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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження є ПАТ «Кредмаш», предметом є механізм обліку і

аналізу  грошових  коштів,  форми  розрахунків  між  контрагентами,  виявлення

резервів  покращення  платоспроможності  та  фінансової  дисципліни

підприємства.

Метою роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань і

практичних  навичок;  застосування  практичного  досвіду  організації  обліку  і

аналізу  в  умовах  використання  сучасної  комп’ютерної  технології  обробки

інформації на підприємстві, дослідження науково-методологічних положень, що

стосуються  організації  обліку  і  економічного  аналізу  грошових  коштів

підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень, з’ясування

особливостей їх проведення в цілях аналізу платоспроможності підприємства.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

- дослідити теоретичні основи обліку грошових коштів підприємства;

- розкрити сутність та дати оцінку організації та методики обліку грошових

коштів на підприємстві;

- провести аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві.

Ключеві  слова:  грошові  кошти,  готівкові  і  безготівкові  розрахунки,

валюта, основні засоби, облік, аналіз, податковий облік, облікові реєстри,

первинні документи, автоматизація обліку.


