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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У БІЗНЕСІ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ

Фінансове планування дає змогу висловити поставлені завдання через

цифри - прибуток, оборот, кількість співробітників, відсоток ринку, обсяг

продукції - і намітити шляхи досягнення цілей. Розглянемо, чим корисні і

навіщо потрібні фінансові плани на різних етапах розвитку бізнесу.

При формуванні плану на будь-якій стадії розвитку бізнесу необхідно

пройти наступні етапи:

1. Маркетинговий аналіз ринку.

2. Планування витрат.

3. Визначення рівня беззбитковості.

4. Ціноутворення.

5. Планування доходів.

Головне завдання фінансового планування в бізнесі - позбутися від

фінансової нестабільності. Фінансове планування проводиться з метою

визначити і вирішити фінансові завдання, які стоять перед бізнесом. Значення

фінансового планування для бізне-структур неоціненне. Фінансове планування -

це грамотний підхід до того, як підприємство пройде кожен етап в циклі.

Почати можна з приведення в порядок бюджету.

В бізнесі завжди є проблема зростання. Підприємці набирають проєкти,

наймають більше людей, збільшують обороти з виробництва, але не розуміють,

що:

- нарощування виробництва тягне за собою інвестиції в оборотний

капітал;

- збільшення кількості проєктів і раптове їх зменшення після може
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привести до касового розриву;

- зростаючий бізнес «з’їдає» набагато більше грошей, ніж звичайний [1].

Фінансове планування - це «рентген бізнесу», який показує, що йде не так

і що потрібно полагодити. Воно допомагає протестувати і спочатку зрозуміти,

які ризики може понести в фінансовому еквіваленті власник.

Фінансова модель планування показує:

- щорічний прибуток або збиток;

- точку беззбитковості;

- скільки заробляти;

- скільки грошей з бізнесу можна отримати;

- що зменшує або збільшує дохід;

- чи будуть касові розриви;

- що буде з бізнесом під час росту.

Крім фінансового планування є поняття «бюджетування» і просто

«планування». Всі вони пов’язані.

Планування - це етап, на якому складається стратегія бізнесу,

вирішується, куди рухатися, і які довгострокові цілі ставите. А фінансове

планування - про те, як висловити плани в цифрах [2].

Таким чином, фінансове планування допоможе бізнесменові продумати

етапи, які буде проходити бізнес. План допоможе зрозуміти точку в якій

знаходиться бізнесмен, куди прагне та покаже як домогтися бажаного.
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