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РЕФЕРАТ
Кваліфікаційна робота бакалавра містить 30 сторінок, 6 таблиць,32
найменування та 2 додатку.
Предметом дослідження - виступали теоретичні аспекти фінансового
стану підприємства, види та напрями, а також методичні прийоми, що
використовуються для проведення аналізу фінансового стану.
Об’єктом дослідження - виступало підприємство «Грант-Сервіс»
Метою роботи аналізу фінансового стану є розробка та реалізація певних
заходів, що спрямовані на платоспроможність підприємства, а також,
відновлення рівня фінансової стійкості, можливість подальшого розвитку, та
подальший розвиток прибутковості, ухвалення рішень.
У першому розділі було розглянуто теоретичні аспекти підприємства,
завдання, види та напрями фінансового стану.
У другому розділі були розглянуті методичні прийоми та показники, які
використовуються для проведення аналізу, а також провели аналіз фінансового
стану підприємства в цілому.
У третьому розділі були наведені шляхи покращення фінансового стану
підприємства «Грант-Сервіс».
Основні результати дослідження: Нами були розглянуті методичні
прийоми та показники, які використовуються для проведення аналізу, а також
провели аналіз фінансового стану підприємства в цілому. Інформаційну базу
дослідження складали нормативні документи, а також бухгалтерська звітність
підприємства, також були наведені шляхи покращення фінансового стану
підприємства «Грант - Сервіс».
КЛЮЧОВІ

СЛОВА:

ЛІКВІДНІСТЬ,

ПЛАТСПРОМОЖНІСТЬ,

ФІНАНСОВИЙ СТАН, АНАЛІЗ.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. В умовах ринкової економіки України,
питання фінансового стану підприємства, сутності методів та виду діяльності
на сьогодні є актуальною темою, щоб розглянути, дохідність підприємства,
розмір прибутку, залежить від стійкого фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства дає можливість власникам, банкам та
партнерам визначати фінансову надійність, стабільність, а також оцінити
ефективність використання фінансів та спрогнозувати фінансові результати
діяльності підприємства.
Фінансова

діяльність

підприємства

спрямована

на

забезпеченні

надходженню та ефективному використанні фінансових ресурсів, а також
дотримуватись

розрахункової

кредитної

дисципліни

підприємства,

для

ефективного функціонування.
Фінансовий аналіз показує якими конкретними напрямами потрібно вести
роботу, щоб фінансовий аналіз відповідав на поставленні питання, важливості
значень для покращення фінансового стану підприємства в конкретний період
діяльності.
Метою роботи є аналіз фінансового стану, розробка та реалізація певних
заходів, що спрямовані на платоспроможність підприємства, а також,
відновлення рівня фінансової стійкості, можливість подальшого розвитку, та
подальший розвиток прибутковості, ухвалення рішень.
Для досягнення поставленої мети підприємства треба вирішити наступні
завдання:
1.

розглянути показники, за допомогою яких проводиться оцінка

фінансового стану підприємства ;
2.

дослідити

види

та

методи

проведення

фінансового

стану

підприємства ;
3.

проаналізувати фінансовий стан підприємства ;

4.

запропонувати шляхи покрашення фінансового стану підприємства.
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На сьогодні, аналізу фінансового стану підприємства розглядається в
працях таких дослідників, як Поддєрьогін A.M, Городинська Д.М, Савицкая
А.В, Кириченко Г.В, Іващенко Г.А. та ін.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість оцінки
фінансового стану підприємства, що

належить

роль у забезпеченні

стабільного фінансового стану.
Об’єктом дослідження виступає підприємство «Грант-Сервіс»
Предметом дослідження виступали теоретичні аспекти фінансового
стану підприємства, види та напрями, а також методичні прийоми, що
використовуються для проведення аналізу фінансового стану.
Структура роботи. В першому розділі

було розглянуто теоретичні

аспекти підприємства, завдання, види та напрями фінансового стану.
В другому розділі були розглянуті методичні прийоми та показники, які
використовуються для проведення аналізу, а також провели аналіз фінансового
стану підприємства в цілому.
В третьому розділі були наведені шляхи покращення фінансового стану
підприємства «Грант-Сервіс».
Інформаційну

базу

дослідження

складали

нормативні

документи

підприємства, а також бухгалтерська звітність підприємства.
Фактологічну основу роботи становлять праці вітчизняних

учених

щодо аналізу фінансового стану підприємства.
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1 ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
1.1.

Сутність та завдання аналізу фінансового стану підприємства
З переходу економіки України в ринкові відносини, важливе значення

надається аналізу фінансового стану підприємства. Це своєчасний аналіз оцінки
фінансового стану підприємства

в різноманітних формах власності.

Відбувається аналіз фінансового стану підприємства, ліквідності та фінансової
стійкості підприємства, дохідність будь-якого підприємства, а також розмір
прибутку залежить від його платоспроможності.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є
результатом

взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується

системою

показників,

що

відображають

наявність,

розміщення і використання фінансових ресурсів [1].
Фінансова

діяльність

підприємства

спрямована

на

забезпеченні

надходженню та ефективному використанні фінансових ресурсів, а також
дотримуватись розрахункової та кредитної дисципліни підприємства, для
ефективного функціонування [2].
Головними елементами що визначають фінансовий стан підприємства,
такі як :
1. прибутковість роботи підприємства;
2. оптимальність розподілу прибутку;
3. наявність власних фінансових ресурсів для виробничого процесу та
процесу реалізації продукції;
4. платоспроможність та ліквідність;
5. раціональне

розміщення

основних

та

оборотних

засобів

підприємства [3].
Фінансовий стан підприємства, є важливим для економіки, і залежить
передусім від процесу виробництва. Успішне виконання й перевиконання
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виробничої програми підприємства- є основою міцного фінансового стану та
діяльності в цілому.
Фінансовий аналіз показує якими конкретними напрямами потрібно вести
роботу, щоб фінансовий аналіз відповідав на поставленні питання, важливості
значень для покращення фінансового стану підприємства в конкретний період
діяльності [4].
Зрозуміло, що підприємство буде заінтересоване, та буде дбати про
позитивне

фінансове

становище.

Позитивний

фінансовий

стан

буде

формуватися в процесі взаємодії із банками, покупцями, акціонерами та
іншими фізичними чи юридичними особами [5].
Отже, потрібно регулярно аналізувати фінансовий стан, адже поліпшений
стан фінансової діяльності підприємства залежить його економічна перспектива
у майбутньому.
Для поліпшення фінансового стану необхідно вирішення таких завдань
як [6]:


виконання зобов’язань перед банком, бюджетом та

суб’єктами

господарювання;


мобілізація фінансових резервів, необхідних для фінансування

виробничого процесу, збільшення власного капіталу ,і соціального розвитку;


фінансове забезпечення виробничого фінансування;



контроль за розподілом фінансових ресурсів ;

Підприємницька фінансова робота ведеться за таким напрямом як:


фінансове планування й прогнозування ;



контроль та аналіз фінансової діяльності на підприємстві ;



фінансова, оперативна та поточна інформаційна робота [7];



фінансове планування та прогнозування це важливий, аспект, в

роботі фінансової діяльності підприємства.
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На даній стадії, ведуться роботи по загальним потребам пересування
грошових коштів на підприємстві, а також забезпечення

функціональної

роботи на підприємстві.
Підприємство

на

власний

розсуд,

вивчає

напрямки

та

розміри

використання прибутку, який в його розпорядженні після сплати усіх податків.
Планувати витрати на підприємстві це економніше витрачати трудові, грошові
та матеріальні ресурси на одиницю продукції.
Зниження собівартості за рахунок економного використанню матеріалів,
сировини, палива ,живої праці та енергії, що дає змогу

виробити

певну

кількість додаткової продукції, а також збільшити рентабельність та прибуток,
що уможливлює шанси на самофінансування [8].
Підприємство має певну систему показників, з допомогою якої можна
оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства.
Стосуючись до аналітичної роботи підприємства можна поділити на два
блоки:
1.

аналіз фінансових результатів рентабельності;

2.

аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими
основними напрямками :
1.

аналіз оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний

аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
2.

аналіз фінансових результатів від реалізації, позареалізаційної та

фінансової інвестиційної діяльності;
3.

оцінка використання чистого прибутку;

4.

аналіз взаємозв'язку обсягів виробництва продукції та прибутку;

5.

аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та

грошових потоків;
6.

аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;

7.

аналіз показників рентабельності [9].

Фінансовий стан підприємства проводиться за напрямками:
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1.

аналіз та оцінка складу та динаміки майна;

2.

аналіз фінансової стійкості підприємства;

3.

аналіз ліквідності балансу;

4.

комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

Оперативна фінансова та поточна робота на підприємстві спрямована на
втілення фінансового забезпечення, підприємницької діяльності, постійне
підтримування платоспроможності [10].
Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в
такому :
1. постійна

робота

зі

споживачами

стосовно

розрахунків

за

реалізовану продукцію, роботи, послуги;
2. своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та
послуги з постачальниками;
3. забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов’язкових
платежів у бюджет та цільові фонди;
4. своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі;
5. своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків;
6. здійснення платежів за фінансовими операціями.
Підприємство

на

власний

розсуд,

вивчає

напрямки

та

розміри

використання прибутку ,який є в його розпорядженні після сплати усіх податків
[10].
Плануючи витрати на підприємстві – можливість економніше витрачати
трудові, грошові та матеріальні ресурси підприємства на одиницю продукції.
Зниження собівартості коштом економного використання матеріалів, сировини,
палева, живої праці та енергії, що дає змогу виробити певну кількість
додаткової продукції, а також збільшити рентабельність та прибуток, що
уможливлює шанси на самофінансування [11].
При скороченні витрат на підприємстві

одиниця продукції

стає

підставою для зниження ціни на товар, а отже прискорює оборот оборотних
надходжень.
9

Плануючи витрати та реалізацію на виробництві , необхідно врахувати
також зниження собівартості , отже до них належать :
1. раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії, та
скорочення витрат на одиницю продукції;
2. скорочення

витрат

від

реалізації

продукції

за

рахунок

удосконалення;
3. економія

в раціональній організації

апарату

управління

підприємством;
4. зменшення затрат живої праці;
5. зменшення витрат від браку , а також ліквідація непродуктивних
витрат підприємства [12].
Фінансовий поточний план підприємства - є у формі балансу витрат та
доходів підприємства

грошових надходжень, а оперативний у формі

платіжного календаря [13].
Фінансовий стан підприємства використовує різні моделі, методи та
прийоми для аналізу. Широта або кількість залежить від цілей, завдань

в

кожному випадку по різному.
Підприємство

на

власний

розсуд,

вивчає

напрямки

та

розміри

використання прибутку, який в його розпорядженні після сплати усіх податків.
Планувати витрати на підприємстві це економніше витрачати трудові, грошові
та матеріальні ресурси на одиницю продукції [14].
Зниження собівартості за рахунок економного використанню матеріалів,
сировини, палива ,живої праці та енергії, що дає змогу

виробити

певну

кількість додаткової продукції, а також збільшити рентабельність та прибуток,
що уможливлює шанси на самофінансування.
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1.2. Види та напрями проведення фінансового стану підприємства
За

час

теоретичного

вивчення, проведення

фінансового

аналізу,

виробились основні види - це зовнішній та внутрішній.
Зовнішній аналіз виконується постачальниками, інвесторами фінансових
та матеріальних ресурсів підприємства, керуючи підприємство на основі звітної
інформації яка їм надається [15].
Метою зовнішнього аналізу є вдало вкласти кошти, для забезпечення
максимального прибутку і виключити зайві витрати .
До особливостей зовнішнього аналізу належать :
зовнішня звітність підприємства:
відкритість результатів аналізу для користувачів;
різноманітність цілей та інтересів аналізу .
Основою зовнішнього фінансового аналізу

що здійснюється на

підприємстві, контролюючими органами на основі публічних даних:
1.

аналіз показників рентабельності;

2.

аналіз фінансового стану;

3.

аналіз фінансової стійкості ;

4.

аналіз платоспроможності та ліквідності на підприємстві ;

5.

аналіз вдало використання залученого капіталу;

6.

діагностика фінансового стану підприємства [16].

Внутрішній аналіз – виконується внутрішніми службами підприємства,
отримані результати допомагають в плануванні, прогнозуванні та контролю
фінансового стану підприємства .
Метою внутрішнього аналізу є максимальний оборот грошових коштів,
що дозволяє, розмістити власні і позикові кошти так
позитивне функціонування

підприємства

що забезпечити

та виключити ризик банкрутства

[17].
Основою внутрішнього аналізу фінансового стану є:
1.

аналіз майна підприємства ;
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2.

аналіз власних фінансових ресурсів ;

3.

аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства ;

4.

аналіз платоспроможності та ліквідності;

5.

аналіз кредитоспроможності підприємства;

6.

аналіз самоокупності підприємства .

Різниця між зовнішнім та внутрішнім

аналізах

пов’язана

з

інформаційним забезпеченням і завданнями що вирішують ці два напрями .
За обсягом дослідження виділяють повний та тематичний фінансовий
аналіз підприємства [18].
Повний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення всіх аспектів
фінансової діяльності підприємства в цілому. Тематичний фінансовий аналіз
обмежується вивченням певних аспектів фінансової діяльності.
Предметом аналізу має бути ефективність використання активів
підприємства, оптимальність фінансових ресурсів з окремих джерел, стан
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оптимальність
фінансової структури капіталу підприємства [18].
Від об’єкта фінансового аналізу виділяють такі види:
1)

аналіз фінансової діяльності (фінансово діяльність підприємства);

2)

аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць та

підрозділів;
3)

аналіз окремих фінансових операцій.

Для аналізу фінансового стану використовують основні методи для
проведення [19]:


горизонтальний аналіз

(часовий) – порівняння кожної позиції

звітності з попереднім періодом.


вертикальний

(структурний)

аналіз

–

визначення

структури

фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий
результат.


трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом
12

попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих
періодів

позиціями

аналіз відносних показників розрахунок відношень між окремими
звіту

або

позиціями

різних

форм

звітності,

визначення

взаємозв’язків;


порівняльний аналіз внутрішньогосподарський аналіз зведених

показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його
дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників
даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньо галузевими
та середніми показниками;


факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів на

результатний показник прийомів дослідження.
Фінансування компанії лише коштом власника, може бути не вигідним
тоді, коли потрібна продукція має тільки сезонний характер. Така ситуація
обумовлена тим, що у сезонні періоди грошових коштів на рахунках буде
забагато, але коли сезон закінчиться грошових коштів буде не вдосталь [20].
Отже, відношення власних коштів до позичених має особливу роль у
стійкому фінансовому положенню підприємства, до нього належать аналіз :
1. оцінка майнового стану;
2. аналіз ліквідності та платоспроможності;
3. аналіз рентабельності;
4. аналіз ділової активності;
5. аналіз фінансової стійкості [21].
А також важливу роль відіграє, аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства, до нього відносять;
1.

аналіз активів;

2.

аналіз пасивів;

3.

аналіз ліквідності та платоспроможності;
13

4.

аналіз прибутковості;

5.

аналіз ринкової вартості [22].

Зобов’язанням перед власниками є формування власного капіталу [23].
Платоспроможність

- це можливість користуватись своїми ресурсами

протягом

певного

періоду.

Задовільним станом є баланс між витратами та доходами.
Ліквідність- це швидке переведення активів в грошову одиницю без
істотної

втрати

його

вартості.

Для визначення ліквідності на підприємстві потрібно перетворювати активи
підприємства в грошові кошти для погашення короткострокових зобов’язань на
підприємстві[24].
Аналізуючи стан платоспроможності компанії, потрібно розглядати
причини виникнення фінансових проблем та як часто вони виникають.
Ліквідність та платоспроможність - це чинники, що необхідні для фінансової
стійкості що пов’язана з фінансовою структурою підприємства [25].
Якщо на підприємстві є платоспроможність велика, то є вірогідність
зіткнутись

з

проблемою

відсутності

ліквідності.

Багато факторів впливають на ліквідність, деякі з них:
1)

економічна ситуація;

2)

розмір компанії;

3)

сфера діяльності підприємства;

4)

швидкість обертання активів;

5)

вид бізнесу.
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2 КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА
2.1

Характеристика підприємства

Приватне підприємство “Грант – Сервіс” було зареєстроване 02.10.2000.
Підприємство розташоване

за такою адресою: вулиця Озерна, буд 34 с.

Дібрівка, Шосткинський район Сумської області [26].
Статус юридичної особи станом на 10.06.2021 року підприємство не
перебуває в процесі припинення. За формою власності підприємство є
приватної власності. Середня кількість працівників які працюють на
підприємстві становить 71 людина.
Вид економічної діяльності підприємства є виробництво дерев’яної тари.
Підприємство займається переробкою деревини та виготовленням дерев’яних
піддонів.
На підприємстві заходиться пилорама, різні дерев’яні станки, апарат для
обрізання кутів, фрезувальна машина, гідравлічний транспортер, машини для
перевезення, одяг для працівників тощо.
Дерев’яні піддони використовують на великих та малих ринках, складах,
на фермерських господарствах, магазинах та супермаркетах.
А також дерев’яні піддони використовують у декорі з них роблять столи,
ліжка, та садові меблі.
Структура управляння
розробляє

підприємства полягає в тому що, директор

головні цілі, веде контроль, разом з заступником та головним

бухгалтером, бухгалтерський облік веде відділ бухгалтерії підприємства.
Робітничі бригади підконтрольні керівнику. Керівник контролює своєчасне
виконання плану

робітників, та строго слідкує за правилами безпеки

робітників.
На даний час продукцію яку виготовляє підприємство «Грант-Сервіс»,
товар користується попитом як на малих ринках так і на великих ринках.
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2.2

Методичні прийоми та показники, які використовуються для
проведення аналізу фінансового стану

Щоб оцінити фінансовий стан підприємства використовують різні
прийоми, методики та методи. Це дає можливість оцінити фінансовий стан
підприємства за певний проміжок часу, і в динаміці за низку періодів.
Дана оцінка фінансового стану показує "больові точки" фінансової
діяльності, а також способи для ефективного використання та розміщення
ресурсів підприємства [27].
Існує безліч методичних підходів для оцінки фінансового стану, деякі з
них [28]:
-

методи,

аналізу

підприємства

(горизонтальний,

вертикальний,

трендовий аналіз);
- евристичні методи, застосовані на інтуїтивних та неформальних
підходах;
- економіко-математичні методи.
Проведемо горизонтальний аналіз активів балансу підприємства «Грант
Сервіс» (у таблиці 2.1).
Звітні показники в таблицях взяті з балансу (дивись додаток А звіт про
фінансовий стан) та (у додатку Б звіт про рух грошових коштів підприємства) .
Таблиця 2.1– Горизонтальний аналіз активів балансу підприємства
Показники

2016

2017

2018

Абсолютне

Відносне

відхилення, т.

відхилення, %

грн 2018/2016

2018/2016

Нематеріальні активи

6

-

-

-

-

Основні засоби

5141

8351

11122

5981

216,3

12747 17215 22327

9580

175,1

Знос

7606

8864

11205

3599

147,3

Виробничі запаси

144

428

228

84

158,3

Баланс

7658

5429

170,8

Первісна вартість

10735 13087
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В 2016 році вартість основних засобів складала 12747 т. грн. В 2017 році
вартість основних засобів збільшилась на 135%, у порівнянні з минулим роком,
що становить 17215 т. грн. В кінці 2018 року основні засоби склали суму 22327
т. грн, що в 175,1% більше в порівнянні з 2016 роком.
У 2016 році виробничі запаси складали сума 144 т. грн, у порівнянні з
2017 роком виробничі запаси вирослу на 297,2%у порівнянні з минулим роком.
Підвищення росту даного активу позитивно впливає на збутовий та
виробничий процес.
Проблемою збільшення є надмірне коливання яке призведе до додаткових
позикових коштів, що не є позитивним для підприємства.
У 2018 році зменшення виробничих запасів на кінець року, сума
виробничих запасів складала 228 т. грн.
Проаналізуємо горизонтальний аналіз фінансових доходів підприємства
тис. грн (у таблиці 2.2).
Таблиця 2.2 – Горизонтальний аналіз фінансових доходів тис. грн.
Показники
Чистий дохід виручки

2016

2017

2018

Абсолютне

Відносне

відхилення

відхилення

2018/2016

2018/2016

18506

28468

28174

9668

152,2

16719

26394

25550

8831

152,8

Валовий прибуток

1787

2074

2624

838

146,9

Витрати на збут

99

120

1252

1153

126,4

Адміністративні витрати

189

326

733

544

387,8

Фінансові результати до

807

1631

1219

412

151,0

Чистий прибуток

662

1337

1000

338

151,0

Баланс

16373

22255

24113

7740

147,2

від реалізації товару
Собівартість реалізації
продукції

оподаткування
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Сумарний обсяг чистого доходу

у 2016 році складав 18506 т. грн.,

можемо спостерігати тенденцію збільшення двох років чистого доходу.
Збільшення чистого доходу позитивно впливає на фінансове становище, тим
більш збільшує його частку на ринку. У порівняння з 2018 роком, чистий дохід
збільшився на 127,5 % і складав суму 28174.
У 2016 році собівартість продукції склала16718 т. грн, у 2018 році
собівартість склала25550 т. грн. А от сума валового прибутку була 1786 т. грн.
Спостерігається збільшення, яке є позитивним щодо контролю собівартості
продукції.
У 2018 році сума валового прибутку складав 2624 т. грн. Витрати на збут
у 2016 році складали 99 т. грн. Збут потрібен для просування продукції, та
продаж. Сума збуту у 2018 році складала 1252 т. грн.
Адміністративні витрати у 2016 році становили суму 189 т. грн.
Збільшення спостерігається продовж наступних роках. У 2018 році сума
адміністративних витрат складала 733 т. грн, що на 387,8 %більше ніж у 2016
році.
Фінансові результати від операційної діяльності у 2016 році становили
807 т. грн. Позитивне значення свідчить про ефективність основної діяльності
підприємства, яка вміє генерувати прибуток підприємства. У 2018 році сума
фінансових результатів 1219 т. грн.
В результаті вище зазначених факторів підприємство сформувало чистий
фінансовий результат, у 2016 році сума чистого прибутку складав 662 т. грн.
Підприємство діє ефективно і генерує прибуток своїх інвесторів. За 2018 рік
чистий фінансовий результат становить 1000.

2.3

Проведення комплексного фінансового аналізу підприємства

Для отримання

фінансового

аналізу

підприємства

треба оцінити

роботу підприємства, необхідний всебічний аналіз, який повинен бути
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оснований на методах, які використовують різні показники фінансового стану
підприємства .На основі отриманої оцінки

буде проводитись

розробка

покращення фінансового стану підприємства [27].
Аналіз фінансового стану проводиться за певними напрямами, деякі з
них[28]:
1) оцінка майнового стану підприємства проводиться шляхом порівняння
вартості майна на початок та кінець звітного періоду балансу;
2) Аналіз ділової активності фінансового стану (дивись таблицю 2.3);
Таблиця 2.3 – Аналіз ділової активності
Показники

2016

2017

2018

Коефіцієнт оборотності активів

0,11

0,16

0,14

Коеф.обо. кредиторської

5,1

6,1

7,0

52,7

41,8

56,9

52,7

20,9

27,9

заборгованості
Коефіцієнт дебіторської
заборгованості
Строк погашення дебіторської
заборг.,дні
Розрахуємо показники ділової активності підприємства
Коб.ак = Виручка(Чистий дохід) /середньорічну вартість активів :
Коб.ак 2018р =1219/(11164/2)+(5248/2) = 0,14% [29].
Коефіцієнт оборотності активів має тенденцію зменшення на 0,03% за
2016-2018 рр. Це є сприятливою умовою для переведення активів в у ліквідні
кошти.
Коб.зк

=

собівартість

реалізації

продукції/Середньорічна

вартість

кредиторської заборгованості [29]:
Коб.зк 2018 р =25550/3620=7,0%.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у період з 2016-2018
рр. даний показник знизився на 4,2%.
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Коб.дз = 360*виручка від реалізації товару /Середньорічну суму
дебіторської заборгованості [29]:
Коб.дз2018р =360*1928/1219=56,9%
Строк погашення дебіторської та кредитної заборгованості показує
середній період погашення дебіторської та кредитної заборгованості на
підприємстві.
3)аналіз ліквідності та платоспроможності фінансового стану (дивись
таблицю 2.4);
Таблиця 2.4 – Аналіз ліквідності та платоспроможності.
Аналіз платоспроможності підприємства
Коефіцієнт

4,6

0,8

0,8

Коефіцієнт фінансування

14,5

2,7

3,9

Коефіц. забезп. власними

2,2

3,6

0,9

0,3

-0,2

0,07

платоспроможності

оборот. активами
Коефіцієнт маневреності ВК

Кп= Власний капітал / Загальні зобов'язання[29]:
Кп=1923/2356=0,8%
Підприємство

повинно

вчасно

розраховуватися

за

коефіцієнт

платоспроможності показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі
засобів в його діяльності.В2016-2018 рр. показник зменшився на 3,8%та має
стійку фінансову стійкість.
Кфс =Власний капітал / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові
зобов'язання)[29]:
Кфс=9165/2356=3,9%
Коефіцієнт фінансування показує залежність підприємства від залучених
засобів, коефіцієнт фінансування має постійне незначне зростання у 2016-2017
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рр.

на

11,8,

та

на

у

1,2%

2017-2018

рр.

Кзаб.вл.обр.а =Власні оборотні кошти / Оборотні активи[29]:
Кзаб.вл.обр.а =11164/13087=0,9%
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами показує,
забезпеченість власними оборотними засобами. Підприємств має високий
рівень та має тенденцію незначного коливання у 2016-2017 рр.
К маневреності вк =Сума власних оборотних коштів/Власний капітал[29]:
К маневреності вк =9165-11164/9165=0,2%
Коефіцієнт манерності капіталу покаже, як капітал використовується для
фінансування діяльності. Показник за 2016-2018 рр. показує зменшення на
0,23,відбулося зменшення власного капіталу.
4)аналіз рентабельності (табл. 2.5).
Таблиця 2.5 – Аналіз рентабельності фінансового стану підприємства.
Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт

9,6

13,6

8,27

9,2

17,0

10,9

110,6

107,8

110,2

3,5

4,7

3,5

рентабельності активів
Коефіцієнт рент.
власного капіталу
Коефіцієнт
рентабельності
діяльності
Коефіцієнт
рентабельності
продукції
Кра= Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування/ Валюта
балансу [29]
Кра = 1000/12077,5=8,27%
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Коефіцієнт

рентабельності

активів

підприємства

характеризує

використання активів. Отриманий прибуток на одиницю активів з 2016-2018
рр. збільшився на 1,33%.
Крвк = Чистий прибуток (Чистий збиток) / Середньорічна сума власного
капіталу * 100% [29].
Крвк = 1000/9165*100%=10,9%
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує отриманий
прибуток з кожної гривні власного капіталу з 2016-2018рр. збільшивсь на1,7%.
Рред = Чистий прибуток/Повна собівартість продукції *100% [29]
Рред=28174/25550*100=110,2%
Коефіцієнт

рентабельності

діяльності

підприємства

характеризує

ефективність господарської діяльності. Коефіцієнт рентабельності діяльності
збільшився у 2016-2018 рр. на 0,4%.
Збільшення даного показника може свідчити про зростання використання
господарської

діяльності

підприємства.

Крп = Чистий прибуток/Середньорічна сума активів * 100% [29].
Крп = 1000/28174*100=3,5%
Коефіцієнт
підприємства

рентабельності

характеризує

прибутковість

діяльності

від основної діяльності, за 2016-2018 рр. зріс на 1,2%,

підприємство контролює на виробництві витрати та реалізацію продукції.
1. аналіз фінансової стійкості, та аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства (дивись таблицю 2.6)
Таблиця 2.6 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
Показники

2016

2017

2018

Абсолютне

Відносне

відхилення відхилення
Чистий дохід виручки

2018/2016

2018/2016

18506

28468

28174

9668

152,2

16719

26394

25550

8831

152,8

від реалізації
Собівартість реалізації
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продукції
Валовий прибуток

1787

2074

2624

838

146,9

Фінансові

807

1631

1219

412

151,0

Чистий прибуток

662

1337

1000

338

151,0

Баланс

16373

22255

24113

7740

145,7

результати до
оподаткування

Сумарний обсяг чистого доходу

у 2016 році складав 18506 т. грн.,

можемо спостерігати тенденцію збільшення двох років чистого доходу.
Збільшення чистого доходу позитивно впливає на фінансове становище, тим
більш збільшує його частку на ринку. У порівняння з 2018 роком, чистий дохід
збільшився на 127,5 % і складав суму 28174.
Собівартість реалізаційної продукції у 2016 році складала 16718 т. грн, у
2018 році сума на собівартість реалізаційної продукції складала суму 25550 т
.грн
Сума валового прибутку в 2016 році складав 1786 т. грн. Можемо
спостерігати тенденцію збільшення, що є позитивним значенням свідчать про
ефективний контроль за собівартості продукції.
В 2018 році сума валового прибутку складав 2624 т. грн.
Витрати на збут в 2016 році складали 99 т. грн. Витрати на збут необхідні
для просування продукції, нарощування об’єму продаж. Сума збуту у 2018
році складала 1252 т. грн.
Адміністративні витрати

в 2016 році становили суму 189т. грн.

Збільшення спостерігається в продовж наступних роках .У 2018 році сума
адміністративних витрат складала 733 т. грн, що на 387,8 %більше ніж у 2016
році.
Фінансові результати від операційної діяльності у 2016 році становили
807 т .грн. Позитивне значення свідчить про ефективність основної діяльності
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підприємства, яка вміє генерувати прибуток підприємства .В 2018 році сума
фінансових результатів 1219 т. грн.
В результаті вище зазначених

факторів підприємство сформувало

позитивний чистий фінансовий результат, у 2016 році сума чистого прибутку
складав 662 т. грн. Це означає що підприємство діє ефективно

і може

генерувати прибуток для своїх інвесторів. За 2018 рік сума

чистого

фінансового результату становить 1000.грн
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3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГРАНТ-СЕРВІС»
За умов ринкової економіки, за результати діяльності тенденцій
фінансового стану, фінансових можливостей та перспектив. Для розв'язання
питань спрямована фінансова стратегія з важливіших інструментів розробки та
реалізації управлінських рішень фінансової діяльності підприємства [30].
За умов ринкової економіки необхідно чітко аналізувати ситуацію, яка
склалась на ринку, а також здійснювати подальший розвиток та прогнозування.
Результатом прогнозу є точними, вони ґрунтуються результатами оцінки
фінансового стану підприємства за минулий проміжок часу [30].
Керівництву підприємств необхідно своєчасна заміна обладнання, техніки
підприємства,

тобто

забезпечення

здійснення

процесів

простого

та

розширеного відтворення у виробництві.
А також більш активне просування продукції та послуг підприємства на
різні ринки, застосування грамотних маркетингових підходів для просування
товару на ринках [31].
Заходи що спрямовані на розробку поліпшення фінансового стану
підприємства.

Збільшують

майновий

потенціал

підприємства

,

платоспроможність, та прибутковість фінансової стійкості, та здатність до
подальшого розвитку [31].
До способів покращення фінансового стану відносять:
1)

збільшення грошових потоків;

2)

контроль рентабельності та платоспроможності;

3)

оцінка ліквідності та фінансового стану;

4)

зменшення собівартості продукції ;

5)

мобілізація резервів;

6)

вдосконалення маркетингової політики;

7)

вдосконалення виробничих процесів.
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Для нарощувати фінансового стану треба покрашення, а це: розширення
асортиментів товарів, продуктивність працівників, зменшення витрат на
виробництві,

актуальність

продукції, вдало будувати

відносини з

постачальниками та покупцями, а також вести цінову політику [31].
Пропонуємо наступні заходи щодо оптимізації структури грошових
коштів підприємств та джерел формування:
1)доступу до кредитних ресурсів банку
2)підвищення рентабельності власного капіталу співвідношення між
величиною власного і позикового капіталів.
Перелік заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним
для кожного з підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп
продукції,

кон’юнктури

ринку,

регіональної

інфраструктури,

системи

управління підприємством, структури витрат на виробництво і управління,
інших факторів.
Заходи щодо покращення фінансового стану є індивідуальними для
кожного підприємства. Від сфери в якої ведеться

бізнес, груп продукції,

структурою витрат та управління підприємством, та багато інших факторів .
Дані фактори призводять до постійного ведення фінансового аналізу та
вдосконалення методів його проведення та побудови моделей та прогнозів
розвитку [32].
Контроль за рухом грошових коштів дозволяє забезпечити фінансову
платоспроможність та стійкість.
Головною

метою

контролю

є

забезпечення

виконання

умов

контрагентами договорів та слідкувати за ліквідністю підприємства [32].
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ВИСНОВОК
Підприємство, несе повну відповідальність за своїми зобов’язаннями,
перед

кредитно

фінансовою

системою,

робітниками

підприємства,

постачальниками та веде спостереження роботи підприємства в фінансових
результатах підприємства умовах ринку .
Метою фінансового стану є розробка та реалізація певних заходів,
спрямованих на

платоспроможність, ліквідність

певного рівня

фінансової стійкості, можливість подальшого розвитку

сільськогосподарської діяльності ,подальший

підприємства, відновлення
розвиток

прибутковості,

зростання потенціалу підприємства та ухвалення доленосних рішень .
Основне джерело інформаційного забезпечення діагностики фінансового
стану підприємства є бухгалтерський баланс підприємства це форма балансу
підприємства (звіт про фінансовий стан) та форма

(звіт про фінансові

результати) підприємства « Грант - Сервіс».
Співвідношення між групами активів і пасивів балансу мають велике
значення і використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану
підприємства. Зробивши фінансовий аналіз грошових коштів підприємства,
можемо спостерігати.
Сумарний обсяг чистого доходу

у 2016 році складав 18506 т. грн.,

можемо спостерігати тенденцію збільшення двох років чистого доходу .
Збільшення чистого доходу позитивно впливає на фінансове становище , тим
більш збільшує його частку на ринку . У порівняння з 2018 роком , чистий
дохід збільшився на 127,5 % і складав суму 28174.
Собівартість реалізаційної продукції у 2016 році складала 16718 т. грн,у
2018 році сума на собівартість реалізаційної продукції складала суму 25550 т
.грн
Витрати на збут в 2016 році складали 99 т. грн. Витрати на збут необхідні
для просування продукції , нарощування об’єму продаж. Сума збуту у 2018
році складала 1252 т. грн.
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Коефіцієнт забезпечення власними

оборотними

засобами показує,

забезпеченість власними оборотними засобами. Підприємств має високий
рівень та має тенденцію незначного коливання в 2016-2017 рр. збільшення на
0,55 та зменшення на 0,1 в 2017-2018 рр.
А також зробивши аналіз

таких показників як: платоспроможність,

ліквідність, ділова активність та ліквідність підприємства.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує Отриманий
прибуток з кожної гривні власного капіталу з 2016-2018 рр. збільшивсь на 1,7.
Коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства

характеризує

ефективність господарської діяльності. Коефіцієнт рентабельності діяльності
збільшився у 2016-2018 рр. на 0,4.Збільшення даного показника може свідчити
про зростання використання господарської діяльності підприємства.
Отже, проаналізувавши підприємство «Грант-Сервіс» можемо сказати
що дане підприємство є ліквідним та платоспроможним, власник підприємства
вміє пропонувати по продати продукцію на ринку.
Керівник
підприємства,

підприємства
тобто

своєчасно

забезпечення

замінює

здійснення

обладнання,

процесів

техніки

простого

та

розширеного відтворення у виробництві, а також веде контроль про
дотримання правил підприємства які не несуть загрозу життю робітників
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