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РЕФЕРАТ

 

Об’єктом дослідження є методика складання баланса публічного акціонерного 
товариства “Крюківський вагонобудівний завод”.

Перед написанням роботи було розглянуто велику кількість підручників, 
законів та інструкцій, що дали змогу зрозуміти, що податкова система в Україні 
має багато недоліків найголовнішим з яких  є нормативно-правові акти із 
питань методики складання бухгалтерського балансу, а окремі законодавчі 
норми - недостатньо узгоджені, а інколи суперечливі.

 Мета роботи – вивчити існуючу методику складання бухгалтерського 
балансу й аналізу фінансового стану підприємства. Розглядається комплекс 
питань, пов’язаних з організацією процесу збору інформації для складання 
балансу. 

На основі вивчення теорії й практики бухгалтерського обліку, нормативно 

– правових документів, які визначають методологію складання бухгалтерського 

балансу  та  його  аналізу,  сформулювати  висновки  про  фінансовий  стан 

підприємства.
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