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Текст лекції
1.Баланс підприємства, його структура
Головним елементом фінансового плану є баланс, тобто деталізована
репрезентація фінансового стану підприємства не конкретний момент часу.
Баланс складається з двох частин: активу і пасиву.
В активі балансу відображається все те, чим володіє підприємство на
момент складання балансу. Пасив показує джерела формування і
нагромадження капіталу.
За новою формою в балансі виділяють такі розділи:
— активу, в якому відображають відомості про активи підприємства в
розрізі їх видів;
— пасиву, в якому наводять інформацію про зобов’язання та власний
капітал.
2.Формування фінансових результатів діяльності підприємства
У ринкових умовах метою функціонування будь-якого підприємства є
виготовлення і реалізація продукції для задоволення потреб та одержання
певної суми доходу і, відповідно, прибутку згідно з Національними
стандартами бухгалтерського обліку в Україні (стандарт 3).
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
визначений як загальний дохід (виручка від реалізації продукції), тобто без
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вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з
продажу (податку на додану вартість, акцизного податку тощо).
Основними чинниками, що впливають на величини виручки від
реалізації продукції, є обсяг виробництва продукції, її асортимент, якість,
ритмічність роботи підприємства та ін.
Дохід (виручка від реалізації)

податок на додану вартість
акцизний податок
інші вирахування з доходу

(-)
(-)
(-)

Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції
собівартість реалізованої продукції (-)
Валовий (балансовий) прибуток

інші операційні доходи
операційні витрати

(+)
(-)

фінансові доходи
фінансові витрати

(+)
(-)

Операційний прибуток

Прибуток від звичайної діяльності

Чистий прибуток

Фонд нагромадження
(реінвестований прибуток)

Фонд
споживання

податок на прибуток
надзвичайні доходи
надзвичайні витрати

(-)
(+)
(-)

3.Поняття види і розподіл прибутку підприємства
Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається підприємству
після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією
продукції та іншими видами діяльності.
В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів
підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи
підприємства та визначає його фінансовий стан.
Розрізняють такі найважливіші види прибутку:
1.
Валовий (балансовий прибуток) – розраховується як різниця між
чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої
продукції.
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2.
Операційний прибуток – це балансовий прибуток, скоригований
на різницю інших операційних доходів та операційних витрат.
Інші операційні доходи відображають суми від операційної діяльності
підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції, а саме:
−
дохід від оренди майна;
−
дохід від операційних курсових різниць;
−
доходи від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);
−
відшкодування раніше списаних активів тощо.
Операційні витрати включають:
−
адміністративні витрати (загальногосподарські витрати, пов’язані з
управлінням та обслуговуванням підприємства);
−
витрати на збут (витрати на утримання підрозділів, що займаються
збутом продукції, на рекламу, пакування, доставку продукції споживачам
тощо);
−
інші операційні витрати (собівартість реалізованих виробничих запасів,
сумнівні (безнадійні) борги та втрати на знецінення запасів, втрати від
операційних курсових одиниць, економічні санкції).
3.
Прибуток від звичайної діяльності – це операційний прибуток,
скоригований на величину фінансових та інших доходів і фінансових та
інших витрат.
До фінансових та інших доходів належать:
−
дохід від інвестицій в інші підприємства;
−
дивіденди;
−
відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій;
−
дохід від не операційних курсових різниць та ін.
4.
Чистий прибуток – це прибуток, що надходить у розпорядження
підприємства після сплати податку на прибуток.

