УДК 657.312.2

Аналіз грошових потоків фірми як складова формування стратегії
сталого розвитку
2017 Єлісєєва О. К., Сімон Г. С.

УДК 657.312.2
Єлісєєва О. К., Сімон Г. С. Аналіз грошових потоків фірми як складова формування стратегії сталого розвитку
У статті наведено приклади існуючих підходів до аналізу грошових потоків підприємств. Обґрунтовано необхідність і доцільність різних методичних підходів до проведення аналізу грошових потоків. Установлено рекомендований перелік методів аналізу, що складається з трьох блоків:
визначення ліквідності балансу підприємства та аналіз отриманих результатів; оцінка вхідних і вихідних валових чистих грошових потоків;
розрахунок та аналітика фінансових коефіцієнтів за встановленими критеріями. Отриману концепцію реалізовано на прикладі підприємства
ТОВ «МЕГА ЛІНК» за даними його фінансової звітності за період 2012–2016 рр. Проведення аналізу в такій послідовності не тільки надає повну
картину про фінансовий стан фірми, але і служить невід’ємною складовою для розробки стратегії сталого розвитку. Водночас запропонований
перелік не перевантажений зайвими розрахунками, що, в основному, несуть малозначущу інформацію для користувача.
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кладний динамічний процес функціонування фірм
є результатом постійного циклічного руху грошової маси. Через обмеженість її обсягів порушується відновлення циклів як операційної, так і інвестиційної
й фінансової діяльності. Отже, вирішення цієї проблеми
неможливе без організації обліку, економічного аналізу
та контролю грошових потоків підприємств.
Вітчизняні вчені почали широко оперувати терміном «грошовий потік» лише з початком ринкового ре-
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формування української економіки. Існує велика різноманітність поглядів серед зарубіжних і вітчизняних учених щодо сутності та природи грошових потоків, особливості управління та аналізу. Під грошовим потоком
більшість авторів [1–10] розуміють сукупність розподілених у часі фактів надходження або вибуття грошових
коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб’єктом господарювання в результаті здійснення його операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
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наліз грошових потоків є сукупністю методів
формування й обробки інформації, об’єктивної
оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення
резервів підвищення ефективності їх використання та
напрямів їх реалізації. З урахуванням часу, рівня деталізації об’єктів і показників аналіз може бути перспективним, поточним і оперативним. Залежно від обсягів
аналіз може бути тематичним, тобто пов’язаним з визначеною конкретною метою, локальним – пов’язаним
з діяльністю окремого підрозділу, комплексним – охоплювати всі сторони діяльності підприємств [3].
Джерелами інформації для аналізу грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання
економічного потенціалу є: платіжні та кредитні документи, виписки банку з особових рахунків підприємства, журнали-ордери 1 та 2 з обліку грошових коштів,
грошових документів довгострокових і короткострокових позик; відомості 1.2 та 1.3 за дебетом рахунків 31
«Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти», головна книга,
фінансова звітність – форма 1 «Баланс», форма 3 «Звіт
про рух грошових коштів» [1].
Першочерговим етапом аналізу є попередня оцінка результатів діяльності підприємств, що містить оцінку ліквідності балансу. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку убування
ліквідності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими
за термінами їх погашення і розташованими в порядку
зростання таких термінів [9].
Розглянемо аналіз ліквідності балансу ТОВ «МЕГА
ЛІНК» за 2012–2016 рр., яке займається наданням телекомунікаційних послуг в м. Дніпро (табл. 1).
Як бачимо, у 2012–2013 рр. на ТОВ «МЕГА ЛІНК»
спостерігається недостатня кількість найбільш ліквідних
активів для покриття найбільш термінових зобов’язань.
Оскільки ця нестача становить порівняно невеликі суми
(135 та 726 тис. грн), то така ситуація не тягне за собою
тяжких наслідків (у 2014 р. це було ліквідовано, при цьому надлишок найбільш ліквідних активів склав 260 тис.
грн). Підприємству необхідно контролювати ситуацію,
щоб подібні негативні явища не повторювалися в майбутньому.
Щоб визначити ліквідність балансу, зіставимо підсумки наведених груп по активу i пасиву. Баланс фірми
вважатиметься абсолютно ліквідним, якщо найбільш
ліквідні, швидко реалізовані та повільно реалізовані
активи більше або дорівнюють найбільш терміновим
зобов’язанням, короткостроковим i довгостроковим
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днією з важливих функцій сталого розвитку є
розробка стратегії зростання економічного потенціалу з метою завоювання на ринку сильних
позицій та обґрунтування підходів до її успішної реалізації в умовах невизначеності зовнішнього середовища,
потужної конкуренції на ринку та внутрішніх проблем
підприємства. Розробка стратегії сталого розвитку передбачає: визначення цілей і довгострокових перспектив інвестиційної діяльності; перетворення загальних
цілей на конкретні напрями здійснення інвестиційної
діяльності; ефективну реалізацію розробленої стратегії
з метою досягнення поставлених цілей; аналіз ситуації
на ринку, внесення коректив у довгострокові напрями
інвестиційної діяльності з урахуванням накопиченого
досвіду, умов, що змінюються, нових ідей і можливостей
підприємства [4].
При зростанні кількісних показників фінансування ефективність внутрішніх джерел є мінімальною та
неякісною через неефективність механізмів управління
грошовими потоками. Відповідно, недостатність коштів
для фінансування розвитку підприємства за рахунок
власних коштів призводить до зменшення обсягів інвестицій в основний капітал, що негативно впливає на
підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств та рівня їх конкурентоспроможності.
Одержаного прибутку також недостатньо, щоб у разі

потреби за рахунок цього можна було б істотно збільшити оборотні активи.
У сучасних умовах реалізації стратегії сталого розвитку підприємства можуть залучити такі джерела фінансування: банківські кредити, венчурне фінансування
та прямі іноземні інвестиції, які не мають суттєвої питомої ваги у фінансуванні, а також спостерігається неефективність управління цими грошовими потоками.
Виходячи з цього варто зазначити, що будь-яке
планування та прогнозування за грошовими потоками
неможливе без їх попередньої оцінки.
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Аналіз літературних джерел показав, що питанням
теорії та практики економічного аналізу грошових потоків підприємств присвячена велика кількість наукових
праць. Так, Мних Є. В. і Білик М. Д. пропонують застосовувати систему показників, що включає такі коефіцієнти:
ліквідності чистого грошового потоку, ефективності чистого грошового потоку, достатності чистого грошового
потоку та якості чистого грошового потоку [8; 1].
Мельничук Т. А. пропонує використовувати структурний і просторовий методи оцінки руху грошових потоків. Автором досліджено показники, що характеризують рух грошових потоків підприємства: ліквідність та
платоспроможність грошового потоку [7].
У праці Заревчацької Т. В. пропонується проводити аналіз грошових потоків у два етапи: на першому –
визначають критерії ефективного формування грошових потоків, на другому – надходження та витрачання
грошових коштів шляхом аналізу основних фінансових
показників [5].
Проте, як свідчить дослідження останніх напрацювань у сфері аналізу грошових потоків підприємств
[1–4], запропоновані методики в цілому прийнятні для
розкриття суті досліджуваної проблематики. Але деякі
з них мають неточності в алгоритмі розрахунку окремих показників [5; 6]. На нашу думку, деякі з них перевантажені кількістю запропонованих показників, які не
завжди повною мірою є інформативними, що збільшує
трудомісткість проведення аналізу і, своєю чергою, знижує його дієвість.
Метою статті є фінансово-економічний аналіз
грошових потоків вітчизняних підприємств на прикладі
ТОВ «МЕГА ЛІНК» за період 2012–2016 рр. і дослідження його сталого розвитку.

381

Таблиця 1
Аналіз ліквідності балансу ТОВ «МЕГА ЛІНК» за 2012–2016 рр.
Рік

АКТИВ

2012

2013

2014

2015

2016

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

167

102

730

757

394

2. Швидко реалізовані активи (А2)

8610

12450

12285

11334

12281

3. Повільно реалізовані активи (А3)

292

71

117

236

331

4. Важко реалізовані активи (А4)

2699

1497

1032

709

889

БАЛАНС

11768

14120

14164

13036

13895

ПАСИВ

На кінець
року

На кінець
року

На кінець
року

На кінець
року

На кінець
року

302

828

470

682

372

0

0

0

0

0

1. Найбільш термінові зобов’язання (П1)
2. Короткострокові пасиви (П2)
3. Довгострокові пасиви (П3)
4. Постійні пасиви (П4)
БАЛАНС

0

0

0

0

0

11466

13292

13694

12354

13523

11768

14120

14164

13036

13895

пасивам відповідно. Важко реалізовані активи ж, навпаки, повинні бути меншими або дорівнювати постійним
пасивам (рис. 1).
За досліджуваний період дещо скоротився надлишок найбільш ліквідних активів. Найближчим часом такий стан не буде тягти за собою погіршення фінансового
стану підприємства, однак, якщо негативна тенденція
буде зберігатися, у майбутньому це може спричинити
нестачу коштів для покриття зобов’язань.
Таким чином, проведений аналіз ліквідності показав, що підприємство ТОВ «МЕГА ЛІНК» з 2014 р. має
абсолютно ліквідний баланс, про що свідчить збереження встановленої нерівності.
Другим етапом аналізу грошових потоків є дослідження обсягу та структури грошових потоків за
видами діяльності та проведення аналізу формування
15000
10000

0
–5000
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292

валових грошових потоків (сукупного надходження та
сукупного вибуття (витрачання) грошових коштів, чистого грошового потоку, оцінка готівкової та безготівкової їх форми, у тому числі – за видами валюти), аналіз
внутрішніх та зовнішніх грошових потоків та оцінка їх
збалансованості.
Отже, проведемо оцінку валових вхідних і вихідних грошових потоків від операційної та інвестиційної
діяльності підприємства ТОВ «МЕГА ЛІНК», що наведено в табл. 2.
За даними табл. 2 можна зробити висновок, що у
структурі валового вхідного потоку підприємства найбільшу питому вагу з 2012 по 2016 рр. займає вхідний грошовий потік від операційної діяльності. У 2012 р. він становив 5465 тис. грн, або 95,54%, у 2016 р. – 4711 тис. грн,
або 95,99%. У 2013 р. питома вага вхідного грошового
12285
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200
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Джерело: розраховано на основі даних фінансової звітності.

0
–135
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

–400

–8767

–10000

–11795

–12662

–12634
–11645

–726

–15000

А3 до П3

–600
–800

Рік
А1 до П1

–200

А4 до П4

Рис. 1. Результати перевірки ліквідності Балансу ТОВ «МЕГА ЛІНК» за встановленими критеріями
Джерело: розраховано на основі даних фінансової звітності.
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Таблиця 2
Оцінка валових вхідних та вихідних грошових потоків підприємства у 2012–2016 рр.
Рік
Показник

2012
тис.
грн

Валовий вхідний
грошовий потік:

2013
%

тис.
грн

5720

100

від операційної
діяльності

5465

від інвестиційної
діяльності

2014
%

тис.
грн

7206

100

95,54

5027

255

4,46

Валовий вихідний
грошовий потік:

6276

від операційної
діяльності
від інвестиційної
діяльності

2015
%

тис.
грн

6166

100

69,76

6038

2179

30,24

100

8313

5344

85,15

932

14,85

2016
%

тис.
грн

%

7163

100

4908

100

97,92

7163

100

4711

95,99

128

2,08

0

0

197

4,01

100

6202

100

7519

100

5874

100

5416

65,15

5437

87,67

4067

54,09

3673

62,53

2897

34,85

765

12,33

3452

45,91

2201

37,47

З

аслуговує особливої уваги проведення коефіцієнтного аналізу, результати якого дають можливість
оцінити стан формування для планування потреби у грошових потоках на підприємствах та виявити
резерви оптимізації для цілей їх планування. Результати
коефіцієнтного аналізу за певні проміжки часу є базою
для визначення ефективності й якості планування грошових потоків підприємства, а отже, значущість коефіцієнтного аналізу з метою їх планування набуває ще
більш чітко вираженого характеру [5].
Результати проведення коефіцієнтного аналізу
грошових потоків ТОВ «МЕГА ЛІНК» графічно зображено на рис. 2.
Одним із найважливіших показників, що визначають достатність створеного товариством чистого
грошового потоку з урахуванням фінансованих потреб,
є коефіцієнт достатності чистого грошового потоку [9].
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Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку до
2015 р. має позитивне значення (від 1,7 до 0,23), а вже у
2016 р. – від’ємне (–3,82). Це говорить про те, що суми
чистого грошового потоку недостатньо для фінансування короткострокових зобов’язань та приросту виробничих запасів.
Коефіцієнт якості визначає якість грошового потоку за рахунок збільшення питомої ваги чистого прибутку, що отриманий від реалізації продукції i зниження
її собівартості [10]. У нашому випадку спостерігається
тенденція до коливання коефіцієнта якості чистого грошового потоку. Його значення знизилося з 5,98 у 2012 р.
до –10,05 у 2013 р., зросло до 128,85 у 2015 р. і знову впало до від’ємного значення (–4,52) у 2016 р.
Для оцінки синхронності формування позитивного і від’ємного грошових потоків у розрізі окремих
інтервалів звітного періоду розраховується рівень ліквідності грошового потоку підприємства [2]. Якщо значення коефіцієнта ліквідності грошових потоків вище
за одиницю, то це свідчить про здатність підприємства
покривати витрати грошових коштів позитивним грошовим потоком. Із наведеного вище аналізу випливає,
що чистий рух грошових коштів на даному підприємстві
не повністю покриває всі його витрати.
Коефіцієнт ефективності чистого грошового потоку за нормативом повинен бути більшим за 0,5, що
простежується на даному підприємстві впродовж всього досліджуваного періоду.
Висновки
Отже, проведене дослідження показало, що фінансова стабільність ТОВ «МЕГА ЛІНК» знаходиться в нестабільному фінансовому стані, що найближчим часом
може призвести до великих збитків. Тому підприємству
треба переглянути методи управління грошовими потоками i розробити оптимальний план для реалізації ефективних заходів щодо зменшення небажаних витрат.

ЕКОНОМІКА

потоку від операційної діяльності скоротилася і склала 69,76%, або 5027 тис. грн. У цьому ж році грошовий
потік від інвестиційної діяльності склав 2179 тис. грн.,
або 30,24%, що на 25,78% більше в порівнянні з 2012 р.
У 2013–2015 рр. у структурі валових вхідних потоків
значних змін не відбулося.
Незначну питому вагу в структурі вхідного грошового потоку займає грошовий потік від інвестиційної
діяльності. У 2012 р. він склав 255 тис. грн, або 4,46%,
у 2016 р. – 197 тис. грн, або 4,01%. Це свідчить про те, що
дане підприємство мало інвестує у власне виробництво.
У 2015 р. підприємство взагалі не отримувало інвестиційних надходжень.
У структурі валового вихідного потоку найбільшу частку також займає потік від операційної діяльності.
У 2012 р. він становив 5344 тис. грн, або 85,15%, у 2016 р. –
3673 тис. грн, або 62,53%. Потім знаходиться вихідний грошовий потік від інвестиційної діяльності: у 2012 р. – 932
тис. грн, або 14,85%, у 2016 р. – 2201 тис. грн, або 37,47%.

фінанси, грошовий обіг і кредит

Джерело: розраховано на основі даних фінансової звітності.
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Рис. 2. Оцінка відносних показників формування грошових потоків ТОВ «МЕГА ЛІНК» у 2012–2016 рр.
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Джерело: розраховано на основі даних фінансової звітності.

Планування ефективної стратегії сталого розвитку
напряму залежить від ефективності управління грошовими потоками та досконалості методики проведення їх
аналізу. У зв’язку з цим обрана методика повинна бути
повною та водночас інформативною, але не перевантаженою великою кількістю малозначущих показників.
На нашу думку, аналіз руху грошових потоків повинен включати такі стадії:
 аналіз ліквідності балансу за конкретний період;
 оцінку валових вхідних і вихідних грошових
потоків;
 коефіцієнтний аналіз, який складається з коефіцієнта достатності чистого грошового потоку,
коефіцієнта якості чистого грошового потоку, коефіцієнта ліквідності грошового потоку та коефіцієнта ефективності чистого грошового потоку.
Проведення аналізу в такій послідовності дозволить оцінити стан формування грошових потоків, рівень
достатності для досягнення сталого розвитку, з’ясувати
типові проблеми, які виникають у процесі невмілої організації руху грошових потоків, та використати розрахунки для виявлення резервів оптимізації й підвищення
ефективності тактичного планування грошових потоків
підприємств.				
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