стандарти  бухгалтерського  обліку,  методика  складання,  аналіз

прибутковості, рентабельність.


