
Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства забезпечувати свою 

діяльність за рахунок доходів від здійснення господарської діяльності, без залучення 

зовнішньої фінансової підтримки. Він характеризується забезпеченістю фінансовими 

ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю 

їхнього розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з 

іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю й фінансовою 

стійкістю. 

Здатність підприємства вчасно здійснювати платежі по основній діяльності, 

фінансувати інвестиційну програму, оновлювати основні засоби свідчить про його 

успішний фінансовий стан. 

Усі фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства можна умовно 

класифікувати на зовнішні та внутрішні. 

Так, найважливішими з зовнішніх факторів є зміна розміру тарифів на 

електричну енергію, відповідно до зміни ціни на електричну енергію на ринку 

електрично енергії, вартості послуг з очистки стоків на КОС ПАТ «Рівнеазот», зміна 

вартості ПММ, стан ринку праці та забезпечення гарантій оплати праці згідно 

чинного законодавства та колективного договору, зміна розміру податкових ставок. 

Негативний вплив на фінансовий результат мають: збільшення вартості 

електричної енергії, оскільки не відбувається автоматичного коригування тарифів на 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення.  Крім того, негативний 

вплив має ненадання послуг гарячого водопостачання населенню в літній період ТОВ 

«Рівнетеплоенерго», що призводить до зменшення споживання води останнім, та 

зменшення об’ємів послуг водовідведення споживачами. 

Протягом 2021 року негативний вплив на фінансовий стан підприємства будуть 

мати карантинні заходи із запобігання поширенню короновірусної інфекції, що 

пов’язано із призупиненням ділової активності підприємств, призупинення учбового 

процесу в дитячих садках, школах, вузах, як наслідок значне падіння споживання 

води, а отже і недоотримання доходів підприємством.  Також підприємство буде 

нести додаткові витрати на знезараження питної води в умовах карантину. 

Підприємство прогнозує  річний рівень розрахунків споживачів за послуги 

95%, а отже і збільшення дебіторської заборгованості, в першу чергу населення. 

До внутрішніх факторів відносяться ті, що безпосередньо залежать від форм, 

методів та організації роботи на самому підприємстві, зокрема: кваліфікований склад 

керівництва і персоналу, зношеність обладнання, рівень рентабельності послуг, 

виконання робіт, зменшення втрат питної води при транспортуванні. 

Так, протягом п’яти останніх років підприємство працює з прибутком. 

Результат фінансово-господарської діяльності підприємства  в 2015 році – прибуток в 

сумі 2 млн. 990 тис. грн.; в 2016 році – прибуток в сумі 341 тис. грн; в 2017 році – 

прибуток в сумі 637 тис. грн.; в 2018 – прибуток 3 501 тис.грн.; в 2019 - прибуток 370 

тис. грн., в 2020 році прибуток 102 тис. грн. 

Крім того, негативно впливають на фінансовий результат наявність ветхих та 

аварійних мереж водоводів та вуличної мережі, що складає 15,7% від загальної 

протяжності, а частка ветхих та аварійних мереж внутрішньо квартальної та дворової 

мережі складає майже 42%. Ще критичніша ситуація і з каналізаційними мережами: 



частка ветхих та аварійних напірних трубопроводів водовідведення складає майже 

25%, а внутрішньо квартальної та дворової мережі – майже 47%.Єдиним джерелом 

коштів на їх заміну, на сьогодні, є кошти інвестиційної програми, яка обмежена 

розміром амортизаційних відрахувань та складає 8,5 млн. грн. на рік. При такому 

підході, необхідно 100 років для заміни мереж, не враховуючи витрати на інші 

ремонтні роботи. 

Великий ризик на стабільний фінансовий стан має автотракторна техніка, 

середній вік якої складає більше 25 років. Постійні витрати на її ремонт, призводить 

до збільшення витрат підприємства. 

В умовах карантинних заходів, підприємство буде нести витрати на оплату 

простою певних категорій працівників, у зв’язку з неможливістю забезпечення 

безпечності виконання виробничих функцій ( наприклад контролери), при тому що 

позитивних результатів від діяльності цих працівників не буде. 

Криза в економіці та карантинні заходи будуть значно впливати на розрахунки 

споживачів, що буде призводити до росту як дебіторської так і кредиторської 

заборгованості.  


