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Успішне вирішення фінансових проблем, що виникають в організаціях, багато в чому за-
лежить саме від створення і використання певної системи управління грошовими коштами, 
базовими складовими якої є чітко працююча система обліку, ретроспективний аналіз і перс-
пективне фінансове планування грошових потоків. Фінансова звітність підприємства являє 
собою джерело інформації, на основі якого економісти приймають рішення щодо подальшо-
го розвитку підприємства.  

Оскільки кінцевою метою ведення бухгалтерського обліку є складання фінансової звітнос-
ті, нами було сформовано низку причин, що можуть бути факторами виникнення цих проблем: 

- правильне відображення грошових коштів у фінансовій звітності – може виникати через 
те, що деякі форми звітності є громіздкими або незрозумілими, що ускладнює процес скла-
дання звітності; 

- контроль процесу збереження та використання коштів та необхідність заходів з оптиміза-
ції надходжень і виплат готівки, складання інформаційної бази даних, щоб аналізувати отри-
мані та втрачені вигоди проведених заходів – одна з причин виникнення проблеми – недостат-
ня інформативність форм фінансової звітності для всіх користувачів, що приймають рішення; 

- повнота та своєчасність відображення в системі обліку рух грошових коштів – на нашу 
думку, виникає через недосконалість облікових стандартів та постійних законодавчих змін. 

Виокремлення загальних проблемних питань обліку грошових кошті дозоляє нам перейти 
до формування проблемних аспектів щодо відображення у звітності грошових коштів (табл.).  

Таблиця  
Проблемні аспекти відображення у звітності грошових коштів 

Виокремлення проблемних 
аспектів 

Пояснення та складності при різних шляхах їх вирішення 

Існування двох методів  скла-
дання Звіту про рух грошових 
коштів 

Наявність додаткових статей у звіті про рух 
грошових коштів, що ускладнює процес скла-
дання Звіту про рух грошових коштів 

Необхідність створення 
окремого звіту, що місти-
тиме додаткові статті  

Відсутність повної картини  про рух грошових 
коштів за основними статтями надходжень і 
виплат грошових коштів (при використанні 
прямого методу) та про причини відхилення 
чистого грошового потоку від чистого прибут-
ку (при використанні непрямого методу) 

Складання обох форм є 
трудомістким процесом 

Впровадження такої фор-
ми потребує внесення змін 
на законодавчому рівні  

Формування уніфікованої 
форми потребує заміни 
програмного забезпечення 
бухгалтерських програм 

Відсутність окремої стандарти-
зації (стандарту), що регулює 
формування інформації про опе-
рації щодо руху грошових кош-
тів на підприємствах 

Трудомісткість розробки такого підходу до формування стандарту, який 
регулюватиме звітність про рух грошових коштів, який не суперечитиме 
чинним стандартам і стандартам МСБО 
Впровадження нового стандарту призведе до підвищення правильності ві-
дображення грошових коштів у фінансовій звітності, але може й ускладнити 
роботу бухгалтерського апарату через необхідність швидко адаптуватися до 
змін в законодавстві 

Недостатня аналітичність Звіту 
про рух грошових коштів для ви-
користання даних звіту в процесі 
прийняття управлінських рішень 

У разі введення змін, необхідність комплексного вдосконалення всіх форм 
звітності, так як вони є взаємопов’язаними 
Звітність стане більш прозорою й інформативною для користувачів, але 
може ускладнити процес збору та формування інформаційних потоків  про 
грошові кошти у звітності 

Джерело: побудовано на основі джерел [1; 2]. 
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Таким чином, нами виокремлено такі проблемні аспекти формування інформації про рух 
грошових коштів у фінансовій звітності: 

- існування двох методів складання Звіту про рух грошових коштів породжує суперечки, 
а саме: відсутність повної картини  про рух грошових коштів за основними статтями надхо-
джень і виплат грошових коштів (при використанні прямого методу) та про причини відхилен-
ня чистого грошового потоку від чистого прибутку (при використанні непрямого методу); 

- відсутність окремої стандартизації відображення в обліку операцій із грошовими ко-
штами. Впровадження нового стандарту приведе до підвищення правильності та аналітично-
сті відображення грошових коштів у фінансовій звітності;  

- недостатня аналітичність Звіту про рух грошових коштів для використання даних зві-
ту в процесі прийняття управлінських рішень. 

При складанні фінансової звітності й відображення в ній інформації про грошові кошти, 
треба усвідомлювати важливість повноти відображення даних, так як показники звітності є 
джерелом інформації для прогнозування і прийняття управлінських рішень на підприємстві.  

За результатами дослідження було визначено проблемні аспекти відображення інформа-
ції щодо грошових коштів. Будь-які вдосконалення відображення інформації щодо грошових 
коштів у звітності  повинні бути обов’язково комплексними. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що дослідження, проведені в цій публікації відкри-
вають широке поле для подальшого вивчення та формування рекомендацій щодо вдоскона-
лення методики відображення грошових коштів у фінансовій звітності підприємства. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
[1] отчетность – это «система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о соб-
ственном капитале, доходах, расходах организации, а также иная информация, отражающая 
финансовое положение организации на отчетную дату, финансовые результаты деятельности 
и изменения финансового положения организации за отчетный период».  

Согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуаль-
ная бухгалтерская отчетность» [2] в Республике Беларусь в состав бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности входят следующие формы: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыт-
ках, отчет об изменении собственного, отчет о движении денежных средств, отчет об 
использовании целевого финансирования. 

Информация, содержащаяся в отчетности, позволяет рассчитать базовые показатели 
наличия и состояния имущества, эффективности хозяйственной деятельности, рентабельно-
сти и ряд других показателей экономического субъекта. 

Оценка и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяют оценивать ликвид-
ность, рентабельность, эффективность организации и процессов движения денежных 
средств. Целью составления и анализа бухгалтерской отчетности является исследование и 
оценка экономического состояния организации для прогнозирования ее дальнейшей дея-
тельности, а также для своевременного выявления угрозы банкротства. Анализ финансовой 
отчетности представляет собой оценочный метод определения прошлой, текущей и прогно-


