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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ринковій економіці розвиток

економічної системи в значній мірі
визначається наявністю, спромож$
ністю забезпечувати достатнє на$
дходження та ефективне викорис$
тання грошових коштів. Ефективне
функціонування підприємства в
значній мірі обумовлюється станом
його грошових потоків, які є відоб$
раженням всього комплексу еконо$
мічних процесів, що протікають на
підприємстві. Ефективність цього
функціонування, як і ефективність
будь$якої управлінської системи,
значною мірою залежить від якості
її інформаційної бази.

Успішне функціонування під$
приємства можливе лише за умов
безперервного руху грошових кош$
тів — їх надходження та витрачан$
ня, забезпечення наявності певного
вільного залишку на рахунках у бан$
ку. Аналіз руху дозволяє вивчити їх
динаміку, визначити суму переви$
щення надходжень над витратами,
що дозволяє робити висновки про
можливість внутрішнього само$
фінансування. Саме тому в числі пер$
ших національних стандартів бухгал$
терського обліку було затверджено
наказом Міністерства фінансів Ук$
раїни від 31 березня 1999 р. № 87 та
зареєстровано в Міністерстві юс$
тиції України від 21 червня 1999 р. за
№ 398\3691 "Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 4 "Звіт про
рух грошових коштів" (далі —
П(С)БО 4), який виступає основним
джерелом для аналізу грошових
коштів. Саме це положення є одним
із складніших для впровадження на
практиці.

Досліджені даної теми  вагомий
внесок зробили такі вчені, як: Грачо$
ва Р., Лень В.С., Гливенко В.В., Бо$
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в

тому, щоб  визначити  доцільність,
значення та необхідність складання
Звіту про рух грошових коштів  під$
приємствами України та світу в ціло$
му, визначивши мету, суб'єктів, ко$
ристувачів, а також недоліки та пе$
реваги даного звіту.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
До недавнього часу у світовій

практиці для цієї мети використову$
вався Звіт про зміни у фінансовому
стані підприємства. Його складали
двома способами, виходячи із двох
різних визначень фондів. Історично
склалося так, що більшість компаній
при складанні даного звіту трактува$
ли фонди як оборотні засоби, які
обчислювалися як різниця між по$
точними активами і поточною забор$
гованістю. Звіт в даному випадку по$
казував джерела власних оборотних
засобів і їх використання. Однак в
останній час більш поширеним став
другий спосіб, при якому фонди
трактуються як грошові кошти, і в
звіті, складеному на основі даного
способу, проводяться тільки джере$
ла поступлення грошових коштів.

Існує думка, що "фінансові ре$
зультати" і "грошовий потік" є вели$
чинами, які не замінюють, а взаємо$
доповнюють одна одну. Вимірюван$
ня однієї не може бути замінене ви$
мірюванням другої, і разом з тим,
коли їх подають разом, вони дають
уявлення про здатність цієї госпо$
дарської одиниці продовжувати своє

існування…" [9, с.131].
На практиці досить часто трап$

ляється ситуація, коли у Балансі та
Звіті про фінансові результати
підприємства відображено прибу$
ток, який, відповідно, є показником
приросту власного капіталу і резуль$
татом фінансової діяльності
підприємства, але водночас підприє$
мство може відчувати гостру неста$
чу коштів для самофінансування.

Таку ситуацію можна пояснити
тим, що показники прибутку в об$
лікових регістрах і в фінансовій
звітності відображаються у момент
здійснення операцій, а грошового
потоку — у момент надходження або
виплати грошей. Такий підхід щодо
складання фінансової звітності по$
будований на принципі нарахування
та відповідності доходів і витрат.
Виходячи із цього принципу, дохо$
ди відображаються в обліку і
звітності в тому періоді, коли вони
були зроблені, а витрати — на основі
відповідності цим доходам. Даний
принцип забезпечує визначення при$
бутку зіставленням доходів звітного
періоду з витратами, що були здій$
снені для отримання цих доходів,
незалежно від того, отримані чи оп$
лачені відповідні грошові кошти.
Така ситуація призводить до того,
що грошовий потік та прибуток не
збігаються у часі.

Грошові кошти — категорія, ско$
ріш за все, ресурсна (матеріальна),
ніж фінансова.  Якщо б фінансовий
результат (прибуток) у бухгалтерсь$
кому обліку визначався не методом
нарахувань, а касовим, тобто дохо$
ди вважалися б фактично отримани$
ми, а витрати фактично понесеними
тільки за фактом оплати, то потреба
у складанні Звіту про рух грошових
коштів не було б.

У зарубіжних країнах бухгалте$
ра та інші користувачі фінансової
звітності вже давно зрозуміли зна$
чення "Звіту про рух грошових
коштів". Ще у 1980 р. FASB (Бюро
розробки стандартів фінансового
обліку) випустило меморандум дис$
кусії "Звітність про потоки грошових
коштів, ліквідності і фінансової ела$
стичності", в якому обговорюються
проблеми звітності про потоки гро$
шових коштів (4, с. 66).

У грудні 1983 р. FASB випустило
приблизний план "Визнання і вимі$
рювання у фінансової звітності
підприємства", в якому обговорюва$
лась роль звіту про потоки грошових
коштів. Цей план обумовив випуск
"Положення про поняття фінансо$
вого обліку 5" (1984), яким встанов$
лено, що фінансова звітність повин$
на включати "Звіт про рух грошових
коштів"  (4,  с. 67).

Звіт про рух грошових коштів
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складається у багатьох країнах світу.
Але його подання є не завжди обо$
в'язковим, це пояснюється тим, що
держава дає право самостійно вирі$
шувати  доцільність цього звіту для
кожного підприємства окремо (табл. 1).

Досвід показує, що підприєм$
ства, які прагнуть ефективно працю$
вати не один рік і бути конкурент$
носпроможними на ринку, визначи$
ли свої пріоритети щодо Звіту про
рух грошових коштів.

Метою складання Звіту про рух
грошових коштів згідно П(С)БО 4 є
надання користувачам фінансової
звітності, повної правдивої та неупе$
редженої інформації про зміни, які
відбулися в грошових коштах
підприємства та їх еквівалентів.

Метою складання Звіту про рух
грошових коштів згідно з М(С)БО 7
— надання користувачам корисної
інформації про рух грошових
коштів, оскільки вона надає їм осно$
ву для оцінювання спроможності
підприємства генерувати грошові
кошти та їх еквіваленти, а також по$
треби щодо їх використання. Для
економічних рішень, які приймають
користувачі, необхідно оцінити
здатність підприємства генерувати
грошові кошти та їх еквіваленти, а
також час для такого генерування і
впевненість в ньому.

Різниця між метою складання
звіту згідно з П(С)БО 4 і М(С)БО 7
полягає в тому, що у першому виз$
наченні акцент на поданні неуперед$
женої, правдивої інформації і немає

чіткого визначення щодо можли$
вості подальшого використання цієї
інформації користувачами. Цього не
скажеш про інше визначення, в яко$
му чітко зазначено для чого викори$
стовується інформація користувача$
ми та її корисність для прийняття
економічних рішень.

 Суб'єктами складання Звіту про
рух грошових коштів згідно з П(С)БО
4 є всі підприємства, крім суб'єктів
малого підприємництва, а згідно з
М(С)БО 7 є всі підприємства, крім
бюджетних установ, іноземних
суб'єктів і суб'єктів малого підприє$
мництва. Тобто коло суб'єктів за
міжнародними стандартами значно
вужче, ніж за національними.

Хто ж є основними користувача$
ми Звіту про рух грошових коштів? З
цього приводу є декілька різних ду$
мок і поглядів.

 Так, Шеремет А.Д. і Сайфулин
Р.С. вважають, що основним корис$
тувачем є керівник підприємства, так
як цей звіт показує взаємозв'язок
одержаного підприємством за
звітний період чистого нерозподіле$
ного прибутку і залишку грошових
коштів. Керівники повинні знати, які
фактори зумовлюють відміну вели$
чини прибутку від суми надходжен$
ня грошових коштів за звітний пері$
од.

Карлен Т.Р. зазначає, що голов$
ними користувачами є кредитори.
Інформація отримана з цього звіту
допомагає визначити потребу ком$
панії в позичених коштах та джере$

ла погашення позик.
Бернстайн Л.А. твердить

про те, що є дві основні кате$
горії користувачів. По$перше,
управлінський персонал, так як
Звіт про рух грошових коштів
дозволяє йому зробити аналіз
кредитоспроможності та пе$
редбачити спад ділової актив$
ності підприємства. По$друге,
це  інвестори, які використову$
ють отриману інформацію для
аналізу потоків фондів для ви$
рішення здатності компанії
фінансувати капітальні витра$
ти, виплати дивідендів за раху$
нок власних джерел.

Бете Йорг  до основних ко$
ристувачів відносить інвес$
торів, кредиторів та третіх осіб
адже вони отримують інфор$
мацію для оцінювання платос$
проможності та кредитоспро$
можності  (1, с. 86).

На нашу думку, основними
користувачами Звіту про рух
грошових коштів є як
внутрішні, так і зовнішні кори$
стувачі.

Внутрішні користувачі ма$
ють можливість отримати

інформацію про рух грошових
коштів протягом звітного періоду в
результаті операційної, інвестицій$
ної та фінансової діяльності. Хоча
даний звіт не передбачає майбутній
рух грошових коштів, але є основою
для прогнозування.

Зовнішніх користувачів цікавить
інформація про те, які прибутки
вони отримають при співпраці з да$
ним підприємством, чи отримають
назад кошти, які вони планують
вкласти.

 Ефективне управління грошови$
ми коштами полягає у їх зростанні
протягом певного періоду, такий
факт оцінюється позитивно, і навпа$
ки. У кінцевому підсумку підприєм$
ство повинно створювати позитивні
грошові потоки, щоб продовжити
своє функціонування. Здатність
підприємства генерувати довгостро$
кові позитивні потоки грошових
коштів є одним з критеріїв, за яким
інвестори його оцінюють.

Справа в тому, що можна отри$
мувати прибуток, але погане управ$
ління грошовими коштами може зни$
щити підприємство. Так, наприклад,
втрата контролю над погашенням де$
біторської заборгованості може
призвести до необхідності запози$
чень, які мають свою ціну, часто
вищу, ніж сума прибутку, отримано$
го підприємством. Тому необхідно не
лише контролювати залишки грошо$
вих коштів у банку, а й керувати ак$
тивами і пасивами з метою генеру$
вання грошових коштів (табл. 2).

Таблиця 1. Обов'язковість подання Звіту про рух грошових коштів  [1, с. 88]
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Звіт про рух грошових коштів не
розкриває:

1. Дані про внутрішні зміни  у
складі грошових коштів та їх еквіва$
лентів.

2. Негрошові операції  — опе$
рації, які не потребують використан$
ня грошових коштів та їх еквіва$
лентів:

— бартерні операції;
— отримання основних засобів

шляхом фінансової оренди;
— перетворення боргу на влас$

ний капітал;
— обмін власних акцій на акції

інших підприємств;
— придбання активів безпосе$

редньо за рахунок позики банку (без
надходження суми позики на раху$
нок підприємства).

Звіт про рух грошових коштів
складається двома методами: пря$
мим та непрямим.

Непрямий метод — за цим мето$
дом прибуток коригується на негро$
шові статті для отримання залишку
грошових коштів. Перевага цього
методу  в тому, що він сприяє роз$
криттю різниці між прибутком і гро$

шовими потоками.
Прямий метод — беруться до

уваги всі грошові надходження і вип$
лати, що стосується виробничої
діяльності. Цей метод надає інфор$
мацію про загальну суму грошових
коштів, які утворилися як у середині
підприємства, так і за його межами
у результаті господарської діяль$
ності .

Кожний з методів має свої пере$
ваги і недоліки (табл. 3):

У світовій практиці використову$
ють як прямий так і непрямий метод.
Але найбільш поширеним все ж таки
є непрямий метод, так як при вико$
ристанні прямого методу показники
прибутку не беруться до уваги.

В Україні більш глибше та де$
тальніше підійшли до обрання ме$
тоду складання звіту, так, згідно з
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових
коштів" певну інформацію необхі$
дно подавати у вигляді коригуван$
ня прибутку на не грошові статті,
тобто непрямим методом, рух гро$
шових коштів від інвестиційної і
фінансової діяльності необхідно
розраховувати прямим методом.

Хоча такий спосіб представлення
звіту вимагає більших зусиль та
часу при його складанні, але він є
дуже доцільним, так як розрахунок
руху коштів від основної діяльності
прямим методом призведе до необ$
грунтованого збільшення витрат. А
інформація, подана у звіті, перш за
все має бути повною, правдивою та
неупередженою.

Вчені визначають переваги та
одночасно недоліки складання Звіту
про рух грошових коштів (табл. 4).

Вивчення поглядів вітчизняних
та зарубіжних авторів щодо скла$
дання Звіту про рух грошових
коштів дає можливість зробити вис$
новок, що непрямий метод є про$
стим в тому, що він побудований на
максимальному застосуванні вже
підготовлених показників Балансу,
Звіту про фінансові результати та
регістрів бухгалтерського обліку. З
точки зору оцінки аналітичності,
отримана інформація, розрахована
непрямим методом, повніше відоб$
ражає співвідношення руху грошо$
вих засобів  і фінансово$госпо$
дарської діяльності підприємства.
Проте повноцінне використання
інформації цього звіту в фінансово$
му менеджменті буде можливим
лише за умови функціонування при$
буткової економіки.  Слід зазначи$
ти, що складання звіту непрямим
методом призводять часто до ви$
никнення проблем, які зумовлені
неоднозначним тлумаченням змісту
інформації, яка там відображаєть$
ся та бази для їх заповнення. На
практиці, даний Звіт — один із
найбільш трудомістких серед чин$
них форм звітності. Практикуючі
бухгалтери при його складанні до$
пускають часто помилки, що при$
зводять до викривлення показників
фінансової звітності. Тому складан$
ня непрямим методом першого роз$
ділу Звіту про рух грошових коштів
"Рух коштів у результаті операцій$
ної діяльності" створює особливі
проблеми під час формування по$
казників даного звіту, що пояс$
нюється низкою причин.

Так, наприклад, при заповненні
рядків 080 "Зменшення (збільшення)
оборотних активів" 090 "витрат май$
бутніх періодів", 100 "Збільшення
(зменшення) поточних зобов'язань"
вимагає виділення зі складу дебі$
торської і кредиторської заборгова$
ностей тієї частини, що відноситься
до операційної діяльності. Таким
чином виникає необхідність ведення
докладного аналітичного обліку де$
біторської та кредиторської забор$
гованостей, що виникли в результаті
операційної, інвестиційної або
фінансової діяльностей з виділенням
тієї частини заборгованості, яка була

Таблиця 2. Необхідність складання Звіту рух грошових коштів
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погашена в результаті не грошових
операцій.

У свою чергу, з певними трудно$
щами поєднано заповнення рядка
140 "Сплачені податки на прибуток".
Тут виникає проблема конкретно
визначити суму податку від тієї чи
іншої діяльності, так як податок на
прибуток від інвестиційної та фінан$
сової діяльності у Звіті про фінансові
результати окремим рядком не виді$
ляється.

ВИСНОВКИ
У зв'язку з розмаїттям практич$

них ситуацій, а також з урахуванням
тієї обставини, що Звіт про рух гро$
шових коштів є новою формою
звітності, що складається в Україні,
існує ймовірність перекручування
даних, відображених у зазначеному
звіті. Тому доцільно для вирішення
цієї проблеми може бути надання
можливості підприємствам само$

стійно вибирати метод складання
звіту залежно від специфіки їх діяль$
ності, різноманіття джерел надход$
ження і вибуття коштів, стратегічних
цілей, що визначають спрямованість
звіту на потреби користувачів. Вико$
ристання Звіту, складеного за пря$
мим методом, дозволить:

— зробити висновки стосовно
достатності грошових коштів для
погашення зобов'язань на підпри$
ємстві;

— виявити суму надходжень і
витрат коштів у розрізі видів та
приріст чи убуток грошових потоків
за видами діяльності;

— реально прослідкувати пози$
тивні та негативні грошові потоки
для подальшого управління ними;

— розкрити інформацію у
розрізі основних складових грошо$
вих коштів, які надійшли та вибули у
процесі операційної діяльності.

Для правильного складання річ$

Таблиця 3. Порівняння прямого і непрямого методів складання
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ного Звіту про рух грошових коштів
за прямим методом пропонуємо
підприємствам вести оперативну
звітність окремо по касових операц$
іях і банківських рахунках, що також
необхідно для контролю за складом
грошових коштів та їх використан$
ням.

Слід зазначити, що Звіт про рух
грошових коштів в більшості зарубі$
жних країн не є обов'язковою фор$
мою і частіше подається в складі
інформації приміток до фінансової
звітності.

Отже, прямий  метод складання
Звіту про рух грошових коштів може
бути альтернативним варіантом
складання Звіту, що властиво для
міжнародних стандартів фінансової
звітності. Такий підхід дасть мож$
ливість оперативно управляти і кон$
тролювати за фінансовими потока$
ми на підприємствах.
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Таблиця 4. Переваги і недоліки складання Звіту про рух грошових коштів [1, с. 88]
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