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Розробка фінансового плану приватного підприємства
Ефективне управління фінансами компанії може бути тільки при
раціональному плануванні всіх фінансових ресурсів, а також їх джерел
відносин господарюючого суб'єкта [2]. Розробка організаціями ефективних
фінансових планів має важливе місце у системі заходів щодо стабілізації їх
грошового обороту.
Фінансове планування підприємств - це цілеспрямована діяльність в
процесі організації та управління по створенню, розподілу та застосування
грошових фондів і засобів, що виражаються в русі виручки (в основному
прибутку) відповідно з наявними матеріальними ресурсами, цілями і
завданнями розвитку компанії та інтересами власника. Тому фінансовий план
це узагальнюючий плановий документ, який відображає надходження і
витрачання фінансових ресурсів організації на поточний (до одного року) і
довгостроковий (понад один рік) період. Залежно від терміну, на який
складається план, розрізняють короткострокові (рік), середньострокові (1-3
роки), довгострокові (понад 3 -х років) плани [2,4].
Фінансове планування на підприємстві включає сім етапів:
1.

аналіз фінансової ситуації.

2.

розробку загальної фінансової стратегії підприємства.

3.

складання поточних фінансових планів.

4.

коригування, ув'язку і конкретизацію фінансового плану.

5.

здійснення оперативного фінансового планування.

6.

виконання фінансового плану.

7.

аналіз і контроль виконання фінансового плану [1,3].

На

першому

етапі

аналізуються

фінансові

показники

діяльності

підприємства за попередній період на основі бухгалтерського балансу, звіту про
прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів [1].
Другий етап - це розробка фінансової стратегії і фінансової політики по
основних напрямках фінансової діяльності підприємства.
У процесі здійснення третього етапу уточнюються і конкретизуються
основні показники прогнозних фінансових документів шляхом складання
поточних фінансових планів.
На четвертому етапі відбувається зіставлення показників фінансових
планів з виробничими, капітальними, інвестиційними та іншими планами і
програмами, що розробляються підприємством.
П'ятий етап - це здійснення оперативного фінансового планування
шляхом розробки оперативних фінансових планів [1].
Шостий етап передбачає здійснення поточної виробничої, комерційної та
фінансової діяльності.
Завершується процес фінансового планування на підприємстві аналізом і
контролем за виконанням фінансових планів. Даний етап полягає у визначенні
фактичних

кінцевих

фінансових

результатів

діяльності

підприємства,

зіставленні з запланованими показниками, виявленні причин і наслідків
відхилень, у розробці заходів щодо усунення негативних явищ [1,3].
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