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Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові результати, що
складається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3.
Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а
також загальні вимоги до розкриття його статей. Для малих підприємств
може передбачатися спрощена форма Звіту про фінансові результати.
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати,
прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Для визначення фінансового результату підприємства в звіті
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати
відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті
про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).
Положенням "Звіт про фінансові результати" (пункти 12 - 37) встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про фінансові результати
визначають і вимоги до організації та ведення бухгалтерського обліку
доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про фінансові результати, так і в
бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість визначити
фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності - від основної та іншої діяльності
(фінансової та інвестиційної).
Особливість відображення в бухгалтерському обліку фінансових
результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства в тому, що
протягом року фінансовий результат визначається оперативно в Звіті про
фінансові результати, а в бухгалтерському обліку він відображається заключними записами по підсумку за звітний рік.
Протягом року на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності"
та 9 "Витрати діяльності" відображаються і накопичуються відповідно доходи та витрати, що дає можливість складати проміжну звітність про фінансові
результати (квартальну, піврічну). В кінці року рахунки доходів і витрат закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків на рахунок 79 "Фінансові
результати". В Плані рахунків передбачено шість синтетичних рахунків: 70
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"Доходи від реалізації", 71 “Інший операційний дохід” 74 "Інші доходи", 90
"Собівартість реалізації", 94 “Інші витрати операційної діяльності” і 97 "Інші витрати".
Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій. За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів,
за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна
сума нарахованого податку на прибуток.
Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44
"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:
791 "Результат основної діяльності"
792 "Результат фінансових операцій"
793 "Результат іншої звичайної діяльності"
794 "Результат надзвичайних подій"
На субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За
кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума
доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої
операційної діяльності , за дебетом - сума в порядку закриття рахунків
обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг,
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.
На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається
прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати
від участі в капіталі".
На субрахунку 793 "Результат від іншої звичайної діяльності"
визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства.
За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності
підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".
На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку
відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".
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