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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Процес одержання грошових надходжень і 

здійснення грошових виплат (формування вхідних і вихідних грошових 

потоків) є передумовою безперервного та стабільного функціонування 

підприємства. Ліквідність, тобто спроможність у встановлені терміни 

виконувати свої фінансові зобов’язання, що становить одну з необхідних умов 

успішного функціонування підприємства, забезпечується не тільки наявністю, 

але й поточним надходженням коштів. Тривала неліквідність підприємства  

викликає його неплатоспроможність, втрату фінансової стійкості та згодом 

може стати причиною кризового фінансового стану або банкрутства.  Вміле 

управління грошовими потоками на  макро–  і мікро рівнях здатне 

«оздоровити»  не тільки окреме підприємство, а економіку в цілому, і зрештою, 

вивести її на новий рівень розвитку. 

Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти 

гнучкою структурою капіталу, уміти організовувати його рух таким чином, щоб 

забезпечити постійне перевищення  доходів над витратами з метою збереження 

платоспроможності і створення умов для нормального функціонування. На 

сьогоднішній день актуальною є проблема дефіцитності грошових коштів 

вітчизняних підприємств, обмеженості їх поточної та інвестиційної діяльності. 

За наявних умов  спостерігається масове залучення та використання позикових 

коштів, незбалансованість грошових потоків, надмірна тривалість фінансових 

циклів, обмеженість використання фінансових інструментів і технологій 

Таким чином, у ринкових умовах, кожна організація потребує аналізу 

грошових коштів, буде для того, щоб уникнути негативних наслідків. 

Розвиток ринкової економіки вимагає формування концепції грошового 

потоку компанії, заснованої на синтезі російської практики та досягнення 

світової економічної думки, яка обговорюється у першому розділі. 

Метою даної роботи є вдосконалення управління грошовими потоками 

організації. 
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Відповідно до поставленої мети у роботі вирішуються такі задачі: 

- Вивчити теоретичні основи управління грошовими потоками; 

- розглянути методичні засади управління грошовими потоками; 

- навести організаційну характеристику підприємства; 

- провести аналіз та динаміку складу та структури грошових потоків на 

підприємстві ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест»; 

- оцінити ефективність управління грошовими потоками ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест»; 

- виявити шляхи вдосконалення управління грошовими потоками на ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест»; 

Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест»; 

Предметом дослідження є грошові потоки ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

Період дослідження у роботі 2017-2020 рр. 

За виконання цієї дипломної роботи було використані такі методи і 

прийоми: економіко–статистичний, побудова аналітичних таблиць, 

розрахунковий, прийом деталізації, метод коефіцієнтів, порівняльний аналіз. 

Ця робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

літератури та додатків. 

У першому розділі було вивчено теоретичні основи управління грошовими 

потоками. У другому розділі цієї дипломної роботи були вивчені методичні 

засади управління грошовими потоками. У третьому розділі проведено аналіз 

та управління грошовими потоками ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», а також 

сформовані та обґрунтовані заходи щодо вдосконалення управління грошовими 

коштами організації. У висновку узагальнено всі висновки, зроблені під час 

виконання роботи. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна  сутність, значення грошових потоків та їх класифікація 

 

Щоб оплачувати свої витрати організація повинна мати достатнє 

надходження грошей у вигляді надходжень від продажу продукції, товарів 

(робіт, послуг), дивідендів доходу на вкладений капітал, отримання 

тимчасового запозичення грошей і т.д. Отже, діяльність організації є 

об'єктивною причиною виникнення руху коштів. 

Гроші перебувають у постійному русі, здійснюючи безперервний оборот, у 

ході якого відбувається кілька процесів реалізації продукції, товарів та послуг, 

накопичення капіталу та заощаджень, а також використовуються при платежах 

за фінансовими операціями (угодами за кредитними операціями, з цінними 

паперами) та нетоварних платежах ( сплата податків, зборів, орендних 

платежів, пені та ін.). 

Як зазначає Колпакова Г.М., «сутність грошей у тому, що це специфічний 

товарний вигляд, з натуральною формою якого зростається загальна функція 

загального еквівалента» [24]. 

Гроші - це результат вирішення протиріч продукту (споживчої вартості та 

вартості), є не технічним засобом обігу, а й відбивають глибокі суспільні 

відносини. 

Рух коштів підприємства є безперервний процес і визначається поняттям 

«грошовий потік». Потік коштів компанії, відповідно до думки Ковальова В.В., 

«є сукупність розподілених строкових потоків і відтоків коштів, що 

генеруються його господарською діяльністю» [21]. 

Сума грошових коштів, яка необхідна для управління компанією - це свого 

роду страховий резерв для покриття короткочасної незбалансованості грошових 

потоків. Вона має бути такою, щоб її було достатньо для оплати всіх 

першочергових платежів. Оскільки гроші, що перебувають у касі організації та 

на її банківських рахунках, не приносять дохід, а їхні еквіваленти – 



6 

короткочасні вкладення з низькою прибутковістю, їх потрібно мати на рівні 

безпечного мінімуму. 

Організація коштів у часі є безперервний процес, створюючи грошовий 

потік. Грошовий потік - сукупність розподіленого припливу обсягу 

надходження та відтоку коштів у процесі господарської діяльності. 

Надходження (приплив) коштів називається позитивним грошовим потоком, 

вибуття (відтік) коштів - негативним грошовим потоком. Різниця між 

позитивними та негативними грошовими потоками для кожного виду 

діяльності або діяльності організації в цілому називається чистим грошовим 

потоком. 

Грошовий потік: 

- Це результат руху коштів компанії протягом певного періоду, як правило, 

і те, що різниця між надходженням і вибуттям коштів за певний період »[26]. 

Точніше визначення грошового потоку виглядає як - надлишок коштів, 

отриманих компанією в результаті всіх господарських та негосподарських 

операцій. Таким чином, він складається з господарського залишку коштів. 

На думку, таке визначення представляє звужений погляд на категорію 

«cashflow», отже, недостатньо достовірно, оскільки дана група авторів бачить 

грошовий потік в одномоментному стані, на конкретний період, що ототожнює 

у вигляді їх із залишком. Крім того, такий підхід ускладнює виявлення 

точніших методів оцінки грошового потоку. 

Можна визначити грошовий потік як послідовність надходжень коштів та 

моментів часу, у які вони здійснені» [14]. На нашу думку, визначення 

грошового потоку для цілей управління, є більш широким і включає в себе всі 

перераховані вище визначення, що розцінюються нами, як ознаки і визначення 

його складових частин і види, і ідентифікацію грошового потоку. Крім того, 

чистий грошовий потік може бути як позитивним, так і негативним, тому 

необхідно враховувати не тільки наявність чистого прибутку, а й непокритого 

збитку у підприємства. 
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Таким чином, внаслідок отримання позитивного грошового потоку та 

негативного грошового потоку підприємство має чистий грошовий потік. 

Структуру чистого грошового потоку представимо рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура чистого грошового потоку [13] 

 

Отже, можна дійти невтішного висновку, що організація коштів є 

безперервний процес, створюючи грошовий потік. Грошовий потік - це 

сукупність розподілених потоків надходження та вибуття коштів у процесі 

господарської діяльності. Приплив коштів називається позитивний грошовий 

потік, відтік - негативний грошовий потік. Різниця між позитивними та 

негативними грошовими потоками для кожного виду діяльності чи організації 

загалом називається чистий грошовий потік. 

Позитивний грошовий потік (притік 

грошових коштів) 

Виручка від реалізації продукції, 

товарів, послуг 

Виручка від реалізації основних 

засобів та іншого майна 

Аванси, отримані від покупців 

Бюджетне та інше фінансування 

Отримані кредити та займи 

Безоплатно отримані грошові 

кошти 

Дивіденди та відсотки по 

фінансовим вкладам 

Інші надходження 

Негативний грошовий потік 

(відтік грошових коштів) 

Придбання товарів, робіт 

та послуг 

Перечислення в бюджет 

Перечислення у 

позабюджетні фонди 

Виплати працівникам 

Видані аванси 

Виплати відсотків по 

кредитам та займам 

Виплати з пайової участі в 

будівництві 

Інші виплати 

Чистий грошовий потік організації 
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Грошові потоки, будучи агрегованим поняттям, мають різну 

класифікацію» . 

У табл. 1.1 представлено класифікацію грошових потоків. Зазначимо, що 

дана класифікація дозволяє цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз, 

планування та управління грошовими потоками різних видів» [8]. 

Таблиця 1.1 

Класифікація грошових потоків 

Види Характеристики 

По масштабам обслуговування господарського процесу 

ГП в цілому по 

організації  

Сума всіх видів грошових потоків, призначених 

обслуговуючих господарський процес організації загалом. 

ГП по окремим 

структурним 

підрозділам  

Грошовий потік окреслюється самостійний об'єкт управління у 

системі господарську діяльність організації. 

ГП по окремим 

господарським 

операціям  

Цей грошовий потік представляється як первинний об'єкт 

самостійного управління. 

По видам господарської діяльності  

 

 

 

ГП по поточній діяльності 

Цей грошовий потік необхідний виплати постачальникам 

сировини й матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів 

послуг, які забезпечують поточну діяльність; заробітною платою 

персоналу, зайнятого у господарському процесі, а також 

здійснює управління цим процесом; податковими платежами 

організації до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів; 

іншими виплатами, пов'язаними із провадженням поточної 

діяльності. 

ГП із фінансової 

діяльності 

Даний грошовий потік складається з надходжень та виплат 

коштів, пов'язаних із зміною як власного, 

і позикового капіталу. 

ГП з інвестиційної 

діяльності 

Даний грошовий потік необхідний для здійснення 

інвестиційної діяльності компанії 

За спрямованістю руху коштів 

Позитивний грошовий 

потік 

Даний грошовий потік являє собою сукупність всіх грошових 

коштів, що надійшли в організацію від усіх видів 

операцій. 

Негативний грошовий 

потік 

Цей грошовий потік є сукупність всіх виплат коштів у 

організацію від усіх видів операцій. 

За методом обчислення обсягу 

 

Валовий грошовий потік 

Даний грошовий потік є всю сукупність надходжень чи 

витрачання коштів у розглянутому проміжку часу у межах 

окремих його інтервалів. 

 

 

 

Чистий грошовий потік 

Даний грошовий потік є різницю між позитивним та негативним 

грошовими потоками. 

Величину чистого грошового потоку встановлюють за 

формулою ЧГП = НГК – ВДС, 



9 

де ЧГП – чистий грошовий потік у розрахунковому періоді;НГК 

– сума надходжень коштів у розрахунковому періоді; 

ВГП – сума виплат коштів у розрахунковому періоді. 

За рівнем достатності обсягу 

Надлишковий грошовий 

потік 

Цей грошовий потік є такий грошовий потік, у якому 

надходження коштів значно перевищують реальну потреба 

організації у цілеспрямованому їх витрачання. 

Дефіцитний грошовий 

потік 

Цей грошовий потік є такий грошовий потік, у якому 

надходження коштів значно нижчі від реальних споживачів 

організації у цілеспрямованому їх витраті. 

 

Розглянута класифікація, представлена сутність грошового потоку, 

дозволяє більш цілеспрямовано провести аналіз, прогнозування та планування 

грошових потоків різних видів на підприємстві. 

З наведеної вище класифікації грошових потоків, можна дійти невтішного 

висновку, що досліджуване поняття включає, своєю чергою, численні види 

грошових потоків, кожен із яких обслуговує економічну діяльність 

підприємства. 

 

1.2. Механізм управління грошовими потоками підприємства 

 

Останніми роками у системі фінансового управління підприємством дедалі 

більшу увагу приділяється питанням організації грошових потоків, які істотно 

впливають на кінцеві результати його господарську діяльність, а генерування 

грошових потоків одна із найважливіших ознак фінансової стійкості 

підприємства. 

Актуальність управління грошового потоку для організації визначається 

тим, що вони відіграють важливу роль у виробничо-господарській діяльності 

підприємства: 

- Фінансують всі аспекти фінансово-господарської діяльності компанії; 

- Забезпечують фінансову рівновагу організації на всіх етапах життєвого 

циклу; 

- дозволяють знизити ризик неплатоспроможності; 

- дозволяють прискорити оборотність капіталу; 
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- зменшується необхідність запозичення; 

- генерують додатковий прибуток, який може бути використаний для 

фінансування інвестиційної діяльності; 

- Підвищують ритмічність виробничого процесу за рахунок дотримання 

принципів логістики. 

"Саме орієнтуючись на перелічені принципи в організації і має бути, 

організована політика управління грошовими потоками" [15]. 

Основна мета управління грошовими є виявлення рівня достатності 

коштів, виявлення їх оптимізації та ефективного використання. 

У рамках фінансового управління грошовими потоками вирішують такі 

основні завдання: 

- Дотримання балансу суми коштів; 

- Дотримання синхронності грошових потоків у часі; 

- Наявність позитивного грошового потоку, зростання припливу грошових 

коштів; 

- мінімізація негативного грошового потоку, що дозволяє знизити обсяг 

відтоку чи уповільнення швидкості вибуття коштів; 

- максимізація чистого потоку коштів для подальшої оптимізації 

(мінімізація) середній залишок коштів протягом певного періоду; 

- реалізація кругообігу грошових активів, їх безперебійне та оперативне та 

ефективне перетікання з однієї форми в іншу; 

- Підвищення віддачі на вкладений капітал шляхом капіталізації прибутку 

та зниження фінансових ризиків. 

Процес управління грошовими потоками організації виходить з певних 

принципах (рис. 1.2). 

Насамперед необхідно домогтися збалансованості потоків коштів, оскільки 

і дефіцит, і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати 

господарської діяльності, що може призвести до кризової ситуації на 

підприємстві» [21]. 
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Рис. 1.2. Принципи управління грошовими потоками 

 

Основні етапи процесу управління грошовими потоками організації: 

1) Перший етап – проведення аналізу грошових потоків організації у 

попередньому та звітному періодах. 

Основною метою цього аналізу є визначення рівня забезпечення 

формування коштів, ефективності їх використання, а також баланс позитивних 

та негативних грошових потоків підприємства за обсягом та часом. Аналіз 

грошових потоків проводиться на підприємстві загалом, у розрізі основних 

видів економічної діяльності, відповідно до окремих структурних одиниць 

(«центрів відповідальності»). 

На даному етапі проводиться аналіз динаміки загального обсягу грошового 

обороту підприємства, розглядається динаміка обсягу та структури формування 

окремо позитивного та окремого негативного грошового потоку в розрізі 

окремих джерел, визначається їх збалансованість, синхронність, ліквідність та 

ефективність використання. 

Аналіз ефективності грошових потоків передбачає використання: 

— діалектичного методу вивчення економічних явищ у поступовій 

динаміці: 

Принципи управління грошовими потоками 

Принцип інформативної достовірності. 

Управління грошовими потоками має 

бути забезпечене інформаційною базою. 

Принцип забезпечення збалансованості 

Принцип забезпечення ефективності 

Принцип забезпечення ліквідності 
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— історичного методу для оцінки стану та тенденцій розвитку грошових 

потоків: 

— загальнонаукових методів пізнання для економічних досліджень: 

спостереження, порівняння, методи логічного та динамічного моделювання, 

факторний аналіз. 

Під час проведення аналізу грошових потоків використано методи 

статистичного аналізу, угруповання. порівняння, індексний, коефіцієнтний та 

факторний аналіз. 

2) Другий етап – оцінка впливу чинників, формування грошових потоків, 

як і звітному, і попередньому періоді. 

На цьому етапі проводитися факторний аналіз впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів на грошові потоки організації. Як зовнішні фактори 

можуть виступати: кон'юнктура ринку, система оподаткування, доступність 

кредитів і позик, і т.д. Як внутрішні чинники виступають: життєвий цикл 

організації, тривалість його операційного циклу, амортизаційна політика, 

коефіцієнт операційного левериджу, та інші фактори. 

3) Третій етап – розробка напрямів оптимізації грошових потоків. 

Найважливішими завданнями у процесі розробки напрямів оптимізації 

грошових потоків є: визначення та реалізація резервів, які дозволять зменшити 

залежність від зовнішніх джерел залучення коштів, що дозволяють забезпечити 

збалансованість грошових потоків; збільшення позитивного та скорочення 

негативного грошового потоку. 

4) Четвертий етап - складання бюджетів грошових потоків з усіх видів 

діяльності. 

Упорядкування бюджетів грошових потоків носить прогнозний характер, з 

допомогою невизначеності низки вихідних його передумов. Таким чином, 

складання бюджетів грошових потоків здійснюється у вигляді кількох планових 

розрахунків цих показників за різних сценаріїв розвитку окремих факторів 

(оптимістичний, реалістичний, песимістичний). 

5) П'ятий етап – контроль за реалізацією напрямів оптимізації. 
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Об'єктом даного контролю є виконання встановлених у бюджеті планових 

завдань щодо формування позитивного та негативного грошового потоків, 

виявлення причин зміни, проводитись аналіз ліквідності та ефективності 

грошових потоків з урахуванням певних змін. 

Тільки точний, повний та своєчасний аналіз грошових потоків, а також 

контроль за їх витрачанням за цільовим призначенням дозволяє виявити 

можливості більш раціонального їх використання. 

Результати оцінки та аналізу грошових потоків дають можливість скласти 

думку та прийняти рішення щодо фінансової спроможності підприємства у 

конкретний момент часу для погашення боргових зобов'язань, дозволяють 

оцінити ліквідність балансу та платоспроможність підприємства для 

проведення розрахунків та платежів, ефективність формування грошових 

потоків. Розвиток методики аналітичного забезпечення оперативного 

управління грошовими потоками у процесі діяльності будь-якої організації 

забезпечує платоспроможність та стійкий фінансовий розвиток. 

Науковці виділяють такі основні завдання аналізу грошових потоків 

організації: 

— визначення раціонального обсягу коштів; 

— оцінка грошових потоків для видів економічної діяльності; 

— оцінка складу, структури, напрямок руху грошових потоків; 

— оцінка динаміки грошових потоків у часі; 

— виявлення та вимірювання впливу різних факторів на грошові потоки; 

— виявлення та оцінка резервів поліпшення використання коштів; 

— розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання 

коштів [21]. 

Актуальними завданнями аналізу грошових потоків є: 

визначення теоретичних засад аналізу коштів; 

використання аналізу коштів як інструменту забезпечення та ефективного 

використання коштів в організації; 

розробка заходів щодо збалансованості грошових потоків організації; 
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розробка ефективної методики інформаційного забезпечення управління 

грошовими потоками 

Необхідно звернути увагу, що аналіз грошових потоків є необхідним і 

доцільним для прямого зв'язку з аналізом фінансового стану об'єкта 

дослідження, як з'ясувалося в ході останнього повного огляду стану 

платоспроможності, в результаті ефективного управління грошових потоків. На 

цій основі, процес дослідження включає в себе аналіз та оцінку фінансового 

стану та грошових потоків підприємств. 

На стадії розгляду компанії як потенційний об'єкт вкладення коштів 

проведення аналізу необхідно для оцінки її фінансового стану, можливості 

інвестування в бізнес та структурування вкладень. Тому, приступаючи до 

оцінки, необхідно чітко уявляти інформаційне поле, з яким має працювати і 

методологічний апарат, який буде використаний для його обробки відповідно 

до цілей і завдань, які ставить для себе аналітик. 

Для оптимізації дефіцитного грошового потоку передбачають такі заходи: 

у короткостроковому періоді необхідно прискорення залучення коштів та 

уповільнення їх виплат; 

у довгостроковому - зростання обсягу позитивного грошового потоку та 

зниження обсягу негативного потоку. 

Гончаров Л.І. зазначає, що «управління грошовим потоком компанії 

зводиться до оптимізації, під якою розуміється збалансованість обсягом 

позитивного та негативного їх видів. За результатами господарську діяльність 

підприємства негативно впливає як дефіцит і надлишок грошових потоків» [22]. 

«Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку відбивається на 

зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємства, зростанні 

простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини, 

збільшення частки простроченої заборгованості за фінансовими кредитами, 

затримки у виплаті заробітної плати, збільшення тривалості фінансового циклу, 

і в кінцевому підсумку - зниженні капіталу та активів підприємства» [22]. 
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Основні напрями (мети) оптимізації грошових потоків підприємства 

представлені рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Основні напрями оптимізації грошових потоків організації [12] 

Ще одним напрямом оптимізації грошових потоків є їх синхронізація у 

часі, що дозволяє забезпечити платоспроможність організації. Об'єктом 

синхронізації є грошові потоки, що піддаються зміні часу. Синхронізацію 

грошових потоків проводять за допомогою наступних методів: 

— метод вирівнювання; 

— метод підвищення тісноти кореляційного зв'язку між окремими видами 

грошових потоків. 

Перший метод дозволяє згладити обсяги грошових потоків в окремих 

інтервалах часу, а також дозволяє усунути сезонні та циклічні відмінності у 

формуванні грошових потоків, при цьому оптимізуючи середні залишки коштів 

та збільшуючи рівень платоспроможності організації. 

Підвищення тісноти кореляційного зв'язку між грошовими потоками 

досягається за допомогою «Системи прискорення – уповільнення платіжного 

обороту». Дана система дозволяє розробити заходи спрямовані на збільшення 

припливу та уповільнення відтоку коштів. 

Напрями оптимізації грошових потоків 

Збалансовані обсяги 

грошових потоків 

Синхронізація грошових 

потоків у часі 

Максимізація 

чистого 

грошового потоку 

Збалансування 

дефіцитного 
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потоку 
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Підвищення тісноти 

кореляційного 
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у часі 
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Остаточною метою оптимізації грошових потоків будь-якої організації є 

максимізація чистого грошового потоку. Щоб підвищити суму чистого 

грошового потоку, організація може реалізувати такі заходи: 

— скоротити суму як постійних, і змінних витрат; 

— оптимізувати податкову політику з метою скорочення сум податкових 

платежів; 

— розробити ефективну цінову політику, яка сприятиме збільшенню 

обсягів продажу; 

— оптимізувати амортизаційну політику 

У західній практиці найчастіше для моделювання використовують модель 

Міллер-Орра. Зазначимо, що застосування цієї моделі у вітчизняній практиці 

утруднено через інфляцію, високі відсоткові ставки, нерозвиненість ринку 

цінних паперів тощо. 

Модель Міллер-Орра відповідає питанням: Як слід компанії управляти 

грошовою масою, коли неможливо передбачити щоденний відтік і приплив. 

При побудові моделі використовується процес, в якому доходи та витрати 

грошей від одного періоду до незалежних випадкових подій. 

Якщо запас коштів досягає нижньої межі, компанія поширює свої цінних 

паперів і заповнює грошові резерви до рівня. 

Реалізація даної моделі здійснюється у кілька етапів: 

— встановлює мінімальну кількість коштів у поточному рахунку; 

— відповідно до певної варіації щоденного потоку коштів на рахунки 

статистики; 

— ступінь варіації залишку коштів розраховується за поточним рахунком; 

— розраховує верхню межу фонду в поточному рахунку більш, ніж це 

необхідно, щоб конвертувати частину грошових коштів у короткострокові цінні 

папери; 

За допомогою моделі Міллера Орра можна визначити політику управління 

коштами на розрахунковому рахунку. 
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Для оперативного управління грошовими потоками доцільно складати 

платіжний календар, тобто проводити бюджетування, в якому відображається 

графік надходження коштів від усіх видів діяльності протягом прогнозного 

періоду часу (5, 10, 15, 30 днів), а також графік майбутніх платежів ( податків, 

заробітної плати, формування запасів, погашення кредитів тощо). 

Платіжний календар - це фінансовий документ, який забезпечує щоденне 

управління надходженням та витрачанням грошових коштів у підприємства. 

На думку таких авторів як Володимирова О.А., Дронова Ю.В., 

Кондратьєва Т.В.: «платіжний календар є одним з основних інструментів з 

оперативного управління фінансами підприємств [29, с. 193]. 

«Регламент платіжного календаря, його послідовність розробки статті, 

принципи балансування вимог щодо рівня сальдо періодичності тощо, повинні 

регламентуватися бюджетним кодексом компанії та чітко дотримуються 

протягом звітного періоду» [29, с. 193]. 

Цінність платіжного календаря, як інструменту управління грошовими 

потоками підприємства в умовах фінансового оздоровлення, полягає у 

встановленні зв'язку між грошовими потоками, конкретними періодами часу та 

джерелами грошових сум. 

Види платіжних календарів диференціюються у межах підприємства у 

межах окремих видів господарську діяльність, і навіть структурних одиниць і 

підрозділів. Проведемо цю диференціацію та запропонуємо, на наш погляд, 

раціональну класифікацію платіжних календарів, яка дозволить ефективно 

синхронізувати грошові потоки підприємства. 

Зміст платіжного календаря може змінюватись залежно від специфіки 

підприємства та його менеджерів. Платіжний календар складається на основі 

фактичної інформації організації про рух грошових коштів, який включає: 

— договори із підрядниками; 

— актів звіряння розрахунків із контрагентами; 

— рахунки-фактури; 

— банківські документи про отримання коштів на рахунку; 
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— грошові перекази; 

— графіки відвантаження продукції; 

— графіки виплати заробітної плати; 

— стан розрахунків з дебіторами та кредиторами; 

— встановлені законом терміни платежів за фінансовими зобов'язаннями 

перед бюджетом та позабюджетними фондами; внутрішні замовлення [3]. 

Послідовність формування платіжного календаря можна подати рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Схема формування платіжного календаря 

Формування даних планування. Цей процес здійснюється у рамках 
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створить інструмент для моніторингу майбутніх платежів та надходжень. Після 

визначення списку аналітик формується механізм складання та виконання 

платіжного календаря. Збалансований за сумами надходжень та платежів, 

календар є основою для складання реєстру платежів та передачі його на 

виконання. 

Використання платіжного календаря. Механізм його підготовки та 

виконання фіксується в регламентуючих документах організації, які 

затверджуються внутрішнім порядком та є обов'язковими для всіх підрозділів 

та співробітників компанії. Внутрішній документ, який визначає правила 

функціонування платіжної системи організації, повинен містити інформацію 

про порядок запитів на оплату, строки, особи відповідальні за погодження та 

затвердження, обов'язки та повноваження працівників, послідовність дій. 

Найбільш складним етапом є планування надходжень коштів, т.к. цей етап 

пов'язані з великою кількістю зовнішніх чинників. 

Планування руху грошових надходжень – це план руху грошових коштів 

на розрахункових рахунках та в касі підприємства або його структурного 

підрозділу, що відображає всі прогнозовані надходження та зняття коштів у 

результаті фінансово-господарської діяльності підприємства. Він показує 

можливі надходження передоплати за продукцію, що поставляється, затримки 

надходжень за продукцію (дебіторська заборгованість), використання не 

грошових форм платіжних документів – фінансових сурогатів (взаємозаліки, 

веселячи, казначейські зобов'язання). Цей документ відображає потребу у 

зовнішньому короткостроковому фінансуванні, а також сприяє більш точному 

визначенню обсягів зовнішнього фінансування. 

Для побудови прогнозів грошових надходжень, на основі запланованих 

обсягів реалізації можуть бути використані 2 підходи 

Прогнозування грошових надходжень на основі економетричних моделей. 

Планування фінансових надходжень з урахуванням факторних моделей. 

Підсумовуючи цього розділу, можна дійти невтішного висновку, що з 

управління грошовими потоками для підприємства необхідно проводити аналіз 
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Звіту про рух коштів. Даний аналіз дозволяє оцінити потоки грошових коштів 

організації, що генеруються, що є надійним індикатором майбутніх потоків 

грошових коштів і тому має принципове значення для оцінки можливості 

бізнесу створювати фундаментальну вартість. 

Аналіз грошових потоків дає таку важливу інформацію, як достатність 

чистих коштів по операційній діяльності для фінансування інвестицій та 

погашення зобов'язань, оскільки саме кошти, а не прибуток використовуються 

для погашення зобов'язань, здійснення інвестиційної діяльності, виплати 

дивідендів. 

Експерти зазначають, що управління грошовим потоком компанії 

зводиться до оптимізації, під якою розуміється збалансованість обсягом 

позитивного та негативного їх видів. За результатами господарську діяльність 

підприємства негативно впливає як дефіцит і надлишок грошових потоків. 

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку відбивається на 

зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємства, зростанні 

простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини, 

збільшення частки простроченої заборгованості за фінансовими кредитами, 

затримки у виплаті заробітної плати, збільшення тривалості фінансового циклу, 

і в кінцевому підсумку – зниженні суми активів підприємства. 

 

1.3. Методичні підходи щодо аналізу грошових потоків підприємства 

 

В даний час практично всі існуючі методи аналізу грошових потоків 

засновані на даних бухгалтерського обліку, а саме на основі документа «Звіт 

про рух грошових коштів», який належить до додатку до бухгалтерського 

балансу. З погляду швидкості аналізу це найкращий варіант для аналізу. Ці 

методи використовуються зовнішніми користувачами з метою оцінки грошових 

потоків компанії. Однак такі дані не завжди мають якості об'єктивності і 

містять достатню інформативність [18]. 
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Аналіз звіту про рух грошових потоків призначений для оцінки грошових 

потоків, що генеруються організацією, що є надійним індикатором майбутніх 

грошових потоків і, отже, має вирішальне значення для оцінки можливостей 

бізнесу для створення фундаментальної вартості. 

Аналіз грошових потоків дає важливу інформацію, таку як достатність 

чистих коштів від операційної діяльності на фінансування інвестицій та інші 

фінансові зобов'язання, вона є грошові кошти, а чи не прибуток, 

використовуються на оплату зобов'язань з інвестиційної діяльності, на виплату 

дивідендів. 

Аналіз грошових потоків необхідний ще й оскільки збільшення коштів і 

характеризує реально досягнутий результат діяльності організації, оскільки 

грошовий потік є індикатором фінансового циклу. 

У той самий час, прибуток може істотно відрізнятиметься від збільшення 

коштів, оскільки він є остаточним результатом діяльності, зокрема, через те, що 

реалізована продукція може бути повністю оплачена. 

Перевагою аналізу коштів є те, що результати можна порівняти рік у рік. 

Аналіз грошових потоків на основі звіту про рух грошових потоків 

дозволяє встановити реальний фінансовий стан будь-якої компанії. Проте, 

аналіз грошових потоків підприємства має здійснюватися з урахуванням 

продуктивності основних форм обліку фінансової звітності: бухгалтерський 

баланс та звіт про фінансові результати. 

Порівняння цих звітів може призвести до суперечливих результатів 

здавалося б. По-перше, відповідно до балансу та звіту про фінансові результати 

компанії отримали прибуток, а також порівняння виписки доходів і витрат 

грошових потоків відображає втрати. По-друге, баланс і звіт про фінансові 

результати відображає збиток, а порівняння доходів і витрат у звіті про рух 

коштів показує позитивний результат. 

Ключові питання, на які дає відповідь аналіз звіту про рух грошових 

потоків: 

Які джерела доходів та напрями використання коштів? 
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Що є джерелом коштів, вкладених у реальні та фінансові активи? 

Як використати кошти для залучення фінансування заходів? 

Які можливості корпорації з обслуговування боргу капіталу з допомогою 

вільного грошового потоку? 

З яких джерел погашаються зобов'язання та виплачувати дивіденди? 

Що визначає різницю між прибутками від зміни коштів? 

Що таке зміст грошових надходжень, видатків, прибутку? 

Що таке вільний грошовий потік компанії, що є основним фактором, що 

визначає фундаментальну вартість компанії? 

Саме ці питання підприємство зможе вирішити за допомогою аналізу 

синхронізації грошових потоків, аналізу витрачання коштів та аналізу 

надходжень коштів [26]. 

Аналіз грошових потоків проводять двома методами: 

— прямий метод, який визначає загальну суму валових грошових 

надходжень та платежів. 

У цьому методі основним елементом оцінки є прибуток від реалізації 

продукції (робіт і послуг) організації. Даний метод дозволяє, при розрахунку 

загальної суми чистого грошового потоку, визначити дані, що характеризують 

величину валового та чистого грошового потоків організації. Також за 

допомогою даного методу визначається загальний обсяг надходжень та 

витрачання коштів у розрізі кожного із трьох видів господарської діяльності 

організації. 

— непрямий спосіб, у процесі корегується чистий фінансовий результат 

діяльності організації протягом року, у сумі доходів і витрат, не пов'язану з 

реальним рухом коштів. 

При реалізації даних методів практично існує можливість отримання 

різних даних розрахунку грошових потоків. Однак ця відмінність може бути 

отримана тільки за поточною діяльністю організації. 
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Джерелом інформації при використанні прямого методу розрахунку 

грошових потоків використовуються дані бухгалтерського обліку, що 

характеризують усі види надходжень та витрачання коштів. 

Для розробки звітності про рух коштів підприємства, цим методом є 

звітний баланс і звіт про фінансові результати та їх використання. 

Порівнюючи методики розрахунку величини грошового потоку прямим та 

непрямим методом, слід зазначити переваги їх застосування на підприємствах. 

На нашу думку, підтверджену теоретичними та практичними дослідженнями, 

опосередкований метод розрахунку грошових потоків застосовується при 

формуванні фінансової звітності, а також з аналітичною метою. 

Даний метод дозволяє аналізувати та порівнювати показники грошових 

потоків. Він також є базовою величиною для формування бюджетів коштів та 

допомагає правильно здійснювати прогнозне планування грошових потоків у 

довгостроковому та короткостроковому періодах. У той самий час, непрямий 

спосіб розрахунку грошового потоку зачіпає елементи балансу і дозволяє 

побачити їх динаміку і впливом геть грошовий потік. 

Під час проведення аналізу Звіту про рух коштів також використовують і 

аналіз коефіцієнтів використання грошових потоків. Цей аналіз представлений 

у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Аналіз коефіцієнтів використання грошових потоків 

Показник Формула розрахунку 

Коефіцієнт 

достатності чистого 

грошового потоку 

КД(ЧГП) = ЧГП/ О(д) + Д(у) 

де КД(ЧГП) – коефіцієнт достатності чистого грошового 

потоку; 

ЧГП – сума чистого грошового потоку; 

О(д) - сума виплат основного боргу по кредитам та  

позикам; 

Д(у) – сума дивідендів (відсотків), виплачених власникам 

(акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї тощо). 

Коефіцієнт 

ліквідності 

грошового потоку 

КЛ(ГП) = ПГП – (Д(ак) – Д(ан))/ НГП 

де КЛ(ГП) – коефіцієнт ліквідності грошового потоку; 

ПГП – сума валового позитивного грошового потоку 

(надходження грошових коштів); 
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Д(ак) – сума залишку грошових активів на кінець періоду; 

Д(ан) – сума залишку грошових активів на початок 

періоду; 

НГП – сума валового негативного грошового потоку 

(відтік грошових коштів) 

Коефіцієнт 

ефективності 

грошового потоку 

КЕ(ГП) = ЧГП/ НГП 

де КЕ(ГП) – коефіцієнт ефективності грошового потоку 

Коефіцієнт 

рентабельності 

позитивного 

грошового потоку 

КРГП = ЧП/ ГПП 

Де ЧП – чистий прибуток організації за період; 

ГПП – позитивний грошовий потік за період 

Коефіцієнт 

рентабельності 

середнього залишку 

грошових коштів  

 

КРГП  = ЧП/ ГКср 

Коефіцієнт 

рентабельності 

відтоку 

грошових коштів 

 

КРГП = ЧП/ ДПн 

 
У цілому можна зробити висновок, що аналіз грошових потоків дає 

важливу інформацію, таку як достатність чистих грошових коштів від 

операційної діяльності для фінансування інвестицій та інші фінансові 

зобов'язання, вона являє собою грошові кошти, а не прибуток, що 

використовуються для оплати зобов'язань щодо інвестиційної діяльності, 

виплату дивідендів 

Аналіз грошових потоків на основі звіту про рух грошових потоків 

дозволяє встановити реальний фінансовий стан будь-якої компанії. Проте 

аналіз грошових потоків підприємства має здійснюватися з урахуванням 

продуктивності основних форм обліку фінансової звітності: бухгалтерський 

баланс та звіт про фінансові результати. 
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» 

2.1. Аналіз грошових потоків від операційної діяльності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» 

 

Підприємство ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» зареєстровано 24.11.2006 за 

юридичною адресою 61195, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

ВУЛИЦЯ УЖВІЙ НАТАЛІЇ, будинок 112, квартира 73.  

Код ЄДРПОУ: 34754292 

Дата реєстрації: 24.11.2006 (14 років 11 місяців) 

Види діяльності 

Основний: 

22.22 Виробництво тари з пластмас 

Інші: 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

Контактна інформація 

Місцезнаходження юридичної особи: 61195, Харківська обл., місто Харків, 

Київський район, вул. Ужвій Наталії, будинок 112, квартира 73 

Телефон: +380577581997. 

До основних законів та інших нормативно-правових документів, що 

регулюють діяльність ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», відносяться: 

- Конституція України - Закон  вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та 

доповненнями; 

- Податковий кодекс України – Закон вiд 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами 

та доповненнями; 

- Цивільний кодекс України – Закон вiд 16.01.2003 № 435-IV зі змінами та 

доповненнями; 

tel:+380577581997
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- Господарський кодекс України – Закон вiд 16.01.2003 № 436-IV зі 

змінами та доповненнями; 

- Кодекс законів про працю України – Закон №322-8 від 10.12.1971 зі 

змінами та доповненнями; 

- Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

- Закон  вiд 15.05.2003 № 755-IV зі змінами та доповненнями; 

- Про господарські товариства - Закон  вiд 19.09.1991 № 1576-XII зі 

змінами та доповненнями; 

- Про ціни і ціноутворення – Закон  вiд 03.12.1990 № 507-XII зі змінами та 

доповненнями; 

- Про охорону праці - Закон  вiд 14.10.1992 № 2694-XII зі змінами та 

доповненнями; 

- Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Закон  вiд 

16.07.1999  № 996-XIV зі змінами та доповненнями. 

Для проведення аналізу фінансово-економічного стану ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест» розглянемо узагальнюючі показники діяльності, такі як динаміка 

активів, виручки від реалізації (чистого доходу), собівартості реалізованої 

продукції, валового прибутку, чистого прибутку, вартість основних виробничих 

фондів. Динаміку вказаних показників наведено в табл. 2.1. 

На рис. 2.1 показана динаміка основних фінансово-економінчих показників 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

З таблиці та рисунку бачимо, що зростання суми активів, вартості 

основних виробничих засобів та чистого доходу від реалізації продукції 

протягом 2016-2019 років. Так, у 2018 році активи зросли з 27568 тис. грн. до 

36750 тис. грн., що на 33,3% більше. У 2019 році зростання становило 24,2%. У 

2020 році сума активів залишилась практично незмінною і склала 45587,9 тис. 

грн. Також збільшилась вартість основних виробничих фондів, з 8213 тис. грн. 

у 2017 році до 18549,2 тис. грн. у 2019 році. Проте у 2020 році сума зменшилась 

на 10,3% і склала 16630,2 тис. грн.  
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Таблиця 2.1 

Динаміка основних економічних показників ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Показники 

Роки Відхилення 

2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютне, тис. грн. Відносне, % 

2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Сума активів 21465 27568 36750 45632,4 45587,9 6103 9182 8882,4 -44,5 28,4 33,3 24,2 -0,1 

Вартість основних 

виробничих фондів 
5645 8213 13011 18549,2 16630,2 2568 4798 5538,2 -1919 45,5 58,4 42,6 -10,3 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

14655 20467 38028 39662 19123 5812 17561 1634 -20539 39,7 85,8 4,3 -51,8 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

12566 13033 25868 25797 13084 467 12835 -71 -12713 3,7 98,5 -0,3 -49,3 

Валовий прибуток 2089 7434 12160 13865 6039 5345 4726 1705 -7826 255,9 63,6 14,0 -56,4 

Чистий прибуток 51 3710 6608 6263 -12538,8 3659 2898 -345 -18801,8 7174,5 78,1 -5,2 -300,2 
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Рис. 2.1. Динаміка основних економічних показників діяльності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Більш важливими показниками є чистий дохід від реалізації продукції та 

чистий прибуток. Тут ми бачимо більш негативну картину. Якщо у 2019 році 

чистий дохід збільшився з 20467 тис. грн. у до 39662тис. грн. (+85,8%) відносно 

2017 року, то у 2020 році цей показник становив 19123 тис. грн., що на 51,8% 

менше, ніж у попередньому році. Динаміка чистого прибутку є ще більш 

негативною. У 2020 році збиток ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» склав 12538,8 

тис. грн.  

Таке стрімке погіршення фінансових результатів зумовлено пандемією 

коронавірусу та загальним спадом економіки в Україні, що нанесло серйозний 

удар по промисловості в Україні. В нових реаліях ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

змушене виробити новий підхід до здійснення операційної діяльності, який би в 

адекватній мірі відповідав вимогам ведення бізнесу в карантинних умовах.  

Оцінка загального фінансового стану підприємства включає аналіз 

динаміки валюти балансу підприємства, узагальнений аналіз структури активів 

і пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» (табл. 2.2 і 2.3). 
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Таблиця 2.2 

Аналіз динаміки активів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Показники 

Значення показників Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення, % 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

АКТИВИ 

1. Необоротні активи 5645 8213 13011 18549,2 16630,2 2568 4798 5538,2 -1919 45,49 58,42 42,57 -10,35 

Основні засоби 5645 8213 13011 18549,2 16630,2 2568 4798 5538,2 -1919 45,49 58,42 42,57 -10,35 

2. Оборотні активи 15820 19355 23739 27083,2 28957,7 3535 4384 3344,2 1874,5 22,35 22,65 14,09 6,92 

Запаси 12226 14516 16097 19505 27638,2 2290 1581 3408 8133,2 18,73 10,89 21,17 41,70 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

655 1367 662 1517,9 705,8 712 -705 855,9 -812,1 108,70 -51,57 129,29 -53,50 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

0 4 10 0 0 4 6 -10 0 - 150,00 -100,00 - 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

39 41 53 39,9 79,6 2 12 -13,1 39,7 5,13 29,27 -24,72 99,50 

Гроші та їх еквіваленти 2896 3410 6910 6013,4 528,3 514 3500 -896,6 -5485,1 17,75 102,64 -12,98 -91,21 

Витрати майбутніх 

періодів 
4 17 7 7 5,8 13 -10 0 -1,2 325,00 -58,82 0,00 -17,14 

Баланс 21465 27568 36750 45632,4 45587,9 6103 9182 8882,4 -44,5 28,43 33,31 24,17 -0,10 
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Активи ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» у 2020 році становили 45587,9 тис. 

грн., що на 0,1% менше, ніж у попередньому році. Порівнюючи 2020 та 2017 

роки, сума активів збільшилась на 65,37%, що зумовлено розширенням бізнесу. 

Найбільш значним приростом в структурі активів відзначились необоротні 

активи. Якщо у 2017 році вони становили 8213 тис. грн., то у 2020 році їх сума 

збільшилась практично в два рази до 16630,2 тис. грн. Але якщо порівнювати, 

це значення з 2019 роком, то воно зменшилось на 10,35%. Всю суму 

необоротних активів складають основні засоби.  

Аналізуючи динаміку оборотних активів, бачимо, що протягом усіх 

періодів їх сума зростала. Так, у 2018 році оборотні активи зросли з 19355 тис. 

грн. до 23739 тис. грн. (+22,65%), у 2019 році зростання становило 14,09%, а в 

2020 році – 6,92%. Основну частку оборотних активів становлять запаси. Їх 

сума також постійно зростала. У 2020 році сума запасів збільшилась з 19505 

тис. грн. до 27638,2 тис. грн., або на 41,7%, що є найбільшим приростом за 

останні 3 роки. Враховуючи карантинні обмеження, можна припустити, що 

зростання суми запасів зумовлено збільшенням кількості невикористаних 

запасів та готової продукції внаслідок зменшення кількості покупців. 

Також варто відзначити суттєве зменшення суми грошей та їх еквівалентів. 

Якщо у 2019 році вони склали 6013,4 тис. грн., то у 2020 році їх сума 

зменшилась більш ніж у 10 разів – до 528,3 тис. грн. Така динаміка є досить 

негативною, оскільки зменшується ліквідність та платоспроможність компанії.  

В табл. 2.3 наведено динаміку пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 

2016-2020 рр.  



31 

Таблиця 2.3 

Аналіз пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за  2016-2020 рр. 

Показники 

Значення показників Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення, % 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

ПАСИВИ 

1. Власний капітал 20879 27054 34979 42375,9 43608,8 6175 7925 7396,9 1232,9 29,58 29,29 21,15 2,91 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
1223 1223 1223 1223,3 1223,3 0 0 0,3 0 0,00 0,00 0,02 0,00 

Додатковий капітал 10764 12385 19136 19136,3 19136,3 1621 6751 0,3 0 15,06 54,51 0,00 0,00 

Резервний капітал 2141 2170 2397 2800,2 3182,1 29 227 403,2 381,9 1,35 10,46 16,82 13,64 

Нерозподілений прибуток 6751 11276 12223 19216,1 20067,1 4525 947 6993,1 851 67,03 8,40 57,21 4,43 

2. Довгострокові 

зобов’язання, цільове 

фінансування та 

забезпечення 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

3. Поточні зобов’язання 586 514 1771 3256,5 1979,1 -72 1257 1485,5 -1277,4 -12,29 244,55 83,88 -39,23 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - - - - - - - - 

товари, роботи, послуги 4 3 257 2288,8 5,7 -1 254 2031,8 -2283,1 -25,00 8466,67 790,58 -99,75 

розрахунками з бюджетом 464 126 1341 723,4 440,9 -338 1215 -617,6 -282,5 -72,84 964,29 -46,06 -39,05 

з оплати праці 42 34 76 124,4 122,4 -8 42 48,4 -2 -19,05 123,53 63,68 -1,61 

Інші поточні зобов'язання 76 351 97 119,9 1410,1 275 -254 22,9 1290,2 361,84 -72,36 23,61 1076,06 

Баланс 21465 27568 36750 45632,4 45587,9 6103 9182 8882,4 -44,5 28,43 33,31 24,17 -0,10 
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У структурі пасивів найбільшу частку займає власний капітал. У 2020 році 

він становив 43608,8 тис. грн., що на 61,19% більше, ніж 2017 році.  

Найбільшу суму у власному капіталі займають нерозподілений прибуток, 

який формується з чистих прибутків за попередні періоди, та додатковий 

капітал . Враховуючи цей факт, діяльність ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» є 

досить успішною, оскільки наявність значної суми нерозподіленого прибутку 

виступає, свого роду, фінансовою подушкою безпеки. Однозначно, цей факт 

сприяє ефективній операційній діяльності у майбутніх періодах. 

Аналізуючи зростання суми нерозподіленого прибутку, бачимо, що 

найбільший ріст спостерігався в 2018 році, коли сума збільшилась на 57,21% 

або на 6993,1 тис. грн. У 2019 році сума даного показника зросла на 851 тис. 

грн. або на 4,43%.  

Що стосується позикового капіталу підприємства, який у нашому випадку 

формується лише із поточних зобов’язань, то його сума поступово 

збільшується. Так, якщо сума поточних зобов’язань у 2017 році становила 514 

тис. грн., то у 2020 році вона збільшилась до 1979,1 тис. грн. 

В структуру поточних зобов’язань входить поточна кредиторська 

заборгованість, яка і складає основну суму поточних зобов’язань підприємства. 

Варто відзначити зменшення суттєве кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги (з 2288,8 тис. грн. до 5,7 тис. грн.), що зумовлено зменшенням 

необхідності залученням кредитів у зв’язку із карантинними обмеженнями. 

Далі проведемо структурно-динамічний аналіз активів та пасивів ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. у відсотковому вираженні.  

Таблиця 2.4 

Структура активів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Показники 

Значення показників Абсолютне відхилення, % 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

1. Необоротні активи 26,30 29,79 35,4 40,65 36,48 3,49 5,61 5,25 -4,17 

Основні засоби 26,30 29,79 35,4 40,65 36,48 3,49 5,61 5,25 -4,17 

2. Оборотні активи 73,70 70,21 64,6 59,35 63,52 -3,49 -5,61 -5,25 4,17 

Запаси 56,96 52,66 43,8 42,74 60,63 -4,30 -8,85 -1,06 17,88 
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Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

3,05 4,96 1,8 3,33 1,55 1,91 -3,16 1,53 -1,78 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

0 0,01 0,03 0 0 0,01 0,01 -0,03 0 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

0,18 0,15 0,14 0,09 0,17 -0,03 0 -0,06 0,09 

Гроші та їх 

еквіваленти 
13,49 12,37 18,8 13,18 1,16 -1,12 6,43 -5,62 -12,02 

Витрати майбутніх 

періодів 
0,02 0,06 0,02 0,02 0,01 0,04 -0,04 0 0 

Баланс 100 100 100 100 100 0,00 0 0 0 

 

З даної таблиці можна побачити, як змінювалась структурна частка 

кожного елементу активу підприємства за останні 5 років. Поступово зростає 

частка необоротних активів з 29,79% у 2017 році до 36,48% у 2020 році. 

Оптимальним напрямом зміни вважається зростання частки оборотних активів. 

Це підвищує платоспроможність підприємства у зв’язку із збільшенням суми 

ліквідних активів та підвищує віддачу капіталу внаслідок росту оборотності 

оборотних коштів. Проте немає чітких нормативних значень частки оборотних 

активів, це залежить від специфіки діяльності підприємства. Для виробничих 

підприємств притаманне переважання частки необоротних активів, для 

торгових – навпаки. У нашому випадку, оптимальним вважається перевищення 

оборотних активів над необоротними, частка повинна коливатись в діапазоні 

51-60%. Як бачимо, поки що отримане значення не відповідає бажаному, проте 

тенденції є позитивними, і в найближчі періоди показник досягне оптимального 

значення.  

Найбільшу долю в структурі оборотних активів займають запаси, їх частка 

збільшилась з 52,66% у 2017 році до 60,63%. Таке суттєве зростання не є 

оптимальним оскільки збільшуються витрати на зберігання запасів. Окрім того, 

запаси не є найбільш ліквідними активами. Враховуючи цей факт, компанії 

необхідно оптимізувати систему управління запасами.  
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На рис. 2.2 наведено структурну діаграму ключових складових активів 

підприємства. 

 

Рис. 2.2. Структура активів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Частка необоротних активів у 2017 році становила 29,79%, у 2020 році 

збільшилась до 36,48%. Переважання частки оборотних активів, без сумніву є 

позитивним результатом діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

В табл. 2.5 показана структура основних складових пасиву ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за аналізований період. 

Таблиця 2.5 

Структура пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

Показники 

Значення показників Абсолютне відхилення, % 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

1. Власний капітал 97,27 98,14 95,18 92,86 95,66 0,87 -2,95 -2,32 2,8 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
5,70 4,44 3,33 2,68 2,68 -1,26 -1,11 -0,65 0 

Додатковий капітал 50,15 44,93 52,07 41,94 41,98 -5,22 7,15 -10,13 0,04 

Резервний капітал 9,97 7,87 6,52 6,14 6,98 -2,10 -1,35 -0,39 0,84 

Нерозподілений 

прибуток 
31,45 40,9 33,26 42,11 44,02 9,45 -7,64 8,85 1,91 

2. Довгострокові 

зобов’язання, цільове 

фінансування та 

забезпечення 

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 
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3. Поточні 

зобов’язання 
2,73 1,86 4,82 7,14 4,34 -0,87 2,95 2,32 -2,8 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - - - - 

товари, роботи, послуги 0,02 0,01 0,7 5,02 0,01 -0,01 0,69 4,32 -5 

розрахунками з 

бюджетом 
2,16 0,46 3,65 1,59 0,97 -1,70 3,19 -2,06 -0,62 

з оплати праці 0,20 0,12 0,21 0,27 0,27 -0,08 0,08 0,07 0 

Інші поточні 

зобов'язання 
0,35 1,27 0,26 0,26 3,09 0,92 -1,01 0 2,83 

Баланс 100 100 100 100 100 0,00 0 0 0 

 

Структурна частка власного капіталу є дуже високою і перевищує 90% за 4 

роки. Це є позитивним явищем, оскільки власний капітал є запорукою 

фінансової незалежності та стійкості підприємства. Також це дає можливості 

для залучення інвестиційних та кредитних коштів. Станом на 2020 рік, частка 

власного капіталу складала 95,66%, відповідно, частка позикових коштів рівна 

4,34%.  

На рис. 2.3 наведена структурна діаграма пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест». 

 

Рис. 2.3. Структура пасивів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 
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Далі проведемо аналіз руху грошових коштів від операційної діяльності 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Таблиця 2.6 

Динаміка грошових потоків від операційної діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2016-2020 рр., тис. грн.  

Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
2016 2017 2018 2019 2020 

Надходження грошових коштів, разом 14404 20908 44427 43579 19372 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 14229 20444 43485 43247 19123 

Цільового фінансування 0 67 453 0 0 

Надходження від повернення авансів 9 70 20 0 0 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 
166 327 469 332 249 

Витрачання грошових коштів, разом 11468 20914 41002 44545 32964 

Товарів (робіт, послуг) 6436 13410 25944 29268 13671 

Праці 2314 2779 3431 5190 2587 

Відрахувань на соціальні заходи 1202 1461 932 1389 1394 

Зобов'язань з податків і зборів 1008 1993 6411 4269 0 

Інші витрачання 508 1271 4284 4429 15312 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
2936 -6 3425 -966 -13592 

 

Отже, як бачимо з даної таблиці, у 2020 році спостерігається суттєве 

зменшення чистого руху коштів від операційної діяльності, що, в першу чергу 

зумовлено збитковістю підприємства за даний період. Така ситуація не є 

винятковою, і пояснюється погіршенням загальної економічної ситуації в 

Україні внаслідок пандемії коронавірусу, введенням карантинних обмежень та 

зменшенням ділової активності українських підприємств. Найкращим роком з 

точки зору руху грошових коштів, був в 2018 рік. Тоді чистий рух коштів від 

операційної діяльності становив 3425 тис. грн. У 2020 році відбулось суттєве 

зростання суми інших витрачань грошових коштів (з 4429 тис. грн. до 15312 

тис. грн.). 

На рис. 2.4 наведена динаміка надходжень та витрачань грошових коштів 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 
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Рис. 2.4. Динаміка надходжень та витрачань грошових коштів ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест» протягом  2016-2020 рр. 

З даної гістограми наочно видно суттєве перевищення відємного 

грошового потоку в 2020 році. На рис. 2.5 наведемо динаміку чистого руху 

коштів від операційної діяльності. 

 

Рис. 2.5. Динаміка чистого руху коштів від операційної діяльності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр., тис. грн. 
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Проведемо структурний аналіз грошових потоків від операційної 

діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. Отримані дані 

зведемо у вигляді табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Структура грошових потоків від операційної діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2016-2020 рр., тис. грн.  

Структура грошових потоків від операційної 

діяльності 

2016 2017 2018 2019 2020 

Надходження грошових коштів, разом 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 98,79 97,78 97,88 99,24 98,71 

Цільового фінансування 0,00 0,32 1,02 0,00 0,00 

Надходження від повернення авансів 0,06 0,33 0,05 0,00 0,00 

Надходження від відсотків за залишками коштів 

на поточних рахунках 

1,15 1,56 1,06 0,76 1,29 

Витрачання грошових коштів, разом 100 100 100 100 100 

Товарів (робіт, послуг) 56,12 64,12 63,27 65,70 41,47 

Праці 20,18 13,29 8,37 11,65 7,85 

Відрахувань на соціальні заходи 10,48 6,99 2,27 3,12 4,23 

Зобов'язань з податків і зборів 8,79 9,53 15,64 9,58 0,00 

Інші витрачання 4,43 6,08 10,45 9,94 46,45 

 

Практично всю суму надходжень грошових коштів становлять 

надходження від реалізації продукції. Їх частка в середньому коливається в 

районі 98-99%.  

Структура витрачань грошових коштів є більш диференційованою. 

Протягом 2016-2019 років структура витрачань грошових коштів була більш-

менш однаковою. 

Зокрема, у 2020 році частка витрачань грошових коштів на придбання 

товарів становила 41,47% (у 2019 році – 65,7%), на оплату праці – 7,85%. 

Відрахування на соціальні заходи – 4,23%. Найбільша структурна зміна – 

суттєве збільшення частки інших витрачань грошових коштів – з 9,94% до 

46,45%.  

На рис. 2.6 відображено динаміку структури витрачань грошових коштів 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 
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Рис. 2.6. Динаміка структури витрачань грошових коштів ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест» за 2016-2020 рр., %  

 

Отже, у 2020 році спостерігаємо суттєве погіршення результатів 

операційної діяльності підприємства ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», що 

виражається в значному перевищенні витрачань грошових коштів над їхніми 

надходженнями. 

2.2. Оцінка грошових потоків від інвестиційної та фінансової 

діяльностей досліджуваного підприємства 

 

Одним із найважливіших аспектів діяльності підприємства є фінансові 

результати, в які входять чистий дохід, собівартість валовий та чистий 

прибуток. Розглянемо фінансові результати діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Динаміка фінансових результатів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 2016-2020 рр. 

Показники 

Роки Відхилення (+,-) Відносне відхилення, % 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Чистий дохід від 

реалізації продукції  
14655 20467 38028 39662 19123 5812 17561 1634 -20539 39,66 85,8 4,3 -51,79 

Собівартість 

реалізованої продукції  
12566 13033 25868 25797 13084 467 12835 -71 -12713 3,72 98,48 -0,27 -49,28 

Валовий прибуток 2089 7434 12160 13865 6039 5345 4726 1705 -7826 255,86 63,57 14,02 -56,44 

Інші операційні доходи 2220 2473 523 10 485,5 253 -1950 -513 475,5 11,40 -78,85 -98,09 4755 

Інші фінансові доходи 166 327 469 332 0 161 142 -137 -332 96,99 43,43     

Інші доходи 133 2 353 3 277,8 -131 351 -350 274,8 -98,50 17550 -99,15 9160 

Разом доходи  2519 2802 1345 345 763,3 283 -1457 -1000 418,3 11,23 -52 -74,35 121,25 

Адміністративні 

витрати 
1847 1942 2379 3377 9777,3 95 437 998 6400,3 5,14 22,5 41,95 189,53 

Витрати на збут 35 55 89 93 303,3 20 34 4 210,3 57,14   4,49 226,13 

Інші операційні 

витрати 
1127 1611 1783 2073 7101,5 484 172 290 5028,5 42,95   16,26 242,57 

Інші витрати 1537 2103 1195 1029 2159 566 -908 -166 1130 36,82 -43,18 -13,89 109,82 

Разом витрати  4546 5711 5446 6572 19341,1 1165 -265 1126 12769,1 25,63 -4,64 20,68 194,3 

Фінансовий результат 

до оподаткування  
62 4525 8059 7638 

-

12538,8 
4463 3534 -421 -20177 7198,4 78,1 -5,22 -264,16 

Податок на прибуток 11 815 1451 1375 0 804 636 -76 -1375 7309,1 78,04 -5,24 -100 

Чистий прибуток 51 3710 6608 6263 
-

12538,8 
3659 2898 -345 -18802 7174,5 78,11 -5,22 -300,2 
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Чистий дохід у 2020 році зменшився з 39662 тис. грн. до 19123 тис. грн. 

Зменшення становить 51,79%. У 2019 році відносно попереднього періоду 

спостерігається збільшення становить 4,3%. Найбільше зростання 

спостерігалось у 2018 році і становить 85,8%. 

В аналізі фінансових результатів важливим є співставлення динаміки 

чистого доходу та собівартості реалізованої продукції. Бачимо, що в 2019 році 

темп приросту чистого доходу перевищує темп приросту собівартості, який є 

від’ємним. У 2018 році ситуація була зворотною, приріст собівартості є 

більшим, що в деякій мірі свідчить про неоптимальне використання ресурсів 

підприємства. Однак у 2020 році ситуація сильно погіршилась, що зумовило 

скорочення суми чистого доходу.  

Валовий прибуток розраховується як різниця між чистим доходом та 

собівартістю. Бачимо зменшення даного показника у 2020 році на 56,44%. У 

2020 році компанія отримала збиток у розмірі 12538,8 тис. грн. 

Найбільш повну картину фінансового стану підприємства дає аналіз 

фінансової стійкості підприємства, який полягає в оцінці його фінансової 

незалежності щодо володіння своїм майном, спроможності вільно маневрувати 

грошовими коштами для забезпечення безперервної і ефективної діяльності.  

У табл. 2.9 розраховано і проаналізовано відносні показники фінансової 

стійкості. Загалом виділено 10 ключових показників, які характеризують 

різноманітні аспекти діяльності підприємства, зокрема, це показники структури 

та маневреності активів.  

Таблиця 2.9 

Відносні показники фінансової стійкості ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за  

2016-2020 рр. 

Показники 
Норм. 
знач. 

Значення показників Відхилення (+,-) 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

1. Коефіцієнт 

автономії 
>= 0,5 0,973 0,981 0,952 0,929 0,957 0,008 -0,03 -0,02 0,03 

2. Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

<= 2 1,028 1,019 1,051 1,077 1,045 
-

0,009 
0,03 0,03 -0,03 
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3. Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

>= 1 35,63 52,63 19,75 13,01 22,03 17 
-

32,88 
-6,74 9,02 

4. Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових та власних 

коштів 

<= 1 0,028 0,019 0,051 0,077 0,045 
-

0,009 
0,03 0,03 -0,03 

5. Коефіцієнт 

маневреності власних 

коштів 

>= 0,1 0,73 0,696 0,628 0,562 0,619 
-

0,034 
-0,07 -0,07 0,06 

6. Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 
оборотними коштами 

>= 0,1 0,963 0,973 0,925 0,88 0,932 0,010 -0,05 -0,05 0,05 

7. Коефіцієнт 

забезпечення запасів 

власними 

оборотними коштами 

>= 0,5 1,246 1,298 1,365 1,222 0,976 0,052 0,07 -0,14 -0,25 

8. Частка запасів у 

сумі оборотних 

активів 

>0.5 0,773 0,75 0,678 0,72 0,954 
-

0,023 
-0,07 0,04 0,23 

9. Коефіцієнт 

забезпечення 

необоротними 

активами 

> 1 3,699 3,294 2,688 2,285 2,622 
-

0,405 
-0,61 -0,4 0,34 

10. Власний 

оборотний капітал 

(ВОК) 

> 0 15234 18841 21968 23826,7 26978,6 3607 3127 1858,7 3151,9 

 

Фінансова стійкість підприємства виражає аспект окупності ресурсів, які 

вкладені у виробничу діяльність і повинні дати віддачу за рахунок грошових 

надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати 

самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених 

джерел формування активів. 

Коефіцієнт автономії показує, яку частину від загальних інвестицій в 

організацію становить власний капітал. Він характеризує фінансову 

незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності. 

Розраховується як відношення  власного капіталу до суми активів. Оптимальне 

значення більше 0,5. У 2018 році він становив 0,952, у 2019 році – 0,929, у 2020 

році – 0,957. Безсумнівно, ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» має значну фінансову 

незалежність. 

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує, скільки одиниць сукупних 

активів припадає на одиницю власного капіталу. Коефіцієнт обернений до 

показника автономії. Нормальним значенням коефіцієнта в залежності від 
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вважається <2. Для всіх аналізованих періодів показник відповідав 

нормативному значенню. 

Коефіцієнт фінансової стійкості - коефіцієнт, що дорівнює відношенню 

власного капіталу до поточних та довгострокових зобов'язань. Значення 

показника характеризує скільки власного капіталу припадає на одиницю 

зобов'язань підприємства. Оптимальним вважається значення більше за 

одиницю. Значення, що значно перевищує норматив (> 1,5), свідчить про 

наявність у компанії додаткових резервів для залучення позикових коштів. 

Значення показника набагато більше одиниці, що свідчить, що показник значно 

перевищив нормативне значення, що свідчить про вкрай низьку фінансову 

залежність від кредиторів. Також це дає можливість залучати позикові кошти. 

Коефіцієнт маневреності власних коштів – показник, рівний відношенню 

власних оборотних засобів підприємства до суми власного капіталу. Коефіцієнт 

маневреності власних коштів показує здатність підприємства підтримувати 

рівень власних оборотних коштів і при необхідності поповнювати оборотні 

кошти з власних джерел. 

Коефіцієнт маневреності власних коштів залежить від структури капіталу 

та специфіки галузі, рекомендується в межах 0,1-0,4, але універсальні 

рекомендації щодо його величини та тенденції зміни навряд чи можливі. Для 

всіх періодів значення показника перевищує нормативне, хоч поступово 

знижується. У 2017 році значення показника становило 0,696, а в 2020 році – 

0,619. 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними 

коштами розраховується як відношення власних оборотних коштів до загальної 

вартості оборотних активів. Мінімальне значення цього показника – 0,1. Коли 

показник падає нижче цього значення, структура вважається незадовільною, а 

компанія – неплатоспроможною. Збільшення значення показника свідчить про 

хороший фінансовий стан підприємства та його здатність проводити незалежну 

фінансову політику. 2020 року коефіцієнт становив 0,932. 
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Коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами 

характеризує достатність довгострокових коштів підприємства для 

забезпечення безперебійного виробництва. Він розраховується як 

співвідношення власних оборотних коштів до суми товарно-матеріальних 

запасів. Значення цього коефіцієнта свідчить про частку резервів та запасів, які 

фінансуються за рахунок власних оборотних коштів. Стандартне значення 0,5 

або більше. В нашому випадку значення є значно більшим за нормативне, 

причиною чого є перевищення суми власних оборотних коштів над сумою 

запасів. На кінець 2020 року показник становить 0,976. Даний результат дає 

змогу зробити висновок, що підприємство ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» має 

можливість для нарощування виробничих та інших запасів, які служать для 

розширення обсягів виробництва надання торговельних послуг. Це є 

позитивним явищем.  

Частка запасів у сумі оборотних активів характеризує структуру поточних 

активів підприємства. Нормативне значення знаходиться в діапазоні від 0,3 до 

0,6 в залежності від виду діяльності організації. Високе значення коефіцієнта 

інтерпретується як невиправдане зростання витрат на зберігання та ріст частки 

запасів, які не беруть участь у виробничому процесі. Низьке значення 

показника свідчить про недостатню забезпеченість запасами операційного 

процесу. Враховуючи специфіку діяльності компанії, значення показника ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за останній рік є невиправдано високим. Причиною 

цього стала структурні зміна в оборотних активах за рахунок суттєвого 

зростання частки запасів. Отриманий результат можна інтерпретувати як 

необхідність оптимізації структури оборотних активів та вдосконалення 

системи управління запасами ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

Коефіцієнт забезпечення необоротними активами розраховується як 

відношення суми власного капіталу до необоротних активів. Значення 

показника вище одиниці характеризує спроможність підприємства 

забезпечувати основні виробничі фонди власним капіталом. Значення 

показника за всі аналізовані періоди перевищує мінімальне, причому даний 
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коефіцієнт у 2020 році зріс, що є позитивним результатом діяльності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест». 

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно розрахувати 

показник власних оборотних коштів  (ВОК). 

ВОК = Власний капітал – Необоротні активи  

ВОК2016 = 20879 – 5645 = 15234 тис. грн. 

ВОК2017 = 27054 – 8213 = 18841 тис. грн. 

ВОК2018 = 34979 – 13011 = 21968 тис. грн. 

ВОК2019 = 42375,9 – 18549,2 = 23826,7 тис. грн. 

ВОК2020 = 43608,8 – 16630,2 = 26978,6 тис. грн. 

За 2017-2020 роки значення показника ВОК постійно зростало. У 2018 році 

власний оборотний капітал збільшився на 3127 тис. грн. (+16,6%), у 2019 році 

зростання становило 8,46%, а в 2020 році на 13,23%. Це є позитивним явищем 

та свідчить про покращення загального економічного та фінансового стану. 

Загалом аналіз фінансової стійкості ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» показав 

високі результати, що характеризує підприємство як фінансово стабільне та 

стійке.  
Проведемо розрахунок відносних показників ліквідності (абсолютна, 

швидка та поточна ліквідність). Отримані результати наведено у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Відносні показники ліквідності і платоспроможності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за  2016-2020 рр. 

Показники 
Норм. 

знач. 

Значення показників Відхилення (+,-) 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

1. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,2-

0,35 
4,94 6,63 3,9 1,85 0,27 1,69 -2,73 -2,06 -1,58 

2. Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

0,6-1,0 6,13 9,41 4,32 2,33 0,67 3,28 -5,1 -1,99 -1,66 

3. Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

>1 27,00 37,66 13,4 8,32 14,63 10,66 -24,25 -5,09 6,32 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показник, що характеризує ту частину 

короткострокових фінансових зобов'язань компанії, яка може бути оплачена 

високоліквідними активами, тобто здатність компанії негайно погасити 

короткострокову заборгованість. Стандартне значення показника знаходиться в 

межах 0,2-0,25. У 2017-2019 році показники значно перевищували нормативне 

значення, а в 2020році воно було оптимальним. Це свідчить про високу 

платоспроможність підприємства, а також про наявність значного фінансового 

резерву, що дає можливість залучити значні кредитні або інвестиційні кошти. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності – це фінансовий коефіцієнт, що дорівнює 

відношенню високоліквідних поточних активів (дебіторської заборгованості) до 

поточних зобов'язань. Нормальне значення коефіцієнта потрапляє в діапазон 

0,7-1. Однак цього може бути недостатньо, якщо значна частина ліквідності 

доводиться на дебіторську заборгованість, частину з якої складно вчасно 

зібрати. У таких випадках потрібне більша співвідношення. Аналогічно, 

значення показників в 2017-2019 роках перевищували нормативне, а в 2020 році 

коефіцієнт швидкої ліквідності знизився з 2,33 до 0,67 і відповідає 

нормативному діапазону значень. Таким чином, платоспроможність ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» знаходитися на високому рівні. 

Коефіцієнт поточної ліквідності – показник, що дорівнює відношенню 

поточних активів до поточних зобов'язань. Коефіцієнт поточної ліквідності 

показує здатність компанії погашати поточні (короткострокові) зобов'язання 

тільки за рахунок оборотних активів. Чим вище значення коефіцієнта, тим вище 

платоспроможність компанії. Цей показник враховує, що не всі активи можна 

продати терміново. 

Нормальне значення коефіцієнта становить 1,5 - 2,5, в залежності від галузі 

економіки. Значення нижче 1 вказує на високий фінансовий ризик, пов'язаний з 

тим, що компанія не може стабільно оплачувати поточні рахунки. Значення 

більше 3 може вказувати на нераціональну структуру капіталу. За всі 4 роки 

показники значно перевищують нормативне значення. Вони становили 8,32 та 

14,63 у 2019 та 2020 роках відповідно. Тобто це свідчить про нераціональну 
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структуру капіталу. ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» доцільно залучати позикові 

кошти та кредити банків для розширення виробничо-господарської діяльності. 

На рис. 2.7 показана динаміка відносних показників ліквідності за 4 роки. 

Загалом, можна зробити висновок, що загальна ліквідність та 

платоспроможність підприємства ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» є дуже 

високою, що дає змогу підприємству залучати позикові кошти для розширення 

операційної діяльність та диверсифікації своїх послуг.  

 

Рис. 2.7. Динаміка відносних показників ліквідності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2016-2020 рр. 

 

Ефективність операційної діяльності також значною мірою залежить від 

його ділової активності, яка являє собою комплексну характеристику 

виробничо-господарської діяльності. Показники ділової активності 

характеризуються структурне співвідношення виробничо-збутової діяльності та 

внутрішніх аспектів підприємства, таких як структура активів та наявність 

власних коштів. Вони показують ступінь зусиль, які направлені на зростання 

прибутковості підприємства та його інвестиційної привабливості.  

Ділова активність характеризує внутрішній рівень діяльності 

підприємства, що відображає ефективність використання фінансово-
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господарських ресурсів підприємства. Позитивна динаміка цих показників 

сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства та забезпечення його 

сталого економічного росту. Всі показники ділової активності розраховуються 

як відношення виручки від реалізації (чистого доходу) до середньорічних 

значень активів та пасивів чи їх структурних елементів.  

В табл. 2.11 наведена динаміка показників ділової активності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» за 2017-2020 рр. Оцінка проводилась починаючи з 

2017 року, що зумовлено необхідністю розрахунку середніх значень вхідних 

даних. Наприклад, для розрахунку оборотності власного капіталу в 2017 році 

потрібно знайти середнє значення ВК за 2016 та 2017 роки. 

Таблиця 2.11 

Аналізування показників ділової активності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» за 

2016-2020 рр. 

Показники 

Значення показника Відхилення (+, -) 

2017 

рік 

2018 

рік 
2019 рік 2020 рік 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

Вхідні дані 

Чистий дохід від реалізації, 

тис. грн. 
20467 38028 39662 19123 17561 1634 -20539 

Середній розмір капіталу, 

тис. грн. 
24516,5 32159 41191,2 45610,15 7642,5 9032,2 4418,95 

Середній розмір власного 

капіталу, тис. грн. 
23966,5 31016,5 38677,45 42992,35 7050 7660,95 4314,9 

Середній розмір власного 

оборотного капіталу, тис. 
грн. 

17037,5 20404,5 22897,35 25402,65 3367 2492,85 2505,3 

Середній розмір оборотних 

активів, тис. грн. 
17587,5 21547 25411,1 28020,45 3959,5 3864,1 2609,35 

Середній розмір 
дебіторської 

заборгованості, тис. грн. 

1053 1068,5 1141,4 1171,6 15,5 72,9 30,2 

Середній розмір запасів, 
тис. грн. 

13371 15306,5 17801 23571,6 1935,5 2494,5 5770,6 

Середній розмір 

кредиторської 

заборгованості, тис. грн. 

550 1142,5 2513,75 2617,8 592,5 1371,25 104,05 

Чистий прибуток, тис. грн. 3710 6608 6263 -12538,8 2898 -345 -18801,8 

2. Результативні показники 

Оборотність капіталу, к-сть 

оборотів 
0,83 1,18 0,96 0,42 0,35 -0,22 -0,54 

Оборотність власного 
капіталу, к-сть оборотів 

0,85 1,23 1,03 0,44 0,38 -0,2 -0,58 

Оборотність власного 

оборотного капіталу, к-сть 
оборотів 

1,20 1,86 1,73 0,75 0,66 -0,13 -0,98 
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Оборотність оборотних 

активів:        

кількість оборотів 1,16 1,76 1,56 0,68 0,60 -0,2 -0,88 

днів 309,35 203,98 230,65 527,5 -105,37 26,67 296,85 

Оборотність дебіторської 

заборгованості        

кількість оборотів 19,44 35,59 34,75 16,32 16,15 -0,84 -18,43 

днів 18,52 10,12 10,36 22,06 -8,40 0,24 11,7 

Оборотність товарно-

матеріальних запасів        

кількість оборотів 1,53 2,48 2,23 0,81 0,95 -0,26 -1,42 

днів 235,19 144,9 161,57 443,75 -90,29 16,67 282,17 

Оборотність кредиторської 
заборгованості        

кількість оборотів 37,21 33,28 15,78 7,3 -3,93 -17,51 -8,47 

днів 9,67 10,82 22,82 49,28 1,15 12 26,46 

Тривалість операційного 
циклу, днів 

253,71 155,02 171,93 465,8 -98,69 16,92 293,87 

Тривалість фінансового 

циклу, днів 
244,03 144,2 149,12 416,52 -99,83 4,92 267,4 

Період окупності власного 
капіталу, днів 

421,55 293,62 351,06 809,35 -127,93 57,44 458,29 

Співвідношення 

дебіторської та 
кредиторської 

заборгованості 

1,91 0,94 0,45 0,45 -0,97 -0,48 -0,01 

Показник стійкості 

економічного зростання 
0,15 0,21 0,16 -0,29 0,06 -0,05 -0,45 

 

Отже, проведений розрахунок таких ключових показників ділової 

активності підприємства: оборотність капіталу, власного капіталу, оборотних 

активів, власного оборотного капіталу, дебіторської та кредиторської 

заборгованості, запасів. Відповідно розраховані тривалості обороту кожного з 

вищеперерахованого елементу. Динаміка цих показників дасть картину 

внутрішніх виробничо-господарських процесів та ефективності використання 

виробничих ресурсів підприємства.  

Як бачимо, оборотність капіталу поступово зменшувалась, що зумовлено 

зростання суми активів та зменшенням чистого доходу від реалізації в 2020 

році. За 2020 рік оборотність активів склала 0,42, а тривалість 1 обороту 

капіталу становить аж 859 днів. Оборотність власного капіталу теж зменшилась 

відносно 2018 року – з 1,23 до 0,44,41 оборотів.  

Значення оборотності оборотних активів та власного оборотного капіталу 

зменшилась, що зумовлено перевищенням темпів приросту даних активів над 
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темпом приросту чистого доходу. Оборотність оборотних активів зменшилась з 

1,76 в 2018 році до 0,68 в 2020 році. Відповідно, тривалість 1 оберту зросла з 

204 до 528 днів. Оборотність ВОК зменшилась з 1,86 до 0,75, тривалість оберту 

зросла з 193 до 478 днів. Аналогічно зменшилась оборотність дебіторської 

заборгованості (з 35,59 у в 2018 році до 16,32 в 2020 році). 

Оборотність товарно-матеріальних запасів є вкрай низькою і становить 

всього лише 0,81 у 2020 році, а тривалість одного обороту 444 дні. Це суттєво 

впливає на зростання витрат на зберігання запасів. Керівництву ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» слід вжити заходів щодо оптимізації структури 

оборотних активів.  

Також розраховано показники тривалості операційного та фінансового 

циклу. Тривалість операційного циклу є сумою періодів обороту дебіторської 

заборгованості та запасів. Тривалість фінансового циклу є різницею між 

операційним циклом та тривалістю обороту кредиторської заборгованості. 

Оптимальним напрямом зміни є зменшення цих показників. Проте, ці два 

показники суттєво зросли – операційний цикл збільшився з 155 до 465,8 днів у 

2020 році; фінансовий цикл – зростання з 144,2 до 416,5 днів на кінець 

аналізованого періоду. Такий стрімкий скачок є свідченням про суттєве 

погіршення ділової активності у 2020 році внаслідок карантинних обмежень. 

Враховуючи проведений аналіз фінансової стійкості, ліквідності та 

платоспроможності, який показав досить високі та позитивні результати, аналіз 

ділової активності показав зовсім іншу картину. Зростання операційного та 

фінансового циклів свідчить про незавантаженість різних видів активів у 2020 

році, зростання частки запасів та простоювання виробничого процесу ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест». Для того, щоб виправити цю ситуацію, можна 

продати частину незавантажених активів (якщо збільшення завантаженості не 

планується), знизити суму запасів, вжити заходів по поверненню дебіторської 

заборгованості. Заходи по збільшенню виручки компанії також позитивно 

впливають на оборотність активів. 
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Компанії ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» слід прийняти негайні міри щодо 

активізації операційної діяльності та відновлення показників збуту до рівня 

2019 року. Висока фінансова незалежність та ліквідність активів дає змогу 

виграти час на реструктуризацію або диверсифікацію бізнесу під нові 

соціально-економічні реалії. 

Показник стійкості економічного зростання є відношенням суми чистого 

прибутку до середньорічної суми власного капіталу. Іншими словами, це 

рентабельність власного капіталу підприємства – він зменшився в 2020 році 

внаслідок отриманого збитку.  

На рис. 2.8 показана динаміка показників оборотності активів 

підприємства за 2017-2020 рр.  

 

Рис. 2.8. Динаміка основних показників оборотності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2017-2020 рр., к-ть обертів 

 

Мабуть, найважливішими показниками при аналізі операційної діяльності 

являються інтегральні показники прибутковості – рентабельність. Розглянемо 

їх динаміку в табл. 2.12. 

Рентабельність розраховується відношення чистого прибутку до активів, 

чистого доходу чи до іншого фінансово-економічного показника. Значення 
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рентабельності показує якісні структурні зміни в діяльності і дає досить повну 

картину результативності підприємства. 

Таблиця 2.12 

Розрахунок показників рентабельності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», % 

Показники 

Роки Відхилення (+,-) 

2016 2017 2018 2019 2020 
2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

Рентабельність 

активів 
0,24 13,46 17,98 13,72 -27,5 13,22 4,52 -4,26 -41,23 

Рентабельність 

власного капіталу 
0,24 13,71 18,89 14,78 

-

28,75 
13,47 5,18 -4,11 -43,53 

Рентабельність 

основних засобів 
0,90 45,17 50,79 33,76 -75,4 44,27 5,62 -17,02 -109,16 

Рентабельність 

оборотних активів 
0,32 19,17 27,84 23,13 -43,3 18,85 8,67 -4,71 -66,43 

Рентабельність 

реалізації 
0,35 18,13 17,38 15,79 

-

65,57 
17,78 -0,75 -1,59 -81,36 

Рентабельність 

продукції 
0,41 28,47 25,55 24,28 

-

95,83 
28,06 -2,92 -1,27 -120,11 

Валова 

рентабельність 
14,25 36,32 31,98 34,96 31,58 22,07 -4,35 2,98 -3,38 

 

Як бачимо з таблиці, в 2020 році всі показники є від’ємними внаслідок 

отримання компанією збитку у розмірі 12538,8 тис. грн. Порівнюючи 2019 та 

2018 роки, бачимо що всі показники рентабельності зменшились через 

зменшення суми чистого прибутку.  Можна зробити висновок, що аналіз 

рентабельності показав суттєве погіршення операційної діяльності ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» у 2020 році. 

Проведемо оцінку матеріально-технічний стану ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест». В табл. 2.13 наведено показники використання основних виробничих 

фондів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

Як бачимо з наведеної таблиці: 

- коефіцієнт зносу ОЗ: в 2019 році – збільшився з 0,477 до 0,552. Показник 

практично перевищив 50%, що свідчить про застарілість основних засобів 

підприємства; 
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Таблиця 2.13 

Показники використання основних виробничих засобів ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Відхилення (+,-) 

2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 

2020-

2019 

Коефіцієнт зносу ОЗ 0,628 0,606 0,526 0,477 0,552 -0,022 -0,080 -0,050 0,075 

Фондовіддача 2,596 2,492 2,923 2,138 1,150 -0,104 0,431 -0,785 -0,988 

Фондомісткість 0,385 0,401 0,342 0,468 0,870 0,016 -0,059 0,126 0,402 

Фондоозброєність, 

тис. грн./ чол. 
66,41 95,50 158,67 250,66 230,98 29,09 63,17 91,99 -19,69 

 

- фондовіддача: в 2019 році – зменшилась з 2,596 у 2016 до 1,15 у 2020 

році. Це зумовлено зменшенням суми чистого доходу від реалізації продукції, 

що є негативною тенденцією; 

- відповідно фондомісткість, яка є оберненим показником до фондовіддачі, 

в 2019 році збільшилась до 0,87; 

- фондоозброєність показує суму основних засобів, яка припадає на 1 

працівника підприємства. Внаслідок зростання суми основних виробничих 

фондів та зменшення чисельності працівників у 2020 році цей показник 

зменшився з 250,66 до 230,98 тис. грн./ чол. За рахунок зменшення вартості 

основних засобів. 

За всі аналізовані періоди рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

був відсутній, тому проведемо аналіз динаміки та структури руху грошових 

коштів у результаті фінансової діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». Дані 

зведено у вигляді табл. 2.14. 

З даної таблиці бачимо постійне перевищення надходжень грошових 

коштів над їх відтоком. З 2018 року сума надходжень та витрачань суттєво 

зменшилась, що відобразилось на чистому русі коштів від фінансової 

діяльності. 
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Таблиця 2.14 

Динаміка грошових потоків від фінансової діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2016-2020 рр., тис. грн.  

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 2016 2017 2018 2019 2020 

Надходження грошових коштів, разом 1415 1520 209 267 192 

Отримання позик 1000 1000 0 0 0 

Інші надходження 415 520 209 267 192 

Витрачання грошових коштів, разом 2493 1000 134 198 142 

Погашення позик 2493 1000 0 0 0 

Сплату дивідендів 0 0 134 198 142 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
-1078 520 75 69 50 

 

Так, якщо у 2018 році цей показник становив 520 тис. грн., то у 2019 він 

різко зменшився до 75 тис. грн. На відміну від операційної діяльності, чистий 

рух коштів від фінансової діяльності у 2020 році залишився додатнім та 

становив 50 тис. грн.  

На рис 2.9 відображена динаміка надходжень та витрачань грошових 

коштів ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» у результаті фінансової діяльності. 

 

Рис. 2.9 Динаміка надходжень та витрачань грошових коштів ТОВ «Текстиль-

Пром-Інвест» у результаті фінансової діяльності за 2016-2020 рр., тис. грн.  
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Проведемо аналіз динаміки залишків коштів на початок та кінець року. 

Дані зведено у вигляді табл. 2.15.  

Таблиця 2.15 

Динаміка чистого руху грошових коштів та їх залишків на початок та кінець 

року 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 1858 514 3500 -897 -13542 

Відхилення, тис. грн. - -1344 2986 -4397 -12645 

Відхилення, % - -72,34 580,93 -125,63 1409,70 

Залишок коштів на початок року 1038 2896 3410 6910 6013 

Відхилення, тис. грн. - 1858 514 3500 -897 

Відхилення, % - 179,0 17,7 102,6 -13,0 

Залишок коштів на кінець року 2896 3410 6910 6013 -7529 

Відхилення, тис. грн. - 514 3500 -897 -13542 

Відхилення, % - 17,75 102,64 -12,98 -225,21 

 

Отже, у 2020 році бачимо суттєве зменшення чистого руху грошових 

коштів. Як зазначалось раніше, причиною цього є збитковість підприємства за 

даний період внаслідок погіршення загальної економічної ситуації в Україні 

Найкращим роком з точки зору руху грошових коштів, був в 2018 рік. Тоді 

чистий рух коштів становив 3500 тис. грн., а залишки на початок та кінець року 

становили 3410 та 6910 тис. грн. відповідно. 

 

2.3. Аналіз достатності надходження та ефективності використання 

грошових потоків ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

 

Перш за все слід визначитися, що являє собою прямий метод складання 

Звіту про рух грошових коштів шляхом коригувань. Згідно з п. 18. МСБО 7 

«Звіт про рух грошових коштів» [17] прямий метод передбачає розкриття 

інформації про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових 

виплат грошових коштів (виплати працівникам, постачальникам, надходження 
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від покупців тощо). МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» віддає пріоритет 

саме прямого методу, оскільки він надає інформацію, яка є корисною для 

оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням 

непрямого методу. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» наводить 

рекомендації щодо застосування прямого методу, а саме: 

а) використання інформації з облікових регістрів суб’єкта 

господарювання, або 

б) шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у 

вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на виплату відсотків та подібні 

витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про сукупні 

доходи щодо: 

в) змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській 

заборгованості від операційної діяльності; 

г) інших негрошових статей; та 

д) інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками 

від інвестиційної або фінансової діяльності [17]. 

Таким чином, для розрахунку і подання інформації у Звіті про рух 

грошових коштів за напрямками надходжень та витрачання можливо 

використовувати не лише аналіз рахунків грошових коштів, а й коригування 

відповідних статей інших фінансових звітів. 

Враховуючи, що інвестиційна діяльність – це придбання і продаж 

довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами 

грошових коштів, правомірно зробити висновок про те, що рух коштів від 

цього виду діяльності пов’язаний зі змінами розділу Звіту про фінансовий стан 

«Необоротні активи». Аналогічно, визначення фінансової діяльності як 

діяльності, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та 

запозичень суб’єкта господарювання, дозволяє констатувати, що рух коштів від 

цього виду діяльності пов’язаний зі змінами розділів Звіту про фінансовий стан 

«Капітал» та «Довгострокові зобов’язання». Методом виключення справедливо 
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вважати, що рух коштів від операційної діяльності пов’язаний зі змінами 

розділів Звіту про фінансовий стан «Оборотні активи» і 

«Поточні зобов’язання». Наведені аргументи є логічними міркуваннями, 

але чітко не прописані в МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Тому це 

скоріше правило, що має виняток, ніж аксіома. 

Задля справедливості слід навести згадані винятки. Такі виключення 

охоплюють: 

 подвійні грошові потоки, які повинні бути розділені на декілька видів 

діяльності (наприклад, платіж за фінансовим лізингом включає як інвестиційну, 

так і фінансову складову); 

 виплати грошових коштів для виробництва або придбання активів, 

утримуваних для оренди іншим особам і в подальшому утримуваних для 

продажу, як і надходження грошових коштів від орендної плати і подальший 

продаж таких активів є грошовими потоками від операційної діяльності, 

незважаючи, що такі активи є необоротними; 

 сплачені податки на прибуток у більшості класифікуються як грошові 

потоки від операційної діяльності, хоча не виключена можливість їх 

класифікації як фінансової або інвестиційної діяльності; 

 призначення активів залежно від виду бізнесу (операції фінансових 

установ і звичайних підприємств із залучення позикових коштів відносяться до 

різних видів діяльності) та ін. 

Основоположним рівнянням при складанні Звіту про рух грошових 

коштів є: 

Сума змін за статтями зобов'язань і ВК - Сума змін за статтями активів (за 

винятком змін по статті «Грошові кошти») = Чиста зміна коштів 

Із наведеного рівняння випливає «золоте» правило, яке полягає в тому, 

що зростання статей капіталу та зобов’язань є притоком грошових коштів, а 

зростання статей активів є відтоком грошових коштів, і навпаки. Тобто 

величина зміни активів балансу переноситься з протилежним знаком: якщо 

відбулося збільшення активів, то це призводить до відтоку грошових коштів, а 
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зменшення активів – до притоку; а при перенесенні величини зміни зобов’язань 

знак зберігається (якщо відбулося збільшення зобов’язань, то це приводить до 

припливу грошових коштів, а зменшення зобов’язань – до відтоку грошових 

коштів). 

Відповідно до мети статті доречно формалізувати розрахунки, необхідні 

для складання Звіту про рух грошових коштів у частині операційної діяльності. 

Надходження грошових коштів від операцій з покупцями і замовниками 

складається з погашення дебіторської заборгованості й авансів отриманих. Слід 

зауважити, що багато питань серед укладачів фінансової звітності виникає з 

відображенням податку на додану вартість, тобто чи включає грошовий потік 

суми ПДВ, чи ні. Для відповіді на це питання доречно звернутися до МСБО 7 

«Звіт про рух грошових коштів» [17], в якому, що правда, відсутня конкретна 

вимога щодо відображення непрямих податків, до яких відноситься і ПДВ. 

Згідно з п. 14 МСБО 7 [17] потоки грошових коштів від операційної діяльності 

в більшості пов’язані з основною діяльністю підприємства, що приносить дохід. 

Ключове слово – дохід. Цей термін визначений п. 7 МСБО 18 «Виручка». Так, 

дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що 

виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний 

капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків 

учасників власного капіталу [17]. А в п. 8 МСБО 18 уточнено, що дохід 

включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи 

підлягають отриманню суб’єктом господарювання на його власний рахунок. 

Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу, податки на 

товари та послуги і податок на додану  вартість), не є економічними вигодами, 

що надходять до суб’єкта господарювання, і не ведуть до збільшення власного 

капіталу. Отже, вони виключаються з доходу. Виходячи з наведеного, 

виправданим є подання інформації про грошовий потік від покупців і 

замовників без ПДВ. 

Суми ПДВ «рухаються» по рахунках грошових коштів, тому не можуть 

бути ігноровані у Звіті про рух грошових коштів. Їх подання доцільне або 
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окремим рядком, або в складі інших надходжень (виплат). Компанія повинна 

винести судження щодо суттєвості таких грошових потоків для того, щоб 

визначити, чи заслуговують вони на окремий рядок, чи ні. 

Наступним питанням стає можливість подання інформації про рух 

грошових коштів з податку на додану вартість на нетто-основі чи розгорнуто. 

Враховуючи сутність обліку та сплати ПДВ, виправданим уявляється подання 

інформації на нетто-основі, проте це не є аксіомою. 

Для розрахунку суми ПДВ, що сплачена до бюджету або отримана з 

бюджету, також може бути розроблений алгоритм, аналогічний наведеним для 

інших рядків. Проте з практичної точки зору доцільно використати дані 

податкового обліку (Декларації з ПДВ) і використати фактичні дані про 

перерахунок (отримання) сум податку на додану вартість. 

Суттєвою складовою грошового потоку від операційної діяльності є 

надходження від інших операційних доходів. Чіткого правила формування 

грошового потоку від отримання інших доходів не існує, хоча можна 

рекомендувати такий алгоритм. Отримання інших операційних доходів 

відображається за кредитом рахунку 71 (за Інструкцією № 291, що існувала в 

попередній редакції, тобто з субрахунками, – це субрахунки 712, 713, 715, 716 і 

719). 

Зазначені субрахунки, як  правило,  кореспондували  з  субрахунками  

373,  374,  375,  377.  За аналогією з грошовим потоком від покупців доцільно 

визнаний інший операційний чистий дохід за зазначеними субрахунками 

скоригувати на зміни дебіторської заборгованості за субрахунками 373 (у 

частині операційної діяльності), 374, 375, 377, як раніше зазначалося, з 

протилежним арифметичним знаком. При складанні звітності за МСФЗ слід 

використовувати ті рахунки, які передбачені робочим планом рахунків, але 

мають такий самий економічний зміст, як і наведені вище. 

Важливе місце в складі грошових потоків від операційної діяльності 

посідають виплати постачальникам товарів та послуг. Відправною точкою 

розрахунку є собівартість реалізованої продукції, що відображена у Звіті про 
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прибутки або збитки, та інший сукупний дохід. Собівартість коригується на 

збільшення запасів (з плюсом), зменшення запасів (з мінусом), збільшення 

кредиторської заборгованості перед постачальниками (з мінусом) або 

зменшення кредиторської заборгованості перед постачальниками (з плюсом). 

Як і у випадку з надходженнями від покупців, кредиторська заборгованість 

враховується без ПДВ. 

Виплати грошових коштів працівникам з метою складання звітності за 

МСФЗ доцільно об’єднати з витратами на відрахування на соціальні заходи. 

Алгоритм розрахунку грошового потоку за цими виплатами є достатньо 

прозорим. Проте слід звернути увагу на динаміку нарахованих забезпечень на 

виплату відпусток (які, до речі, також включають соціальні відрахування). Так, 

зростання суми нарахованого резерву на оплату відпусток на кінець періоду в 

порівнянні з початком року збільшить грошовий потік виплат працівникам, і 

навпаки. 

При поданні Звіту про рух грошових коштів прямим методом необхідно 

розкрити виплати за операційними витратами. Слід враховувати, що 

собівартість реалізованих запасів, витрати на виплати працівникам і оплату 

відрахувань на соціальні заходи, витрати з податку на прибуток та деякі подібні 

витрати вже враховані в інших рядках Звіту. Тому алгоритм розрахунку виплат 

за операційними витратами ускладнюється необхідністю «чищення» не тільки 

витрат, але й дебіторської та кредиторської заборгованості, які не потрапили в 

розрахунки за іншими рядками Звіту, але стосуються операційної діяльності. 

Наведений нижче алгоритм є орієнтовною рекомендацією, оскільки не може 

врахувати всі нюанси господарської діяльності. 

Слід акцентувати увагу, що не всі зміни в оборотних активах та поточних 

зобов’язаннях братимуть учать у розрахунках показників Звіту про рух 

грошових коштів у частині операційної діяльності. Наприклад, за наявності 

відкладених доходів (доходів майбутніх періодів) їх зміни не впливають на 

грошовий потік від операційної діяльності, оскільки визнання доходу періоду 

не є грошовою операцією. 
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Користувачі фінансової звітності зацікавлені в інформації щодо вартості 

залученого капіталу і сум відсотків, що сплачує підприємство за позики. 

Допустимою також є класифікація сплачених відсотків, відповідно, як 

грошових потоків від фінансової та інвестиційної діяльності, тому що вони є 

витратами на одержання фінансових ресурсів. В окремих, дуже рідкісних 

випадках, поточні кредити можливо ідентифікувати з кваліфікаційними 

активами, тоді обґрунтованою є класифікація сплачених відсотків як грошових 

потоків інвестиційної діяльності. Як свідчить практика, відсотки за поточними 

кредитами в більшості випадків класифікуються як грошові потоки від 

операційної діяльності.  

Рух коштів з податку на прибуток, як правило, класифікується як 

операційний грошовий потік, якщо його не можна чітко ідентифікувати з 

фінансовою або інвестиційною діяльністю. 

Напрямом аналізу грошових потоків є визначення рівня їх ліквідності. 

Аналіз ліквідності чистого грошового потоку дозволяє дослідити можливості 

підприємства щодо здійснення необхідних платежів і виконання фінансових 

зобов'язань. 

Проведемо розрахунки показників ліквідності чистого грошового потоку 

для ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» у табл. 2.16.  

Таблиця 2.16 

Оцінка показників ліквідності чистого грошового потоку ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2018-2020 рр. 

Показник 2018 2019 2020 

Відхилення 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

1. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 1,0009 0,9993 1,0134 -0,0017 0,0141 

2. Коефіцієнт відношення грошових 

надходжень до чистого грошового потоку 
1075,57 

-

1386,5 
75,69 -2462,07 1462,19 

3. Коефіцієнт інкасації дебіторської 

заборгованості 
11,91 14,5 18,64 2,59 4,14 

4. Коефіцієнт покриття кредиторської 

заборгованості надходженням грошей 
9,24 10,09 9,26 0,84 -0,83 

5. Коефіцієнт поповнення грошових коштів 108,44 150,57 52,2 42,13 -98,38 

6. Коефіцієнт обертання оборотних активів 

на основі грошових надходжень 
9,43 11,12 9,99 1,69 -1,13 
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У результаті проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:  

- у 2016 та 2018 роках грошовий потік був ліквідним, так як надходження 

перевищували витрати, а у 2017 - не ліквідним;  

- у зв'язку з від'ємним чистим грошовим потоком у 2017 році коефіцієнт 

відношення грошових надходжень до чистого грошового потоку має від'ємне 

значення і на протязі всього періоду дослідження був нестійким;  

- коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості з кожним роком 

збільшується - на 2,59 у 2017 році та ще на 4,14 у 2018 році, що пов'язано з 

зменшенням дебіторської заборгованості у 2018 році та збільшенню грошових 

надходжень;  

- коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошей 

майже не змінився за 3 роки;  

- відбулося значне зменшення коефіцієнта поповнення грошових коштів у 

2018 році із-за значного зростання залишків коштів на кінець періоду з 28895 

тис. грн. до 93230 тис. грн.;  

- у зв'язку з зростанням оборотних активів майже такими же темпами, як і 

грошових надходжень коефіцієнт обертання оборотних активів на основі 

грошових надходжень за три роки майже не змінився.  

Досить важливе значення має оцінка ефективності грошових потоків, 

метою якої є визначення результативності їх формування та використання, а 

також виявлення впливу на фінансовий стан і забезпечення сталого 

економічного зростання підприємства. Ефективне формування грошових 

потоків означає таке співвідношення між надходженнями і витрачаннями 

грошових коштів, яке формує вхідний чистий грошовий потік та забезпечує 

отримання чистого прибутку.  

Проведемо розрахунки показників ефективності грошових потоків 

підприємства для ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» у табл. 2.17.  

Проведені розрахунки показали, що на 1000 грн. надходжень у 2018 році 

припадає 13,21 грн., що на 13,93 грн. більше за 2018 рік та на 12,28 грн. за 2016 
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рік. За 2017 рік всі розрахунки мають збитки із-за збитковості чистого 

грошового потоку. 

Таблиця 2.17 

Оцінка показників ефективності грошових потоків ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» за 2018-2020 рр. (на 1 тис. грн.) 

Показник 2018 2019 2020 

Відхилення 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

1. Коефіцієнт притоку грошових коштів 0,93 -0,72 13,21 -1,65 13,93 

2. Коефіцієнт ефективності грошового потоку 0,93 -0,72 13,39 -1,65 14,11 

3. Коефіцієнт покриття дебіторської 

заборгованості чистим грошовим потоком 
11,07 

-

10,46 
246,24 -21,53 256,7 

4. Коефіцієнт забезпечення кредиторської 

заборгованості чистим грошовим потоком 
8,59 -7,28 122,32 -15,87 129,6 

5. Коефіцієнт чистого поповнення грошових 

коштів 
100,82 

-

108,6 
689,63 -209,42 798,23 

6. Коефіцієнт ефективності використання 

оборотних активів на основі чистого грошового 

потоку 

8,77 -8,02 132,01 -16,79 140,03 

 

Якщо порівнювати 2018 з 2016 роком то спостерігається значне 

збільшення ефективності грошових потоків на ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

Найбільше зростання відбулося з коефіцієнтом поповнення грошових коштів - 

на 588,8 грн. Також значно збільшився коефіцієнт покриття дебіторської 

заборгованості чистим грошовим потоком і на 1000 грн. дебіторської 

заборгованості припадає 246,24 грн. чистого грошового потоку у 2018 році, що 

на 235,17 грн. більше за 2016 рік.  

Отже, аналіз динаміки та структури вхідних грошових потоків 

підприємства протягом 2016-2018 років виявив нерівномірність грошових 

надходжень підприємства в розрізі окремих видів діяльності підприємства, а 

також значну залежність підприємства від позикових коштів. З кожним роком 

відбувається збільшення чистого руху коштів від операційної діяльності, але 

відбувається зростання і від'ємного грошового потоку від інвестиційної та 

фінансової діяльності. Підприємство сплачує величезні суми на сплату 

відсотків по кредитам. Подальше дослідження буде направлене на підвищення 

ефективності менеджменту грошових потоків ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест».  
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» 

3.1. Шляхи вдосконалення механізму управління грошовими 

потоками підприємства ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

 

Основною проблемою управління фінансовими ресурсами є низький 

рівень ліквідності на ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест»». На платоспроможність 

підприємств впливає: своєчасне надходження в розпорядження суб’єктів 

господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх використання; рух 

коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності. 

Основними причинами зниження ліквідності та платоспроможності 

підприємства є збиткова діяльність, а також збільшення поточних зобов’язань, 

фінансування капітальних витрат за рахунок поточних зобов’язань, зменшення 

власного капіталу. Відповідно рекомендації, щодо покращення рівня 

ліквідності та платоспроможності передбачають, насамперед, досягнення 

прибутковості, що передбачає збільшення обсягів продажу та зменшення 

витрат, залучення довгострокових позик на фінансування капітальних витрат, 

або відмова від інвестиційних проектів. Також важливим є раціональне 

управління наявними фінансовими ресурсами, зокрема визначення 

оптимальних обсягів виробничих запасів, управління дебіторською 

заборгованістю, координація планів виробництва та продажу, забезпечення 

безперебійної роботи підприємства тощо. Тобто вихід зі скрутного становища і 

підвищення ефективності діяльності вимагає розробки та впровадження 

комплексу заходів. 

Завжди треба мати на увазі, що на результати господарської діяльності 

промислового виробництва негативний вплив мають як дефіцитний, так і 

надлишковий грошові потоки. 
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Незадовільні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в 

зниженні ліквідності і рівня платоспроможності підприємства, в збільшенні 

простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини і 

матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих 

фінансових кредитах. 

Методи оптимізації дефіциту грошей залежить від характеру цієї 

дефіцитності – короткострокової чи довгострокової. Збалансованість 

дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається 

шляхом використання «Системи прискорення-уповільнення платіжного 

обороту». Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних 

заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їх виплат. 

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок наступних заходів: 

1) Пошук додаткових грошових надходжень від реалізації основних засобів 

підприємства: 

- визначити коло потенційних покупців/користувачів зайвого 

устаткування/майна за допомогою вивчення конкурентів чи можливостей 

альтернативного використання розглянутого майна; 

- вибір найбільш придатних каналів комунікації для ефективного 

інформування учасників ринку про продаж/здачу в оренду майна. 

2) Стягнення заборгованості з метою прискорення оборотності коштів:  

- використовувати сучасні форми рефінансування дебіторської 

заборгованості – факторинг, облік векселів. 

3) Реорганізація виробничих запасів: 

- провести класифікацію запасів за категоріями, за ступенем їх важливості 

для стабільної діяльності підприємства, проаналізувати оборот запасів за 

видами, зменшення обсягів тих видів запасів, що не є критичними для 

функціонування бізнесу; 
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- зменшення розміру непорушних запасів (чи запасів, що зберігаються як 

буфер) за рахунок досягнення домовленості про більш короткий термін 

виконання замовлення на постачання такого товару, якщо можливо.  

4) Збільшення продажів: 

- визначення групи продуктів, що найкраще підходять до мінливих 

ринкових умов, і сконцентруватися на них; 

- збільшення розміру цінових знижок при реалізації продукції за готівку.  

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок наступних заходів: 

1) Розмежування виплат кредиторам за ступенем пріоритетності для 

зменшення відтоку коштів. 

2) Зменшення виплат коштів за рахунок перегляду планів капітальних 

вкладень. 

Основним фактором, який здійснює найбільший вплив на грошові потоки 

та ліквідність є чистий дохід, сума власного капіталу, чистого прибутку та 

оборотних коштів.  

Для підвищення ліквідності та платоспроможності всю суму отриманого 

прибутку необхідно направити на поповнення власного капіталу. ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» максимізація прибутку полягає у виборі такого обсягу 

реалізації продукції, щоб граничні витрати підприємства по виробництву та 

реалізації були б дорівнюють ринковій вартості. Іншими словами, на ринку 

вільної конкуренції дохід дорівнює ринковій вартості. 

Існують наступні резерви зростання прибутку: 

- зростання виробництва і продажів готової продукції; 

- зниження собівартості продукції; 

- поліпшення якості продукції. 

Для максимізації прибутку і мінімізації витрат ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест» рекомендується виконувати наступні види діяльності: 
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- Суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт. Для 

підприємства важливо знайти клієнтів для виконання найпрестижнішої і 

найнеобхіднішої роботи для ринку. 

- проведення масштабної й ефективної політики в галузі підготовки кадрів 

є особливою формою капітальних вкладень. 

- підвищити ефективну діяльність підприємства з реалізації продукції. 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» необхідно приділяти більше уваги підвищенню 

швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів і досягнення 

максимально швидкого просування готової продукції від виробника до 

споживача. 

- зміна обсягу продажів прибуткової продукції ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест»; 

- Зміна асортименту товарів, тобто виробництво товарів, на які існує 

найбільший попит. 

- Також не останнє місце займає збільшення обсягу виробництва робіт, 

виконаних за рахунок більш повного використання виробничих потужностей 

підприємства. 

- зниження собівартості продукції за рахунок підвищення рівня 

продуктивності праці, економного використання сировини, матеріалів, палива, 

електроенергії, обладнання. 

- зниження невиробничих витрат і виробничих дефектів. 

- Використання сучасних механізованих і автоматизованих інструментів 

для виконання робіт. 

- розглянути і усунути причини перевитрат фінансових ресурсів на 

господарські витрати. 

- поліпшити рекламну діяльність ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», підвищити 

ефективність окремих рекламних заходів. 

- впровадити ефективну цінову політику, а саме, змінити ціну продажу 

відповідно до зміни якості продукції, оскільки чим вище ціна продажу, тим 

більша сума прибутку. 
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- проводити заходи, спрямовані на поліпшення «клімату» в колективі, що в 

майбутньому вплине на зростання продуктивності праці. 

- проводити постійний моніторинг умов зберігання і транспортування 

сировини та готової продукції ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». 

Реалізація цих пропозицій значно збільшить чистий прибуток, а прибуток 

ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» і навпаки допоможе знизити витрати. Компанії 

необхідно приділяти більше часу таким сферам діяльності, як продаж і 

маркетинг продукції, оскільки потреби і вимоги споживачів дуже індивідуальні, 

а ринки дуже різноманітні за своєю структурою. 

Максимальний прибуток найчастіше пов'язана зі зменшенням собівартості 

продукції. Але в умовах, коли підприємство може самостійно управляти 

витратами, ціна кожного вихідного матеріалу (ресурсу) практично некерована, 

а в умовах інфляції підприємство вкрай обмежена у своїй здатності знижувати 

витрати виробництва. 

З метою оптимізації управління грошовими потоками та підвищення 

ліквідності слід ввести автоматизовану систему управління запасами.  

Вона охоплює розрахунки виробничих потужностей підприємства, планові 

обсяги виробництва кожного виду товару та всіх товарів загалом, сировинні 

витрати на виробництво мінеральної води. Також ця система включає в себе 

розрахунки з покупцями: аналіз руху товарів (включаючи закупку і реалізацію); 

ринкові дослідження кон’юнктури ринку, товарів та покупців; оцінку роботи 

персоналу та їх продуктивності.  

Доцільно ввести систему управління запасами ERP II. У міру розвитку 

інформаційних технологій традиційний фокус ERP-систем зміщується з 

«оптимізації управління ресурсами підприємств» на «корпоративну систему 

підприємства, відкриту для всіх учасників, що діють в поле спільних інтересів 

бізнесу». 

Основними рушійними силами впровадження системи ERP є: оптимізація 

оцінки ефективності бізнес-процесів; старіння існуючої системи управління 

ресурсами; перехід до використання нових інформаційних технологій. 
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Можливості ERP-системи включають в себе реалізацію ефективного 

управління фінансами компанії, оскільки вона дозволяє отримати відображення 

всіх бізнес-операцій у фінансових категоріях. 

Можливості ERP-системи щодо регулювання грошових потоків засновані 

на тому, що система містить всю необхідну для цього інформацію, в тому числі 

деталі розрахунків з постачальниками, клієнтами та персоналом. Все це 

дозволяє автоматизувати планування платежів та надходжень. Також компанія 

має раціонально використовувати надлишки коштів, які слід або вкласти у 

більш прибуткові активи, або направити на зменшення залучених коштів. Всі ці 

операції виконуються на основі розрахунків, а необхідна інформація надходить 

із системи ERP.  

На рис. 3.1 наведена схема функціонування комбінованої операційної 

підсистеми «ERP-II – Управління запасами». 

Система «ERP-II – Управління запасами» дозволяє знизити витрати, 

збільшити якість обслуговування клієнта та інше. Нерідко ефектом успішного 

впровадження ERP-ІІ буде різке зростання бізнесу протягом декількох років, 

хоча на 100% приписувати цей результат системі немає підстав. Які саме 

ефекти принесуть користь - залежить від бізнесу, але ефектів багато і коли вони 

складаються - виходить інтегральний ефект. 

Отже, переваги впровадження системи ERP-II очевидні, серед них: 

- Зниження операційних та управлінських витрат; 

- Зменшення дебіторської заборгованості; 

- Збільшення оборотності коштів в розрахунках; 

- Збільшення оборотності матеріальних запасів; 

- Поліпшення утилізації основних фондів. 

Впровадження системи ERP-ІІ на підприємстві не тільки допомагає 

підвищити ступінь автоматизації окремих процесів, а й провести реінжиніринг 

самих цих процесів. В результаті такого впровадження стандартизується 

переважна більшість операцій, значно зростає керованість організації, 
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підвищується ступінь її інформаційної відкритості. Також система ERP-II 

дозволить оптимізувати виробничий процес та управління ресурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема функціонування комбінованої операційної системи «ERP-II – 

Управління запасами» [13, c. 105] 

Таким чином, ефективний розвиток підприємства та стійке положення 

його на ринку у значній мірі залежить від правильно побудованої системі 

управління фінансами. Використання сучасних технологій дає підприємствам 

можливість автоматизувати і, як наслідок, полегшити процес управління. 

У додатку А показаний графік корисних ефектів системи ERP-ІІ, 
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результату. Користь досягається і багатьма іншими способами: зниженням 

капіталомісткості, підвищенням керованості та ін. 

 

3.2. Планування та бюджетування грошових потоків підприємства як 

складової системи управління фінансовою діяльністю підприємства 

 

У додатку А показаний графік корисних ефектів системи ERP-ІІ, 

пов'язаних зі зниженням різних помилок. Але ж це тільки мала частина 

результату. Користь досягається і багатьма іншими способами: зниженням 

капіталомісткості, підвищенням керованості та ін. 

На платоспроможність підприємств впливає: своєчасне надходження в 

розпорядження суб'єктів господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх 

використання; грошовий потік підприємств в результаті операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. 

Основними причинами зниження ліквідності і платоспроможності 

підприємства є збиткові види діяльності, а також збільшення поточних 

зобов'язань, фінансування капітальних витрат за рахунок поточних зобов'язань і 

зменшення власного капіталу. Згідно з рекомендаціями щодо поліпшення 

ліквідності і платоспроможності, вони в першу чергу передбачають досягнення 

прибутковості, що включає збільшення продажів і зниження витрат, залучення 

довгострокових позик для фінансування капітальних витрат або відмова від 

інвестиційних проектів. Також важливо раціональне управління доступними 

фінансовими ресурсами, зокрема визначення оптимальних обсягів запасів, 

управління дебіторською заборгованістю, узгодження планів виробництва і 

продажів, забезпечення безперебійної роботи підприємства тощо. Тобто вихід 

зі скрутного становища і підвищення ефективності діяльності вимагають 

розробки і реалізації комплексу заходів. 

Слід завжди мати на увазі, що дефіцит і надлишкові грошові потоки 

негативно впливають на результати господарської діяльності промислового 

виробництва. 
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Незадовільні наслідки дефіциту грошових потоків проявляються в 

зниженні ліквідності і платоспроможності підприємства, в збільшенні 

простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками сировини, 

збільшенні частки простроченої заборгованості за отриманими фінансовими 

кредитами. 

Методи оптимізації дефіциту грошей залежать від характеру цього 

дефіциту - короткострокового або довгострокового. Баланс дефіциту грошових 

потоків у короткостроковій перспективі досягається за допомогою «Системи 

прискорення-уповільнення платіжного обороту». Суть цієї системи полягає в 

розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення збору 

коштів і уповільнення їх виплат. Прискорення збору коштів в короткостроковій 

перспективі може бути досягнуто за рахунок наступних заходів: 

1) Пошук додаткових грошових надходжень від продажу основних 

засобів підприємства: 

- визначити коло потенційних покупців / користувачів зайвого 

устаткування / майна шляхом вивчення конкурентів або можливостей 

альтернативного використання розглянутого майна; 

- підбір найбільш підходящих каналів зв'язку для ефективного 

інформування учасників ринку про продаж / здачі в оренду майна. 

2) Стягнення боргів з метою прискорення обороту коштів: 

- використовувати сучасні форми рефінансування дебіторської 

заборгованості - факторинг, облік векселів. 

3) Реорганізація матеріально-виробничих запасів: 

- провести класифікацію резервів за категоріями, виходячи з їх 

важливості для стабільної роботи підприємства, проаналізувати оборотність 

запасів за типами, зменшення обсягу тих видів запасів, які не є критичними для 

функціонування бізнес; 

- зменшення розміру недоторканних запасів (або запасів, що 

зберігаються в якості буфера) шляхом досягнення угоди про скорочення 

термінів поставки таких товарів, якщо це можливо. 
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4) Збільшення продажів: 

- визначення групи товарів, які найкраще підходять для мінливих 

ринкових умов, і зосередитися на них; 

- збільшення розміру цінових знижок при продажу товарів за готівковий 

розрахунок. 

Уповільнення грошових виплат в короткостроковій перспективі може 

бути досягнуто за рахунок наступних заходів: 

1) Різниця між платежами кредиторам за пріоритетністю для зменшення 

відтоку коштів. 

2) Скорочення виплат за рахунок перегляду планів капітальних 

вкладень. 

Для оптимізації управління запасами та прискорення повернення 

дебіторської заборгованості запропоновано впровадження системи ERP-II. Дані 

корпоративні інформаційні системи мають безліч варіацій програмних 

продуктів. До найвідоміших і найпоширеніших слід віднести програмні 

продукти компаній SAP AG та Oracle. Зокрема, для підприємства ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» пропонуються два програмних продукти на вибір: 

mySAP ERP від компанії SAP AG та Oracle E-Business Suite від компанії Oracle. 

Проведемо оцінку інвестиційної доцільності впровадження для кожного із 

даних продуктів та порівняємо отримані результати для вибору одного із них: 

1) проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством mySAP ERP вартістю 2000 тис. грн.; 

2) проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством Oracle E-Business Suite вартістю 1400 тис. грн. 

Проведемо порівняння їхньої ефективності. 

Проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством mySAP ERP 

Грошові потоки для першого проекту наведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Таблиця грошових потоків від реалізації проекту впровадження програмного 

продукту mySAP ERP на ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

№з\п Показники (параметри) 
Роки 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Початкові інвестиції (грн.) 2000000 - - - - - 

 

2 

Грошові надходження від 

реалізації продукції за 

відповідних станів 
економіки, грн.: 

- 1200000 1250000 1300000 1350000 1400000 

• оптимістичний 

(ймовірність 10 %) 
- 1320000 1375000 1430000 1485000 1540000 

• реальний (ймовірність 70 
%) 

- 1200000 1250000 1300000 1350000 1400000 

• песимістичний 

(ймовірність 20 %) 
- 1020000 1062500 1105000 1147500 1190000 

3 

Очікувані грошові 

надходження від реалізації 

продукції 
- 1176000 1225000 1274000 1323000 1372000 

4 

Поточні витрати на 
виробництво продукції за 

відповідних станів 

економіки, грн.:  

- 250000 260000 280000 300000 320000 

• оптимістичний 
(ймовірність 10 %) 

- 225000 234000 252000 270000 288000 

• реальний (ймовірність 70 

%) 
- 250000 260000 280000 300000 320000 

• песимістичний 
(ймовірність 20 %) 

- 287500 299000 322000 345000 368000 

5 
Очікувані поточні витрати 

на виробництво продукції 
- 255000 265200 285600 306000 326400 

6 
Амортизаційні 
відрахування 

- 100000 100000 100000 100000 100000 

7 
Очікуваний прибуток до 

оподаткування, грн. 
- 821000 859800 888400 917000 945600 

8 
Очікуваний чистий 
прибуток, грн. 

- 681430 713634 737372 761110 784848 

9 

Очікуваний чистий 

грошовий потік, 
грн.(р.8+р.6) 

- 781430 813634 837372 861110 884848 

10 
Дисконтований чистий 

грошовий потік (р.9/(1+і)
t
) 

- 611883,3 498868,5 402025,8 323722,3 260472,1 

 11 
Кумулятивний 
дисконтований грошовий 

потік 
- 611883,3 1110752 1512778 1836500 2096971,9 

 

Внутрішня норма рентабельності – це показник ставки дисконтування, при 

якому чиста теперішня вартість проекту за розрахунковий період рівна нулю. 

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності (ВНР) виконується методом 
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підбору. Значення D1 та D2  

D1= 30 % 

D2 = 31% 

       
      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

        
 

                      

       
      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

                       

Далі ВНР розраховується за наступною формулою: 

%09,300,3009
)7,35134(3497,45

)3,031,0(* 3497,45
3,0 




ВНР  

Отже, при ставці дисконтування 30,09% ЧТВ проекту за 5 років рівний 

нулю. 

Індекс прибутковості ( дохідності) розраховується за формулою 3.1: 

ІП = 
 

n

t
t

ПІ
CВВКп

ГПt

1

/
)1(

         (3.1) 

ІП = 2096971,92 /2000000= 1,048 

Розрахунок періоду окупності наведений в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Дані для розрахунку періоду окупності 

Період ГПd 

Баланс на грошових 

потоків на кін. періоду, 

тис. грн.  

2020 - -2000000 

2021 611883,3 -1388116,7 

2022 498868,5 -889248,2 

2023 402025,8 -487222,4 

2024 323722,3 -163500,1 

2025 260472,1 96971,9 
 

Знайдемо місяць окупності проекту: 
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Мок = 12*(200000 – (611883,3 + 498868,5 + 402025,8 + 323722,3 + 

260472,1))/ 260472,1 = 7 міс. ТО = 4 роки 7 місяців 

Отже, проект окупиться на початку серпня 2025 року. 

 

Проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством Oracle E-Business Suite 

Грошові потоки для другого проекту наведені в табл. 3.3 

Таблиця 3.3 

Таблиця грошових потоків від реалізації проекту впровадження програмного 

продукту Oracle E-Business Suite на ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» 

№п\ 

п 

Показники 

(параметри) 

Роки 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Початкові інвестиції 

(грн.) 
1400000 - - - - - 

2 

Грошові 

надходження від 

реалізації продукції 

за відповідних станів 

економіки, грн.: 

- 900000 930000 1000000 1020000 1050000 

• оптимістичний 

(ймовірність 10 %) 
- 990000 1023000 1100000 1122000 1155000 

• реальний 

(ймовірність 70 %) 
- 900000 930000 1000000 1020000 1050000 

• песимістичний 

(ймовірність 20 %) 
- 765000 790500 850000 867000 892500 

3 

Очікувані грошові 

надходження від 

реалізації продукції 

- 882000 911400 980000 999600 1029000 

4 

Поточні витрати на 

виробництво 

продукції за 

відповідних станів 

економіки, грн.: 

- 200000 230000 250000 260000 300000 

• оптимістичний 

(ймовірність 10 %) 
- 180000 207000 225000 234000 270000 

• реальний 

(ймовірність 70 %) 
- 200000 230000 250000 260000 300000 

• песимістичний 

(ймовірність 20 %) 
- 230000 264500 287500 299000 345000 

5 

Очікувані поточні 

витрати на 

виробництво 

продукції 

- 204000 234600 255000 265200 306000 

6 
Амортизаційні 

відрахування 
- 140000 140000 140000 140000 140000 
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7 

Очікуваний прибуток 

до оподаткування, 

грн. 

- 538000 536800 585000 594400 583000 

8 
Очікуваний чистий 

прибуток, грн. 
- 425020 424072 462150 469576 460570 

9 

Очікуваний чистий 

грошовий потік, 

грн.(р.8+р.6) 

- 565020 564072 602150 609576 600570 

10 

Дисконтований 

чистий грошовий 

потік (р.9/(1+і)
t
) 

- 437041,22 337482,84 278664 218204 166286,3 

11 

Кумулятивний 

дисконтований 

грошовий потік 

- 437041,22 774524,06 1053188 1271392 1437678 

 

Розрахунок чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від 

реалізації проекту: 

грн

ЧТВ

 37677,84

1400000
)0,292831(

600750

)0,292831(

609576

)0,292831(

602150

)0,292831(

564072

)0,292831(

565020
54321

























  

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності виконується методом 

підбору. Проведемо аналогічні розрахунки. 

D1= 30%,  D2=31% 

 

       
      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

        
 

                       

       
      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

                      

 

ЧТВ d1 = 17659,94 грн.  

ЧТВ d2 = -9485,80 грн. 

%65,300,3065
)8,9485(94,17659

)30,031,0(*94,17659
30,0 




ВНР  

Індекс прибутковості ( дохідності) становить: 

ІП=1437677,84/140000=1,027 
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Розрахунок періоду окупності наведений в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Дані для розрахунку періоду окупності 

Гпі Гпді Баланс на кінець року 

  
-1400000 

565020 437041,22 -962958,78 

564072 337482,84 -625475,94 

602150 278663,72 -346812,22 

609576 218203,73 -128608,49 

600570 166286,32 37677,84 

 

Мок = 12 * (1400000 – (437041,22 + 337482,84 + 278663,72 + 218203,73))/ 

166286,32= 9 міс. 

ТО = 4 роки 9 місяців. 

Отже, проект окупиться на початку жовтня 2025 року. 

Порівняння показників ефективності проектів наведено в табл. 3.5 

Таблиця 3.5 

Порівняння показників ефективності проектів 

Показник 1 проект 2 проект 

ЧТВ (чиста теперішня 

вартість), грн. 
96971,92 37677,84 

ВНР (внутрішня норма 

рентабельності), % 
30,09 30,65 

ІП (індекс прибутковості) 1,048 1,027 
ТО (термін окупності), роки 4 роки 7 місяців 4 роки 9 місяців. 

 

Графічно динаміка грошових потоків по проекту зображується у вигляді 

фінансового профілю проекту (рис. 3.2). Даний графік будується за значеннями 

кумулятивного грошового потоку. На ньому необхідно вказати наступні 

показники ефективності проекту: 

Значення інтегрального економічного ефекту (ЧТВ), термін реалізації 

проекту (n), період окупності (ПО), максимальний грошовий відтік найменше 

значення кумулятивного грошового потоку – ГВтах 
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Приведений графік фінансового профілю інвестиційного проекту найбільш 

повно відображає розгорнуту характеристику проекту. На графіку масштаб і 

розраховані показники відповідають отриманим результатам. 

 

Рис. 3.2. Проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством mySAP ERP 

 

Рис. 3.3. Проект впровадження програмного пакету автоматизованої системи 

управління підприємством Oracle E-Business Suite 
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Рис. 3.4. Порівняння двох проектів 

Як бачимо з рис. 3.4. перший проект на час реалізації проекту має більшу 

ЧТВ, хоча й початкові інвестиції є більшими.  

Отже, перший проект було доцільніше реалізувати. А саме, проект 

впровадження програмного пакету автоматизованої системи управління 

підприємством mySAP ERP вартістю 2000 тис. грн. Проте, і другий проект 

також має хороші показники ефективності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дана робота присвячена аналізу операційної діяльності підприємства ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест». Дипломна робота складається із трьох розділів. У 

першому, теоретико-методологічному розділі було визначено теоретичні 

основи управління грошовими потоками, розглянути методичні засади 

управління грошовими потоками. У другому, розрахунково-аналітичному 

розділі було наведено організаційну характеристику підприємства ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест», проведений аналіз динаміки, складу та структури 

грошових потоків на підприємстві ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест», проведена 

оцінка ефективності управління грошовими потоками ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест». Третій розділ присвячено розробці пропозицій та рекомендацій щодо 

вдосконалення управління грошовими потоками на ТОВ «Текстиль-Пром-

Інвест». 

Аналізоване підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Текстиль-Пром-Інвест». Аналіз структури активів показав зростання їх суми, 

вартості основних виробничих засобів та чистого доходу від реалізації 

продукції протягом 2017-2019 років. У 2018 році активи зросли з 27568 тис. 

грн. до 36750 тис. грн., що на 33,3% більше. У 2019 році зростання становило 

24,2%. У 2020 році сума активів залишилась практично незмінною і склала 

45587,9 тис. грн. Також збільшилась вартість основних виробничих фондів, з 

8213 тис. грн. у 2017 році до 18549,2 тис. грн. у 2019 році. Проте у 2020 році 

сума зменшилась на 10,3% і склала 16630,2 тис. грн.  

Більш важливими показниками є чистий дохід від реалізації продукції та 

чистий прибуток. Тут ми бачимо більш негативну картину. Якщо у 2019 році 

чистий дохід збільшився з 20467 тис. грн. у до 39662тис. грн. (+85,8%) відносно 

2017 року, то у 2020 році цей показник становив 19123 тис. грн., що на 51,8% 

менше, ніж у попередньому році. Динаміка чистого прибутку є ще більш 

негативною. У 2020 році збиток ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» склав 12538,8 
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тис. грн. Таке стрімке погіршення фінансових результатів зумовлено пандемією 

коронавірусу та введенням карантинних обмежень.  

Аналіз структури активів, зокрема, оборотного капіталу, показав постійне 

зростання сума запасів. У 2020 році сума запасів збільшилась з 19505 тис. грн. 

до 27638,2 тис. грн., або на 41,7%, що є найбільшим приростом за останні 3 

роки. Враховуючи карантинні обмеження, можна припустити, що зростання 

суми запасів зумовлено збільшенням кількості невикористаних запасів та 

готової продукції внаслідок зменшення кількості покупців. Саме запаси 

займають найбільшу долю в структурі оборотних активів займають запаси, їх 

частка збільшилась з 52,66% у 2017 році до 60,63%. Таке суттєве зростання не є 

оптимальним оскільки збільшуються витрати на зберігання запасів. Окрім того, 

запаси не є найбільш ліквідними активами. Враховуючи цей факт, компанії 

необхідно оптимізувати систему управління запасами. У структурі пасивів 

найбільшу частку займає власний капітал. У 2020 році він становив 43608,8 тис. 

грн., що на 61,19% більше, ніж 2017 році.  

Чистий дохід у 2020 році зменшився з 39662 тис. грн. до 19123 тис. грн. 

Зменшення становить 51,79%. У 2019 році відносно попереднього періоду 

спостерігається збільшення становить 4,3%. Найбільше зростання 

спостерігалось у 2018 році і становить 85,8%. 

Аналіз фінансової стійкості показав високі результати, що характеризує 

підприємство як фінансово стабільне та стійке. Ліквідність та 

платоспроможність ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» знаходиться на досить 

високому рівні, зокрема значення коефіцієнту абсолютної ліквідності значно 

перевищували нормативне значення, а в 2020 році воно було оптимальним. Це 

свідчить про високу платоспроможність підприємства, а також про наявність 

значного фінансового резерву, що дає можливість залучити значні кредитні або 

інвестиційні кошти. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності у 2017-2019 

роках перевищували нормативне, а в 2020 році коефіцієнт швидкої ліквідності 

знизився з 2,33 до 0,67 і відповідає нормативному діапазону значень. 

Коефіцієнт поточної ліквідності становив 8,32 та 14,63 у 2019 та 2020 роках 
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відповідно. Тобто це свідчить про нераціональну структуру капіталу. ТОВ 

«Текстиль-Пром-Інвест» доцільно залучати позикові кошти та кредити банків 

для розширення виробничо-господарської діяльності. 

Аналіз показників ділової активності продемонстрував зменшення 

оборотності та зростання тривалості обороту ключових активів внаслідок 

зменшення суми чистого доходу у 2020 році. Також були розраховані 

показники тривалості операційного та фінансового циклу. Оптимальним 

напрямом зміни є зменшення цих показників. Однак, ці два показники суттєво 

зросли – операційний цикл збільшився з 155 до 465,8 днів у 2020 році; 

фінансовий цикл – зростання з 144,2 до 416,5 днів у 2020 році. Такий стрімкий 

скачок є свідченням про суттєве погіршення ділової активності у 2020 році 

внаслідок карантинних обмежень. Враховуючи проведений аналіз фінансової 

стійкості, ліквідності та платоспроможності, який показав досить високі та 

позитивні результати, аналіз ділової активності показав зовсім іншу картину. 

Зростання операційного та фінансового циклів свідчить про незавантаженість 

різних видів активів у 2020 році, зростання частки запасів та простоювання 

виробничого процесу ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест». Для того, щоб виправити 

цю ситуацію, можна продати частину незавантажених активів (якщо 

збільшення завантаженості не планується), знизити суму запасів, вжити заходів 

по поверненню дебіторської заборгованості. Заходи по збільшенню виручки 

компанії також позитивно впливають на оборотність активів.  

Всі показники рентабельності є від’ємними внаслідок отримання 

компанією збитку у розмірі 12538,8 тис. грн. Порівнюючи 2019 та 2018 роки, 

бачимо що всі показники рентабельності зменшились через зменшення суми 

чистого прибутку. Можна зробити висновок, що аналіз рентабельності показав 

суттєве погіршення операційної діяльності ТОВ «Текстиль-Пром-Інвест» у 

2020 році. 

У третьому розділі було запропоновано впровадження системи управління 

запасами ERP-II. Вона дозволить оптимізувати структуру та об’єми запасів 

відповідно до нових реалій. Зокрема, для підприємства ТОВ «Текстиль-Пром-
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Інвест» пропонуються два програмних продукти на вибір: mySAP ERP від 

компанії SAP AG та Oracle E-Business Suite від компанії Oracle. Аналіз показав, 

що перший проект було доцільніше реалізувати. А саме, проект впровадження 

програмного пакету автоматизованої системи управління підприємством 

mySAP ERP вартістю 2000 тис. грн.   
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Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік корисних ефектів системи ERP-ІІ 

Логістич-

ний облік 

Управління 

продажами 

Адресний 

склад 

 

Інформування менеджера 

про наявність товару на 

складі, про зарезервований і 

вільний товар, про товар, 

постачання якого очікується 

Зниження помилок у 

клієнтському замовленні 

Зниження помилок 

замовлення товару у 

постачальника 

Зниження ризику втрати 

інформації про 

замовлення 

Підвищення швидкості 

підготовки замовлення 

Підвищення швидкості 

комплектації 

Оптимізація складських 

приміщень 

Зменшення відвантажень 

за помилковими адресами 

Зменшення помилок 

комплектації 

 Неявний ефект 

Прямий ефект  

Непрямий ефект 

Стратегічна 

ціль 

Ціль проекту 

Вид обліку 

Підвищення 

лояльності 

клієнта 

Зниження 

помилок при 

обслуговуванні 

клієнта 

 

Підвищення 

швидкості 

обслуговування 

клієнта 

Підвищення 

якості 

обслуговуван

ня клієнта 

Підвищення 

пропускної 

спроможності 

складу 

Підвищення 

об’єму 

продаж 
Підвищення 

пропускної 

спроможності 

торгових 

точок 
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Додаток Б 

 

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Баланс на 31.12.2020 р. 

Форма № 1-м 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1433.5 

Основні засоби: 1010 18549.2 16630.2 

- первісна вартість 1011 35445,5 37107.3 

- знос 1012 ( 16896.3 ) ( 20477.1 ) 

Довгострокові біологічні активи: 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції 1030   

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095 18549.2 16630.2 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 19505 27638.2 

- у тому числі готова продукція 1103 1774.4 3603.3 

Поточні біологічні активи 1110   

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги: 

1125 1517.9 705.8 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

1135   

- у тому числі податок на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 39.9 79.6 

Поточні фінансові інвестиції 1160   

Гроші та їх еквіваленти 1165 6013.4 528.3 

Витрати майбутніх періодів 1170 7 5.8 

Інші оборотні активи 1190   

Усього за розділом II 1195 27083.2 28957.7 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

1200   

Баланс 1300 45632.4 45587.9 

 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1223.3 1223.3 

Додатковий капітал 1410 19136.3 19136.3 

Резервний капітал 1415 2800.2 3182.1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19216.1 20067.1 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
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Усього за розділом I 1495 42375.9 43608.8 

II. Довгострокові забов"язання, цільове 

фінансування та забезпечення 

1595   

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600   

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 

1610   

- товари, роботи, послуги 1615 2288.8 5.7 

розрахунками з бюджетом 1620 723.4 440.9 

у тому числі з податку на прибуток 1621   

- зі страхування 1625   

- з оплати праці 1630 124.4 122.4 

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов'язання 1690 119.9 1410.1 

Усього за розділом IІІ 1695 3256.5 1979.1 

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

1700   

Баланс 1900 45632.4 45587.9 

 

Звіт про фінансові результати за 2020 р. 

Форма № 2-м 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

2000 
19123 39662 

Інші операційні доходи 2120 485,5 ( 10 ) 

Інші доходи 2240 277,8 335 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 19886,3 40007 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

2050 
( 13084 ) ( 25797 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 17182,1 ) ( 5543 ) 

Інші витрати 2270 ( 2159 ) ( 1029 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 32425,1 ) ( 32369 ) 

Фінансовий результат до 

оподаткування (2268 - 2285) 

2290 
( 12538,8 ) 7638 

Податок на прибуток 2300 0 ( 1375 ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 

2300) 

2350 
( 12538,8 ) 6263 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р. 

Актив Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 13011 18549 

первісна вартість 1011 27474 35445 

знос 1012 14463 16896 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 13011 18549 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 16097 19505 

Виробничі запаси 1101 8959 8000 

Незавершене виробництво 1102 6007 8630 

Готова продукція 1103 176 1774 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 662 1518 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 10 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 53 40 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6910 6013 

Готівка 1166 14 11 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 7 7 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
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у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 

1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 23739 27083 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 36750 45632 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1223 1223 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 19136 19136 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2397 2800 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12223 19216 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 34979 42375 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 

1532 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 
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за товари, роботи, послуги 1615 257 2289 

за розрахунками з бюджетом 1620 1341 724 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 76 124 

за одержаними авансами 1635 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 96 117 

із внутрішніх розрахунків 1645 1 3 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1771 3257 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 

Баланс 1900 36750 45632 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

2000 39662 38028 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2050 ( 25797 ) ( 25868 ) 

Валовий: прибуток 2090 13865 12160 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 2120 10 523 

Адміністративні витрати 2130 ( 3377 ) ( 2379 ) 

Витрати на збут 2150 ( 93 ) ( 89 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2073 ) ( 1783 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток 

2190 8332 8432 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: збиток 

2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 332 469 

Інші доходи 2240 3 353 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1029 ) ( 1195 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 2275 0 0 
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монетарні статті 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 7638 8059 

Фінансовий результат до оподаткування: 

збиток 

2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 1375 ) ( 1451 ) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 6263 6608 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з 

іншим сукупним доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 

2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 

та 2460) 

2465 7638 8059 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 15800 13689 

Витрати на оплату праці 2505 6856 4539 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1402 920 

Амортизація 2515 2433 1884 

Інші операційні витрати 2520 9070 6166 

Разом 2550 35561 27198 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р. 

Актив Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 8213 13011 

первісна вартість 1011 20866 27474 

знос 1012 12653 14463 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 8213 13011 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 14516 16097 

Виробничі запаси 1101 4500 8959 

Незавершене виробництво 1102 4447 6007 

Готова продукція 1103 4657 176 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 1367 662 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 4 10 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 41 53 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3410 6910 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 17 7 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
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у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 

1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 19355 23739 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 27568 36750 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1223 1223 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 12385 19136 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2170 2397 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11276 12223 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 27054 34979 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 

1532 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 
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за товари, роботи, послуги 1615 3 257 

за розрахунками з бюджетом 1620 126 1341 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 34 76 

за одержаними авансами 1635 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 351 96 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 1 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 514 1771 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 

Баланс 1900 27568 36750 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

2000 38028 20467 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2050 ( 25868 ) ( 13033 ) 

Валовий: прибуток 2090 12160 7434 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 2120 523 2473 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених 

від оподаткування 

2123 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 2379 ) ( 1942 ) 

Витрати на збут 2150 ( 89 ) ( 55 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1783 ) ( 1611 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток 

2190 8432 6299 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: збиток 

2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 469 327 
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Інші доходи 2240 353 2 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1195 ) ( 2103 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 8059 4525 

Фінансовий результат до оподаткування: 

збиток 

2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 1451 ) ( 815 )  

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 6608 3710 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з 

іншим сукупним доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 

2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 

та 2460) 

2465 8059 4525 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 13689 3976 

Витрати на оплату праці 2505 4539 3750 

Відрахування на соціальні заходи 2510 920 1403 

Амортизація 2515 1884 1983 

Інші операційні витрати 2520 6166 4255 

Разом 2550 27198 15367 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р. 

Актив Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 5645 8213 

первісна вартість 1011 15188 20866 

знос 1012 9543 12653 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 5645 8213 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 12226 14516 

Виробничі запаси 1101 1222 4500 

Незавершене виробництво 1102 10112 4447 

Готова продукція 1103 266 4657 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 655 1367 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 4 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 39 41 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2896 3410 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 17 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
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у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 

1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 15820 19355 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 21465 27568 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1223 1223 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 10764 12385 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2141 2170 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6751 11276 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 20879 27054 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 

1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 

1533 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 
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за товари, роботи, послуги 1615 4 3 

за розрахунками з бюджетом 1620 464 126 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 42 34 

за одержаними авансами 1635 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 76 351 

із внутрішніх розрахунків 1645 1 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 586 514 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 

Баланс 1900 21465 27568 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2000 20467 14655 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2050 ( 13033 ) ( 12566 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 7434 2089 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 

резервів 

2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2473 2220 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 

2123 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 1942 ) ( 1847 ) 

Витрати на збут 2150 ( 55 ) ( 35 ) 
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Інші операційні витрати 2180 ( 1611 ) ( 1127 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 

2190 6299 1300 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
збиток 

2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 327 166 

Інші доходи 2240 2 133 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 2103 ) ( 1537 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 4525 62 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 815 ) ( 11 ) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3710 51 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3976 4181 

Витрати на оплату праці 2505 3750 3058 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1403 1186 

Амортизація 2515 1983 1815 

Інші операційні витрати 2520 4255 3170 

Разом 2550 15367 13410 

 

 


