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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 7 иллюстраций, 

19 таблиц, списка использованной литературы. Объем работы составляет 63 

страницы. Список использованной литературы занимает 4 страницы и включает 

47 позиций. 6 приложений располагаются на 11 страницах. 

2. Перечень ключевых слов 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ, 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЛИКВИДНОСТЬ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

3. Текст аннотации 

Объект исследования – проведение анализа финансового состояния 

предприятия. 

Цель исследования – провести и оценить важность финансового анализа в 

деятельности предприятия ООО «Эрнст энд Янг». 

Методы исследования: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

сравнительный анализ, метод финансовых коэффициентов, метод определения 

безубыточности, трендовый анализ. 

Полученные итоги и их новизна. В ходе проведения финансового анализа 

ООО "Эрнст энд Янг" были выявлены сильные и слабые стороны компании. На 

основе этого были предложены мероприятия по усовершенствованию 

деятельности предприятия, просчитана их эффективность. Ключевым 

моментом стало предложение проведения аудита и оказание консультационных 

услуг РУП «Национальный аэропорт Минск» в области международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы при формировании бизнес-стратегии компании ООО 

«Эрнст энд Янг» на 2018-2020 г. для повышения эффективности деятельности 

компании. 



 

АНАТАЦЫЯ  

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,  

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 7 ілюстрацый, 

19 табліц, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ѐм працы 

складае 63 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 4 старонкі і ўключае 

47 пазіцый. Таксама ѐсць дадаткі да дыпломнай працы на 11 старонках.  

2. Пералік ключавых слоў 

ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ ПРАДПРЫЕМСТВА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 

ДЗЕЙНАСЦІ ПРАДПРЫЕМСТВА, АНАЛІЗ ФІНАНСАВАГА СТАНУ, 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВА, ЭФЕКТЫЎНЫ 

ФІНАНСАВЫ МЕНЕДЖМЕНТ, ЛІКВІДНАСЦЬ І ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, 

АЦЭНКА ВЫНІКАЎ ДЗЕЙНАСЦІ, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВА. 

3. Тэкст анатацыі 

Аб’ект даследавання – правядзенне аналіза фінансавага стану 

прадпрыемства. 

Мэта даследавання – правесці і ацаніць важнасць фінансавага аналізу ў 

дзейнасці прадпрыемства ТАА «Эрнст энд Янг». 

Метады даследавання. – гарызантальны аналіз, вертыкальны аналіз, 

параўнальны аналіз, метад фінансавых каэфіцыентаў, метад вызначэння 

бясстратнасці, трэндавы аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У ходзе правядзення фінансавага аналізу 

ТАА «Эрнст энд Янг» былі выяўлены моцныя і слабыя бакі кампаніі. На аснове 

гэтага былі прапанаваны мерапрыемства па ўдасканаленні дзейнасці, пралічана 

іх эфектыўнасць. Ключавым момантам стала прапанова правядзення аўдыту і 

аказанне кансультацыйных паслуг РУП «Нацыянальны аэрапорт Мінск» у 

галіне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі.  Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны пры фарміраванні бізнес-стратэгіі кампаніі ТАА «Эрнст энд 

Янг» на 2018-2020 г. для павышэння эфектыўнасці дзейнасці кампаніі.



 

ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 7 illustrations, 19 tables 

and list of references. Total scope of work is 63 pages. The list of references occupies 

4 pages and includes 47 positions. 6 appendices occupy 11 pages. 

2. Keywords 

FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY, EFFICIENCY OF 

ACTIVITY, ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION, COMPETITIVENESS OF 

THE COMPANY, EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT, LIQUIDITY AND 

PAYABILITY, FINANCIAL STATUS INDICATORS, EVALUATION OF THE 

COMPANY’S ACTIVITY, PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE. 

3. Summary text 

The object of the research is the financial analysis of a company. 

The purpose of the research is to evaluate the importance of financial analysis 

for the activity of Ernst & Young LLC. 

Methods of the research – horizontal analysis, vertical analysis, comparative 

analysis, financial indicators method, break-even method, trend analysis. 

The results of the work and their novelty. As a result of the financial analysis of 

Ernst & Young LLC, the strengths and weaknesses of the company were identified. 

Based on it, some measures were proposed in order to improve the activity of the 

company and its effectiveness was calculated. The key point was the proposal to 

conduct an audit and provide consulting services to RUE «National Airport Minsk» 

in the field of international financial reporting standards. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to form 

the business strategy of Ernst & Young LLC for 2018-2020 which can contribute to 

the effectiveness of the company's activity. 
 


