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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Финансовые результаты деятельности организации и их 

анализ (на примере ОАО «Минский мясокомбинат») 

 

Дипломная работа посвящена вопросам оценки финансовых результатов 

деятельности предприятия и проблемам их повышения. В работе 

рассматриваются экономическая сущность финансовых результатов, их 

классификация, а также рассмотрен зарубежный опыт анализа финансовых 

результатов. 

В дипломной работе было проанализировано современное состояние 

деятельности предприятия ОАО «Минский мясокомбинат», дана оценка 

динамики и структуры финансовых результатов. В третьей главе работы были 

предложены основные рекомендации по повышению финансовых результатов 

на ОАО «Минский мясокомбинат». 

 

 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

_______________ 
(подпись студента) 

 

  



ABSTRACT 

to the work «Financial performance of the organization and its analysis (for 

example OJSC «Minski meat-packing plant») 

 

The work is devoted to the assessment of the financial performance of the 

enterprise and the problems of their increase. The paper considers the economic 

essence of financial results, their classification, and also examines the foreign 

experience of analyzing financial results. 

In the thesis, the modern state of the enterprise of the OJSC «Minski meat-

packing plant» was analyzed, the dynamics and structure of financial results were 

assessed. In the third chapter of the work, the main recommendations for improving 

financial results at OJSC «Minski Meat-Packing Plant» were proposed. 

 

 

 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological positions and concepts borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 

___________________ 
(the signature of the student) 

  



АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Фінансавыя вынікі дзейнасці арганізацыі і іх аналіз 

(на прыкладзе ААТ«Мінскі мясакамбінат») 

 

Дыпломная праца прысвечана пытанням ацэнкі фінансавых вынікаў 

дзейнасці прадпрыемства і праблемам іх павышэння. У працы разглядаюцца 

эканамічнае сутнасць фінансавых вынікаў, іх класіфікацыя, а таксама 

разгледжаны замежны вопыт аналізу фінансавых вынікаў. 

У дыпломнай працы было прааналізавана сучасны стан дзейнасці 

прадпрыемства ААТ «Мінскі мясакамбінат», дадзена ацэнка дынамікі і 

структуры фінансавых вынікаў. У трэцяй главе работы былі прапанаваны 

асноўныя рэкамендацыі па павышэнні фінансавых вынікаў на ААТ «Мінскі 

мясакамбінат». 

 

 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

_______________ 
(подпіс студэнта) 


