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На перше місце у діяльності підприємства ставиться результат робо-

ти – прибуток або збиток. Розгляд та детальне вивчення проблем обліку і 
аудиту фінансових результатів дає змогу запобігти, уникнути чи виправити 
помилки, які найчастіше допускають спеціалісти при веденні бухгалтерсь-
кого обліку. 

Значна частина сільськогосподарських підприємств застосовують 
журнально-ордерну форму обліку, яка характеризується простотою та зру-
чністю заповнення облікових регістрів журналів-ордерів. 

Для обліку доходів і витрат підприємства застосовують рахунки 70 
«Дохід від реалізації»; 79 «Фінансові результати»; 90 «Собівартість реалі-
зації». 

92 «Адміністративні витрати»; 94 «Інші витрати операційної діяль-
ності»; 23 «Виробництво» які закриваються на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати». Регістрами обліку, які використовують підприємства для цих 
операцій є журнал-ордер № 11 с-г. 

Первинна документація, яка служить основою для складання зведе-
них документів та регістрів синтетичного обліку є типовою, заповнюється 
в основному відповідно до вимог законодавства. Проте значна частина до-
кументів створюється підприємствами самостійно у електронній формі, без 
перетворення на паперову. Це полегшує роботу бухгалтерів, проте є ризик 
втрати даних при програмних або системних комп’ютерних збоях [3]. 

В обліку фінансових результатів вирішення потребують наступні 
проблеми: розходження у формуванні «бухгалтерського» і «податкового» 
фінансового результату; регулювання витрат і доходів, визначення фінан-
сових результатів та відображення їх в обліку; недосконала класифікація 
фінансових результатів для забезпечення користувачів оперативної та дос-
товірної інформації; порядок визначення фінансових результатів; проблема 
достовірного обліку фінансових результатів; розходження у визначенні бу-
хгалтерського та економічного прибутку [4], [5]. 

Щодо обліку фінансових результатів діють різні методики їх розра-
хунку. Вважаємо, що має бути прийнята єдина методика розрахунку при-
бутку, яку слід запровадити на законодавчому рівні. Це дасть змогу стабі-
лізувати методологію бухгалтерського обліку в підприємствах і спростити 
розрахунок податку на прибуток. 

Вирішення проблеми обліку фінансових результатів внесе вагому 
частку в покращення облікового процесу та ефективне ведення бухгалтер-
ського обліку на підприємствах будь-якої форми власності. 

З 1 січня 2007 р. набуло чинності Положення (стандарт) бухгалтер-



ського обліку 30 «Біологічні активи», який призначено для регулювання 
методологічних принципів організації й ведення бухгалтерського обліку 
активів сільського господарства. Після його впровадження для сільського-
сподарських підприємств виникла проблема запровадження методики ви-
значення фінансових результатів від первісного визнання сільськогоспо-
дарської продукції, оскільки спостерігається не зі ставність показників фі-
нансових результатів від здійснення сільськогосподарської діяльності в 
динаміці з іншими видами економічної діяльності. Це унеможливлює про-
ведення комплексного аналізу [1]. 

Пропонуємо внести зміни до П(С)БО 30 «Біологічні активи» в час-
тині визначення фінансових результатів від первісного визнання сільсько-
господарської продукції та біологічних активів, а саме визначити дохід від 
первісного визнання біологічних та дохід від первісного визнання сільсь-
когосподарської продукції на окремих субрахунках. Для цього запровади-
ти у практику до субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від 
зміни вартості активів, які обслуговуються за справедливою вартістю» два 
субрахунки другого порядку: 7101 «Дохід від первісного визнання сільсь-
когосподарської продукції» та 7102 «Дохід від первісного визнання та пе-
реоцінки біологічних активів» [2]. 

Слід також звернути увагу на посилення контролюючої функції об-
ліку, використовувати методи аудиту, особливо внутрішнього. 

Оскільки найбільшу частку у фінансових результатах становлять фі-
нансові результати від операційної діяльності, то аудитори насамперед 
мають проводити їх аудит. Поряд з цим також проводиться аудит фінансо-
вих результатів від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та в 
результаті виникнення надзвичайних подій. Оцінюючи об’єкт перевірки, 
аудитори повинні дотримуватися певних критеріїв. Необхідно правильно 
обрати критерії оцінки усієї фінансової звітності, зокрема Звіту про фінан-
сові результати та їх використання. До цих критеріїв належать: повнота, 
оцінка, законність, обережність, постійність, відповідальність. Таким чи-
ном аудит дозволяє встановити справжній стан фінансових результатів на 
підприємстві. 
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