
Если бы эти меры были отменены, регион был бы заполнен десятками тысяч
посетителей каждый год, особенно в летнее время.

Например, в районе Шаклава (Shaqlawa), как и в большинстве туристиче-
ских районов в провинциях Курдистана, прекрасный климат и потрясающие
горные виды, большая часть гостиниц, ресторанов и кафе закрыто, а в одном из
ресторанов число сотрудников сократилось с шестидесяти до двадцати, что от-
ражает общую тенденцию к сокращению туристической деятельности, являю-
щейся наиболее важным экономическим источником благосостояния большин-
ства населения. Поэтому открытие штаб-квартир туристических офисов в рай-
онах Эрбиль (Erbil), Дахук (Dohuk) и Сулеймания (Sulaimany) для организации
туризма имеет жизненно важное значение.

Негативное влияние на развитие туризма влияет и слабое государствен-
ное финансирование. Доля средств, выделяемых на туристические проекты в
регионе, является одной из самых низких, бюджет Министерства туризма в про-
винции Курдистан по величине ниже бюджетов после министерств окружающей
среды и прав человека.

Безусловно, для эффективного управления деятельностью туристических
структур необходима четкая организация бухгалтерского учета и финансового
учета в частности. И в этом очень интересен опыт Украины, которая всего за
десять последних лет перешла на использование положений Международных
стандартов бухгалтерского учета. В частности, для туристических предприятий
Курдистана были бы интересны разработки украинских ученых в области на-
циональных стандартов учета; наработанный опыт по созданию единого плана
счетов бухгалтерского учета; опыт создания и работы общественных профес-
сиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Украины; опыт в сфере по-
вышения оперативных и аналитических возможностей учета; разработки систем
автоматизации финансового учета и т.д.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У роботі розглянуто актуальні проблеми складання фінансової звітності. Актуаль-
ність цих проблем обумовлена необхідністю отримання ефекту від використання
зарубіжного досвіду, очікуваний рівень якого, на мій погляд, поки що не досягнутий.

В работе рассмотрены актуальные проблемы составления финансовой отчетности.
Актуальность этих проблем обусловлена необходимостью получения эффекта от

использования зарубежного опыта, ожидаемый уровень которого, по моему мнению,
пока еще не достигнутый.

The issues of the day of drafting of the financial reporting are in-process considered. Actu-
ality of these problems is conditioned the necessity of receipt of effect from the use of foreign
experience, expected level of which, in my opinion, so far not attained.

Перш за все потребує переосмислення сутність і призначення основних
документів фінансової звітності та окремих їх статей, які вважаються інформа-
ційною базою для подальшого аналізу і прийняття управлінських рішень.
Розв’язанню теоретичних і методологічних питань формування, аналізу та про-
гнозування фінансової звітності присвячена значна кількість досліджень вітчи-
зняних вчених (Ф.Ф.Бутинець, В.М.Пархоменко, О.І. Малишкіна та ін.) і зару-
біжних (Г.Велша, Ван Бреди, Ж.Рішар та ін.).

Фінансова звітність за національними стандартами у ряді випадків не
забезпечує достатнього масиву достовірної та змістовної інформації за ключо-
вими фінансовими та нефінансовими показниками діяльності, що знижує якість
аналізу як поточного стану господарюючого суб’єкта, так і стратегії його роз-
витку [4].

Можна виділити дві суттєві проблеми фінансової звітності: нестачу дов-
гострокових показників і нестачу методів стратегічного аналізу та прийняття
рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами звітності [2].

Актуальним є запровадження міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (МСФЗ), метою яких є зведення до мінімуму розходження фінансової
звітності різних країн і забезпечення на цій основі порівнянності і надійності
інформації для різних користувачів [5].

Наприклад, у більшості розвинутих країн світу Звіт про прибутки та
збитки (в Україні “Звіт про фінансові результати” форма 2) складається “одно-
кроковим” методом без розподілу за видами діяльності, або такий розподіл
здійснюється підприємством у разі доцільності [5].

Негативним фактором слід визначити і практику внесення щорічних
змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу, забов’язань, і
господарських операцій підприємств та організацій, які вже стали традицією.

Ситуація з упровадженням нової звітності щодо податкових різниць, яку
спочатку було введено, а потім скасовано є яскравою ілюстрацією недоскона-
лості у реформуванні обліку [3].

Крім того, досі існують суперечності між нормативно-правовими актами
з питань бухгалтерського обліку та іншими законодавчими документами, які
регулюють діяльність господарюючих суб’єктів.

Отже, сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні характеризується
як перехідний, за вдалим висловом С.Голова, це “симбіоз адміністративних та



ринкових концепцій; національних та міжнародних стандартів; юридичної й
економічної моделі.” Українські П(С)БО та фінансова звітність у більшості не
достатньо враховують сучасні МСБО. Отже, потребують переробки на засадах
сучасної парадигми обліку [6].

Необхідно послідовно відмовлятися від жорсткої регламентації та “ін-
структалізації” обліку, для цього слід проводити роботу, по-перше, щодо “кон-
цептуалізації” обліку шляхом удосконалення національних П(С)БУ та її гармо-
нізації з МСБУ; по-друге, забезпечення безперервного професійного навчання
для практикуючих бухгалтерів.
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ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

В роботі розглядаються основні положення впливу ефективного управління грошови-
ми потоками на фінансовий стан підприємства.

В работе рассматриваются основные положения влияния эффективного управления
денежными потоками на финансовое состояние предприятия.

The major provisions of the influence of the effective management of cash flows on the finan-
cial condition of the enterprise.

Керівництво будь-якого підприємства націлено на організацію виробниц-
тва тільки тих видів продукції, які мають попит і можуть принести підприємству
необхідний для розвитку прибуток. Для чого необхідно повне і достовірне ви-
значення фактичних витрат і надходжень, які, відповідно, пов’язані із виробниц-
твом та реалізацією послуг, продукції, обчисленням собівартості конкретних
видів продукції та наданих послуг, здійснення контролю за використанням ма-
теріальних, трудових та інших ресурсів, достовірність обліку доходів та витрат і
фінансової звітності на підприємстві, встановити причинно-наслідкові зв’язки.

Саме тому, досить важливо для кожного керівника налагодити систему
потоків доходів та витрат (іншими словами грошових потоків), що генеруються
його господарською діяльністю.

Ефективне управління грошовими потоками підприємства визначає такі
основні положення:

1 Вміння вірно скеровувати і розподіляти грошові потоки дає змогу до-
сягти фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного розвит-
ку. В залежності від того, на скільки різні види потоків грошових коштів задія-
ні між собою по об’ємах і в часі, визначаються темпи розвитку та фінансова
стійкість підприємства. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне
прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

2 При ефективному управлінні грошовими потоками існує вірогідність
скорочення потреби підприємства в позиковому капіталі. Зменшити влив кре-
дитів на розвиток підприємства можливо за рахунок активного управління вхі-
дними та вихідними потоками і як наслідок досягти більш раціонального й
економічного використання власних фінансових ресурсів, що формуються з
внутрішніх джерел, і навіть можливе отримання додаткового прибутку.

3 Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню рит-
мічності здійснення операційного процесу, забезпечує зростання об'єму вироб-
ництва і реалізації продукції. Якщо відбувається збій в здійсненні платежів, це
одразу ж негативно позначається на формуванні виробничих запасів, сировини
і матеріалів, рівні продуктивності праці, виробничому процесі та як наслідок
реалізації готової продукції.

4 Грошові потоки (вхідний, вихідний) – основою здійснення господар-
ської діяльності підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підпри-
ємства є найважливішим показником його фінансового стану, передумовою
досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності в цілому.

5 Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження рів-
ня неплатоспроможності підприємства. Неплатоспроможність може виникати
як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків в часі, навіть у
підприємств з достатньою сумою прибутку. Необхідне встановлення рівноваги
надходжень і виплат грошових коштів.

6 Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем
забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє ско-
рочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в проце-
сі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потре-
би в капіталі, обслуговуючому господарську діяльність підприємства.

Таким чином, при ефективному і цілеспрямованому управлінні всіма
процесами, пов'язаними з функціонуванням підприємства та рухом грошових
потоків керівництво підприємства має змогу досягти бажаних результатів і
отримати максимальний прибуток та фінансову незалежність.
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