Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою
діяльність. Воно 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, фінансувати свою
діяльність на розширеній основі свідчить про його успішний фінансовий стан.
Усі фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства можна умовно
класифікувати за різними ознаками, як зовнішніми так і внутрішніми.
Але найважливішими з зовнішніх умов господарювання є розмір податкових
ставок, рівень відсотка за кредити, стан ринку праці, інвестиційна активність
підприємства.
Позитивно вплинуло на поліпшення фінансово-господарського стану
підприємства прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році», який з 1 січня 2016 року вніс зміни до Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» в частині запровадження єдиної ставки ЄСВ у розмірі 22%.
Разом з тим, невпинне зростання електроенергії не сприяє реалізації
підприємством стратегічних цілей, негативно впливає на підвищення у зв’язку з цим
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
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 прибутковості та
рентабельності.
Так протягом трьох останніх років підприємство працює прибутково. Результат
фінансово-господарської діяльності підприємства в 2014 році – прибуток в сумі 16
млн. 349 тис.грн., в 2015 році – прибуток в сумі 2 млн. 990 тис.грн., в 2016 році –
прибуток в сумі 341 тис.грн.
Крім того, є ряд факторів, які негативно впливають на провадження фінансовогосподарської діяльності: так частка ветхих та аварійних мереж водоводів та вуличної
мережі 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%.

