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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер»
Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук
України (далі - Підприємство, Господарство) за період з 01.04.2015 року по
01.07.2017 року.
Юридична та фактична адреса Підприємства: 74212, Херсонська область,
Нововоронцовський район, с. Любимівка, вул. Центральна, 31
Дослідження проведено відповідно до п. 3.3.5.3 Плану контрольноревізійної роботи Південного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2017 року,
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 «Питання
проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними
територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів
господарювання» [23], Методики проведення Державною фінансовою
інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового
аудиту діяльності
суб'єктів господарювання,
затвердженої
наказом
Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 728 [24] та Програми аудиту.
Аудиторське дослідження проведено з відома директора Підприємства
Бєлова В'ячеслава Олеговича та головного бухгалтера Косміної Валентини
Петрівни.
Матеріали звіту призначені для Інституту зрошуваного землеробства
Національної академії аграрних наук України, Національної академії аграрних
наук України, Державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер»
Національної академії аграрних наук України та інших зацікавлених фахівців.
Звіт підготовлено відділом контролю в аграрній галузі, екології та
природокористування Управління Південного офісу Держаудитслужби України
в Херсонській області.
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Вступ
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Підприємства.
Необґрунтоване віднесення до валових витрат Підприємства,
витрат не передбачених фінансовим планом підприємства не
сприяє отриманню прибутку.
Проведення окремих непродуктивних витрат не дозволяє
підвищити рівень результативності фінансово-господарської
діяльності Підприємства. .
Існуючі недоліки використання активів впливають на
відображення їх реальної вартості, збільшення витрат та
викривлення показників фінансово-господарської діяльності
Підприємства.
Існування дебіторської та кредиторської заборгованості є
фактором ризику, що може призвести до відволікання коштів,
втрати активів та недоотримання доходів.
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І. ВСТУП
Державне підприємство «Дослідне господарство «Піонер» Інституту
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (далі
- Підприємство, ДП ДГ «Піонер») є державним сільськогосподарським
статутним суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну,
господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних
економічних результатів та одержання прибутку. Підприємство створене з
метою організаційно-господарського забезпечення Інституту зрошуваного
землеробства Національної академії аграрних наук України (далі - Інститут)
умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх
апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння
сільськогосподарських культур і саджанців.
Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським
підприємством, яке створене з метою
організаційно-господарського
забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного
проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального,
елітного та репродукційного насіння сільського господарських культур
саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів,
вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і
виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки, тощо.
Свою діяльність Підприємство здійснювало на підставі Статуту,
затвердженого Національною академією аграрних наук України від 17.08.2011
року та зареєстрованого державним реєстратором Нововоронцовської районної
державної адміністрації Херсонської області 30.08.2011 року за №
14951050015000023 [26] та Статуту, затвердженого Національною академією
аграрних наук України від 20.12.2016 року. [25] (далі - Статут).
Основні напрямки діяльності Підприємства:
активне сприяння Інституту, якому воно підпорядковане, а також
іншим науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів,
виробничої перевірки і впровадженню науково - технічних розробок;
сприяння на взаємовигідній основі науковим установам в їх
діяльності по поширенню серед державних підприємств та організацій, а також
інших господарюючих суб'єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду
у виробництво, сприяння розвитку інноваційної діяльності;
розроблення
моделей
інноваційно-інвестиційного
розвитку
підприємств, забезпечення апробації та впровадження інновацій науководослідних установ Академії в наукоємне виробництво агропромислового
комплексу і реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів;
ефективне власне господарювання як приклад застосування
результатів організаційних та наукових здобутків;
Крім того, Господарство може здійснювати іншу господарську діяльність,
відповідно до законодавства та Статуту.
Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банків, в разі потреби реєстраційні рахунки у відділеннях Державного
казначейства, діє за принципом повного господарського розрахунку, має печатку
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зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Національної
академії аграрних наук України, штамп та інші печатки, необхідні для ведення
діловодства, знак для товарів і послуг, реквізити.
Дослідженням встановлено, що Підприємство не здійснювало господарську
діяльність, яка підпадає під дію Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» від 02.03.2015 року №222-ШП [29].
З метою розміщення власних об'єктів та здійснення господарської
діяльності, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння,
вирощування садивного матеріалу сільськогосподарських культур, кормів для
тварин і пропаганди ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
Підприємству надано у постійне користування земельні ділянки державної
власності.
Загальна площа землекористування Підприємства, на час проведення
аудиту становить 8476,38 га., структура яких наведено на діаграмі 1.

/Тл

• Рілля - 8039,14 га
• Ліси та інші лісовкритті
площі - 181,71 га
• Ставки - 7,25 га
• Пасовища - 31,79 га
• Інші землі - 216,49 га

Діаграма 1. Структура землекористування Підприємства

1.1 Інформація про об'єкт аудиту.
Економічною основою діяльності ДП ДГ «Піонер» є державна власність
України на основні фонди, інше державне майно, а також землі Академії, які
закріплені за нею постановою Президії Верховної Ради Української РСР «Про
статус Української академії аграрних наук» від 29.07.1991 року № 1370 - XII,
що перебувають у розпорядженні установ Академії.
Історія Підприємства розпочинається з початку його створення на
підставі Ради міністрів УРСР № 25-117 від 26.08.1957 року та перейменоване
згідно наказу Української академії аграрних наук від 29.12.2003 року № 128
«Про впорядкування та перейменування мережі наукових установ Української
академії аграрних наук» в Державне підприємство «Дослідне господарство
«Піонер» Інституту землеробства південного регіону Української академії
аграрних наук України».
Діюче найменування Підприємства визначене наказом Національної
академії аграрних наук України № 172 від 19.07.2011 року «Про інститут
землеробства південного регіону НААН»
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Підприємство є правонаступником Державного підприємства «Дослідне
господарство
«Піонер»
Інституту
землеробства
південного
регіону
Національної академії аграрних наук України» в частині землі, майна,
майнових ті немайнових прав і зобов'язань.
Підприємство безпосередньо підпорядковане: Інституту зрошуваного
землеробства Національної академії аграрних наук України» в частині землі,
майна, майнових і немайнових прав і зобов'язань.
Основні відомості про Підприємство:
Повна назва

Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження адреса

Державне підприємство «Дослідне господарство «Піонер»
Інституту зрошуваного землеробства Національної академії
аграрних наук України
00497319
74212, Херсонська область, Нововоронцовський район, с.
Любимівка, вул. Центральна, 31
140 державне підприємство

Організаційно-правова
форма господарювання за
КОПФГ
Орган управління
Національна академія аграрних наук України
Підпорядкування
Керівник
Вид діяльності за КВЕД

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії
аграрних наук України (наукова установа)
Бєлов Вячеслав Олегович
Код КВЕД 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур;
Код КВЕД 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур,
коренеплодів і бульбоплодів;
Код КВЕД 01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних
культур;
Код КВЕД 01.28 - Вирощування пряних, ароматичних і
лікарських культур;
Код КВЕД 01.50 - Змішане сільське господарство;
Код КВЕД 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві;
Код КВЕД 01.63 - Післяурожайна діяльність;
Код КВЕД 01.64 - Оброблення насіння для відтворення;
Код КВЕД 10.11 - Виробництво м'яса;
Код КВЕД 10.39 - Інші види перероблення та консервування
фруктів і овочів;
Код КВЕД 16.29 - Вироби з деревини інші; вироби з корка,
соломи та матеріалів, придатних для плетіння;
Код КВЕД 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 49.42 - Надання
послуг
перевезення
речей
(переїзду);
Код КВЕД 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері
транспорту;
Код КВЕД 72.11 - Дослідження й експериментальні розробки
у сфері біотехнологій;
Код КВЕД 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук.
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Посадовими особами ДП ДГ «Піонер», яким було надано право
розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді,
що підлягав ревізії, були:
- з правом першого підпису:
з 01.04.2015 року по теперішній час - Бєлов В'ячеслав Олегович.
- з правом другого підпису:
з 01.04.2015 року по теперішній час - Косміна Валентина Петрівна.
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт
у періоді, що підлягав аудиту, мав право з 01.04.2015 року по теперішній час
Бєлов В'ячеслав Олегович.
У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України,
Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»,
Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України, іншими
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Статутом Академії та Статутом Державного підприємства «Дослідне
господарство «Піонер» Інституту зрошуваного землеробства Національної
академії аграрних наук України».
У періоді, що підлягав дослідженню Підприємство працювало
прибутково, отриманий чистий прибуток склав: в 2015 році - 5947,0 тис.
гривень, в 2016 році - 10271,0 тис. гривень, за І півріччя 2017 року - 6689,0 тис.
гривень.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за
період аудиту складає станом на 31.12.2015 року - 54 чоловік, станом на
31.12.2016 року - 61 чоловік, станом на 01.07.2017 року - 72 чоловік.
У періоді, що підлягав аудиту підприємство бюджетних коштів не
отримувало.
На балансі підприємства обліковуються основні засоби на загальну суму
45305,0 тис. гривень. Зношеність основних засобів становить 40,06%.
Підставою для проведення аудиту є п.7 ст.16 Закону України від
21.09.2006 №185-У «Про управління об'єктами державної власності» [6], ст.З
Закону України від 26.01.1993 року №2939-ХП «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні» [7] та п. 3.3.5.3 Плану
контрольно-ревізійної роботи Південного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал
2017 року.
Ефективність управління Підприємства та аналіз стану фінансовогосподарської діяльності буде здійснено за наступними критеріями:
• достовірність відображення фінансових операцій у бухгалтерського
обліку та фінансовій звітності;
• прийняття доцільних та економічно виправданих управлінських рішень
при виконанні статутних завдань;
• ефективність використання державного майна та коштів, забезпечення
збереження активів;
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• дотримання законодавства при проведенні фінансових операцій,
повноти, достовірності відображення їх за даними бухгалтерського обліку та
достовірності формування фінансових результатів Підприємства.
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР І ВИСНОВКИ
2.1. Аналіз фінансово - господарської діяльності Підприємства
2.1.1. Аналіз структури та змін вартості активів Підприємства
Дані структури та динаміки активів свідчать, що загальна вартість активів
протягом досліджуваного періоду мала стійку тенденцію до збільшення. Так,
протягом 2015 року вартість активів збільшилась на 15,28 %, протягом 2016
року вартість активів збільшилась на 74,9 %, за І півріччя 2017 року вартість
активів збільшилась на 41,05%. Загалом протягом досліджуваного періоду
вартість активів збільшилась на 73392,00 тис. гривень або 185,0 % (з 39670 тис.
грн до 113062,0 тис. грн).
Коефіцієнт зростання вартості активів Підприємства в 2015 році становив
- 1,15, в 2016 році - 1,74, в І півріччі 2017 року - 1,41.
Необоротні активи • Оборотні активи

На кінець І кварталу 2017 рок
На початок 2017 року
На початок 2016 року
На початок 2015 року
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Діаграма 2. Структура та динаміка активів. (тис.грн.)

Дослідженням встановлено, що необоротні активи у досліджуваному
періоді мали стійку тенденцію до збільшення та складали на початок 2015 року
-32082,00 тис. гривень, на початок 2016 року - 33978 тис. гривень, на початок
2017 року - 39152 тис. гривень, на кінець I півріччя 2017 року - 44713,00 тис.
гривень. При цьому, їх питома вага у структурі вартості активів мала стійку
тенденцію до зменшення та складала на 2015 року - 80,87%, на початок 2016
року - 74,03 %, на початок 2017 року - 48,94 %, на кінець I півріччя 2017 року 39,54 %.
Зменшення питомої ваги необоротних активів в основному відбувалось за
рахунок збільшення вартості оборотних активів, проте спостерігаються
незначні коливання і вартості необоротних активів.
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Діаграма 3. Структура необоротних активів. (тис.грн.)

Так, протягом 2015 року вартість необоротних активів збільшилась на 5,9
%, протягом 2016 року вартість необоротних активів збільшилась на 15,2%,
протягом І півріччя 2017 року вартість необоротних активів збільшилась на 14,2
%. Загалом протягом досліджуваного періоду вартість необоротних активів
збільшилась на 39,4 % (з 32082 тис. грн до 44713 тис. грн).
Протягом 2015-2016 років та I півріччя 2017 року вартість
нематеріальних активів не змінювалась та становила 11183 тис. грн. При цьому
в структурі необоротних активів питома вага вартості нематеріальних активів
мала тенденцію до зменшення (на початок 2015 року становила 34,86 % та
протягом досліджуваного періоду мала незначну тенденцію до зменшення (на
початок 2016 - 32,91 %, на початок 2017 - 28,56 %, станом на 31.03.2017 року 28,98 %).
Зменшення питомої ваги вартості нематеріальних активів в основному
відбулось за рахунок збільшення вартості основних засобів, вартість які
протягом досліджуваного періоду збільшились на 32,1 % (з 20072 до 26521тис.
грн.). (Діаграма 3).
В структурі оборотних активів Підприємства за період аудиту перебували
запаси, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти, та інші оборотні
активи. (Діаграма 4)
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Діаграма 4.Структура оборотних активів Підприємства (тис. грн.)
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Протягом досліджуваного періоду в структурі оборотних активів
найбільшу питому вагу займали запаси, питома вага яких збільшувалась та на
початок 2015 року становила 79,15 %з 2016 - 82,99 %, та на кінець І півріччя
2017 року - 85,55 %.
Дебіторська заборгованість на кінець I півріччя 2017 року в порівнянні з
початком 2015 року збільшилась на 14,75 % (з 1200 до 1377,0 тис. грн.), її
частка в структурі оборотних активів на кінець I півріччя 2017 року становила
2,01 %. Інші оборотні активи станом на 01.07.2017 року становили 123,0 тис.
гривень, їх частка в структурі оборотних активів становила 0,17 %.
Дослідженням встановлено, що збільшення інших оборотних активів
відбулось за рахунок дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
та товари, роботи та послуги.
Частка грошових коштів та їх еквівалентів на кінець I півріччя 2017 року в
порівнянні з початком 2015 року збільшилась на 2078,0 тис. грн. (з 380 до 2458
тис. гривень) та станом на 01.07.2017 в структурі оборотних активів становила
3,6 %.
Таким чином, із проведеного аналізу структури та змін вартості активів
встановлено, що загальна вартість активів мала стійку тенденцію до щорічного
збільшення, в основному через збільшення вартості основних засобів.
Аналогічно протягом дослідженого періоду відмічається збільшення вартості
оборотних активів, в основному через збільшення запасів та обсягів інших
оборотних активів.
Протягом досліджуваного періоду коефіцієнт зростання вартості активів є
більше одиниці та становить 2,16, що є позитивним результатом при проведенні
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та характеризує
збільшення підприємством у звітному періоді господарської діяльності, при
цьому, коефіцієнт зростання вартості активів є меншим за коефіцієнт зростання
запасів (2,16 проти 6,42), що може пояснюватись сезонним характером
діяльності підприємства, а також окремими операційними циклами діяльності
підприємства, які перевищують 1 рік.
2.1.2. Аналіз структури і динаміки дебіторської заборгованості
Аналізом дебіторської заборгованості встановлено, що коефіцієнт
зростання дебіторської заборгованості в 2015 році становив 1,36, розмір
дебіторської заборгованості збільшився з 1202,0 до 1633,0 тис. грн., за 2016 рік
коефіцієнт зростання становив 5,88 (збільшення до 9606,0 тис. грн.), за I
півріччя 2017 року коефіцієнт зростання дебіторської заборгованості становив
0,71 (зменшення до 7092,92 тис. грн.).
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Діаграма 5. Динаміка поточної дебіторської заборгованості. (тис. грн.)

Аналіз структури і динаміки дебіторської заборгованості на кінець I
півріччя 2017 року в порівнянні з початком 2015 року засвідчив, що дебіторська
заборгованість мала тенденцію до збільшення майже в 5,9 рази (з 1202,0 до
7092,0 тис. грн.) (Діаграма 5).
Так, дослідженням встановлено що різке збільшення дебіторської
заборгованості склалося в 2016 році за товари, роботи, послуги та за
розрахунками з бюджетом, що може свідчити про спрямування фінансових
ресурсів на авансування розрахунків та відволікання підприємством обігових
коштів. Разом з тим, в І півріччі 2017 року заборгованість зменшилась у
порівнянні з 2016 роком на 4888 тис. грн. або 80,58%.
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Діаграма 6. Структура та динаміка поточної дебіторської заборгованості. (тис. грн.)

Найбільшу частку в структурі поточної дебіторської заборгованості
протягом 2015-2016 років займала заборгованість за товари, роботи, послуги
1200,0 тис. грн. (99,83 %), 1623,0 тис. грн. (99,39 %), 6265,0 тис. грн. (65,22 %)
та 1377,0 тис. грн. (24,09 %) відповідно, яка протягом дослідженого періоду
збільшилась на 177,0 тис. гривень.
При цьому слід зазначити, що на кінець І півріччя 2017 року тенденція
змінилася і найбільшу частку в структурі поточної дебіторської заборгованості
займала заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 5715,0 тис. гривень,
що становило 80,58 % .
Аналізом дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
протягом досліджуваного періоду встановлено, що аналогічно заборгованості
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за товари, роботи, послуги заборгованість збільшувалась та становила 2,0 тис.
грн. (0,17 %), 9,0 тис. грн. (0,55 %), 3341,0 тис. грн. (34,78 %) та 5715,0 тис. грн.
(80,58 %) відповідно.
За період аудиту за звітними даними довгострокова дебіторська
заборгованість не обліковується.
Таким чином, дебіторська заборгованість Підприємства за товари,
роботи (послуги) та розрахунками з бюджетом протягом дослідженого періоду
мала тенденцію до збільшення, що може свідчити про відволікання
підприємством обігових коштів, що в свою чергу спонукає до необхідності
дослідження її складових та причин виникнення.
2.1.3. Аналіз структури та динаміки власного капіталу
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Діаграма 7. Структура власного капіталу. (тис.грн.)

Аналіз динаміки власного капіталу Підприємства, за період проведення
фінансового аудиту засвідчив збільшення на 41,24 % з 39416,0 тис. грн (на
початок 2015 року) до 55672,0 тис. грн. (на кінець І півріччя 2017 року).
Збільшення відбулось за рахунок резервного капіталу.
Найбільшу питому вагу у структурі власного капіталу Підприємства у
досліджуваному періоді складає зареєстрований (статутний) капітал.
Протягом досліджуваного періоду зареєстрований (статутний) капітал та
додатковий капітал не змінювався.
При цьому питома вага у структурі власного капіталу мала тенденцію до
зменшення та становила 96,55%, 83,9 %, 68,4 % та 68,36 % відповідно.
Дослідженням встановлено, що коефіцієнт зростання власного капіталу
Підприємства за досліджуваний період становить 1,4 при тому що коефіцієнт
зростання активів у досліджуваному періоді становив 2,16.
Таким чином, відмінність коефіцієнта зростання власного капіталу від
коефіцієнта зростання активів в бік зменшення може свідчити про скорочення
обсягів власних джерел фінансування діяльності підприємства (прибутку,
використання резервів, уцінки активів тощо).
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2.1.4. Аналіз структури та динаміки зобов'язань
Аналізом встановлено, що в обліку Підприємства станом на 01.01.2015
року та станом на 01.01.2016 року рахувались довгострокові фінансові
зобов'язання в сумі 143,0 тис. грн. та 61 тис. грн.. відповідно. (Таблиця 1)
На початок 2017 року зазначена заборгованість погашена.
Дослідженням наявності довгострокової простроченої кредиторської
заборгованості не встановлено.
Таблиця 1 Структура довгострокових зобов 'язань заборгованості
Підприємства
Тис. грн.

Період
№
з/п

Заборгованість

1

Довгострокові
зобов'язання, усього
у тому числі: інші
довгострокові
фінансові
зобов'язання

На початок
2015 року

На
початок
2016 року

На початок
2017

На кінець І півр..
2017

143

61

0

0

Поточна кредиторська заборгованість у досліджуваному періоді мала
стійку динаміку до збільшення, розмір якої збільшився майже в 272 рази (зі 111
тис. грн. до 30195 тис. грн.).
Таблиця 2 Структура поточних зобов'язань заборгованості
Підприємства
Тис. грн.

Період
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Заборгованість
Короткострокові
кредити банків
За товари роботи та
послуги
За розрахунками з
бюджетом
За розрахунками зі
страхування
За розрахунками з
оплати праці
Інші поточні
зобов'язання
Всього

На початок
2015 року

На
початок
2016 року

На початок
2017

На кінець І півр.
2017

0

0

2000

2000

1

40

21002

48369

49

97

208

32

12

29

10

37

23

59

57

149

26

82

1088

152

111

307

24365

50739

Основну частку в загальній структурі поточної кредиторської
заборгованості протягом 2015 року займали розрахунки з бюджетом, розмір
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яких становили 49 тис. грн. (станом на 01.01.2015 року) та 97 тис. грн. (станом
на 01.01.2016 року).
В 2016 та І півріччі 2017 року основну частку в загальній структурі
поточної кредиторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи,
послуги, її розмір становив 86,2 %, та 95,33 % відповідно.
Різке збільшення спостерігалась у досліджуваному періоді по
заборгованості за товари роботи та послуги, її розмір збільшився з 1 ,0 до
48369,0 тис. грн..
Поточна заборгованість по оплаті праці також мала стійку тенденцію до
збільшення з 23 тис. грн. (на початок 2015 року) до 149,0 тис. грн. (на кінець І
півріччя 2017 року), або у 5,47 рази.
За досліджуваний період збільшились майже в 5,8 разів інші поточні
зобов'язання (з 26 тис. грн.. до 152 тис. грн.) та в 3 рази зобов'язання за
розрахунками зі страхування (з 12 тис. грн. до 37 тис. грн.).
Також, слід зазначити, що в 2016 році Підприємство отримувало
короткострокові кредити за якими станом на 01.01.2017 року та 01.07.2017 року
рахуються зобов'язання на суму 2000,00 тис. грн.
За досліджуваний
період коефіцієнт зростання
кредиторської
заборгованості Підприємства становить 457, який перевищує коефіцієнт
зростання активів в 126 разів, що свідчить про погіршення платоспроможності
Підприємства.
Питання щодо збільшення кредиторської заборгованості більш детально
відображено в в розділі 2.2.4. «Існування дебіторської та кредиторської
заборгованості є фактором ризику, що може призвести до відволікання коштів,
втрати активів та недоотримання доходів» аудиторського звіту.
2.1.5. Аналіз доходності активів
Аналіз дохідності активів проведено на підставі коефіцієнтів дохідності
активів (Кд.а.), які показують частку сукупного доходу в одній гривні
вартості активів підприємства, який у досліджуваному періоді становив: 2015
рік - 1,09; 2016 рік - 1,0; I півріччі 2017 року - 0,16, коефіцієнт зростання
становить 0,14.
Коефіцієнт вартості активів (Кв.а.) у досліджуваному періоді становив:
2015 рік - 1,15; 2016 рік - 1,75; I півріччі 2017 року - 1,07, коефіцієнт зростання
становить 2,16.
Коефіцієнт сукупного доходу (Кс.д.) у досліджуваному періоді становив:
2015 рік - 1,26; 2016 рік - 1,76; I півріччі 2017 року - 0,23, коефіцієнт зростання
становить 0,5;
Зростання вартості активів (Кв.а.>=1) в 2015 та 2016 роках, зростання
сукупного доходу (Кс.д.>1), приріст за звітний період коефіцієнта зростання
дохідності активів (Кд.а.>=1) свідчить про підвищення ефективності
використання майна підприємства.
Разом з тим, в I півріччі 2017 року спостерігається зменшення сукупного
доходу при наявності зростання вартості активів, що може свідчити про
зменшення ефективності використання майна підприємства.
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Порівнянням динаміки змін вартості активів підприємства та сукупного
доходу (Кс.д-Кв.а.), встановлено, що в 2015-2016 роках різниця у значеннях
коефіцієнтів має додатне значення, у зв'язку з чим необхідно здійснити
додаткове дослідження на предмет обґрунтованості вилучення активів
підприємства.
В I півріччі 2017 року динаміка змін вартості активів підприємства та
сукупного доходу має від'ємне значення цього показника, у зв'язку з чим
мають бути з'ясовані причини випереджальних темпів зростання вартості
активів (зростання обсягів нереалізованої готової продукції, запасів,
незавершеного
виробництва
та
капітальних
вкладень,
придбання
довгострокових активів).
Таким чином, за результатами проведеного аналізу доходності активів
необхідно здійснити додаткове дослідження на предмет обґрунтованості
вилучення активів підприємства, хоча зростання Кв.а.>1, Кс.д.>1, Кд.а.>1
свідчить про підвищення ефективності використання майна підприємства .
Також, необхідно з'ясувати причини зменшення сукупного доходу при
наявності зростання вартості активів в І півріччі 2017 року.
2.1.6. Аналіз структури та динаміки фінансових результатів
За результатами своєї діяльності у досліджуваному періоді Підприємство
мало стабільну позитивну тенденцію отримання прибутку: в 2015 - 5947,0 тис.
грн., 2016 рік - 10271,0 тис. грн., І півріччя 2017 року - 6689,0 тис. грн. (за
аналогічний період попереднього року 3730,0 тис. грн.).
Таблиця 2 Структура фінансових результатів (тис. грн.)

Показники діяльності
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток
(збиток)

2015

2016

І півр.
2017

17411

32504

16711

9389

18463

4091

8022
1949
364
96
1177
8334
164
61
14
242
934

14041
1214
444
252
1513
13046
655
179
35
101
241

12620
15
478
80
4417
7660
507
174
0
195
70

7397

13573

8076
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За результатами проведеного аналізу структури та динаміки фінансових
результатів, валового прибутку(збитку) встановлено відсутність отримання
окремих видів доходів в I півріччі 2017 року, зокрема
інших доходів
Підприємства, що могло вплинути на фінансовий результат Підприємства.
2.1.7 Аналіз структури доходів
Проведеним аналізом встановлено, що сукупний дохід Підприємства
згідно звітності та бухгалтерського обліку відповідно по роках становив:
- у 2015 році - 19435,0 тис. грн., в тому числі від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) - 17411,0 тис. грн.; інші операційні доходи - 1949,0 тис.
грн; Інші фінансові доходи - 61,0 тис. грн.; Інші доходи - 14,0 тис. грн.
- У 2016 році - 34587,0 тис. грн. в тому числі від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) - 32504,0 тис. грн., інші операційні доходи - 1214,0 тис.
гривень, дохід від участі в капіталі - 655,0 тис. грн., інші фінансові доходи 179,0 тис. грн., інші доходи - 35,0 тис. грн. .
- I півріччя 2017 року - 17401,0 тис. грн. в тому числі від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) - 16711,0 тис. грн., інші операційні доходи 15,0 тис. гривень, інші фінансові доходи 174,0 тис. грн., від участі в капіталі
507,0 тис.грн
Протягом 2015 року сукупний дохід мав тенденцію стійку тенденцію до
збільшення, який за 2015 рік збільшився на 3877,0 тис. грн у порівнянні з 2014
роком (з 15558,0 тис. грн. до 19435,0 тис. грн). У 2016 році сукупний дохід
збільшився на 15152,0 тис. грн в порівнянні з відповідним періодом 2015 року.
За I півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
сукупний дохід зменшився на 5282,0 тис. грн.
Найбільшу питому вагу в структурі сукупного доходу в дослідженому
періоді займають доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), їх
частка у структурі доходів становила у 2015 - 2016 роках 89,59 % та 93,97 %
відсотків відповідно.
Проведеним аналізом встановлено стабільну позитивну динаміку
отримання доходів, що характеризує ефективну діяльність Підприємства.
2.1.8 Аналіз структури та динаміки витрат
Аналогічно сукупним доходам збільшились і сукупні витрати.
Так, за 2015 року сукупні витрати становили 12106,0 тис. грн., за 2016 рік
- 20762,0 тис. грн. (збільшення на 8656,0 тис. грн. в порівнянні з відповідним
періодом 2015 року). За I півріччя 2017 року сукупні витрати становили 9331,0
тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року їх розмір зменшився
на 4059,0 тис. грн.
У досліджуваному періоді найбільшу питому вагу в структурі сукупних
витрат займає собівартість виробленої продукції та її частка за цей період
зростала та складала 77,55 % та 88,93 % відповідно, частка адміністративних
витрат становила 3,0 % та 2,13 % відповідно, інші операційні витрати
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становили 9,72 % та 7,28 %, інші витрати складали 7,71 % та 1,16 %,Фінансові
витрати становили 1,99 % та 0,49 % відповідно.
Коефіцієнти зростання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) у досліджуваному періоді складали: 2015 рік - 1,11, 2016 рік - 1,97; I
півріччя 2017 року - 0,57
Зростання собівартості реалізованої продукції у 2016 році в порівнянні з
2015 роком пояснюється збільшенням обсягів виробництва а також
підвищенням вартості матеріальних ресурсів, які безпосередньо приймають
участь у виробництві продукції (пальне, добриво, засоби захисту рослин, тощо).
Коефіцієнти зростання адміністративних витрат у досліджуваному
періоді складали: 2015 рік - 1,05; 2016 рік - 1,22; I півріччя 2017 року (у
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року) - 2,32.
Темпи зростання
адміністративних
витрат загалом
негативно
характеризують фінансово-господарську діяльність Підприємства, проте темпи
зростання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є
випереджальними темпів зростання собівартості реалізованої продукції.
2.1.9. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності
Оцінкою ефективності управління Підприємством, проведеною за
сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий
стан, платоспроможність та ліквідність, встановлено наступне:
Коефіцієнт рентабельності активів показує розмір чистого прибутку на
одну гривню активів, характеризує ефективність використання активів та
вказує на темп економічного зростання та розвитку Підприємства. Оптимальне
значення коефіцієнта більше 0 при позитивній тенденції до збільшення. У 2015 році
коефіцієнт рентабельності активів Підприємства становив 0,14, у 2016 році 0,16.
Динаміка зростання показника у досліджуваному періоді вказує на збільшення
темпів економічного зростання та розвитку підприємства.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує частку чистого
прибутку у власному капіталі. Оптимальне значення коефіцієнта більше 0 при
позитивній тенденції до збільшення. У 2015 році коефіцієнт рентабельності власного
капіталу Підприємства становив 0,14, у 2016 році 0,20. Динаміка зростання
показника вказує на збільшення прибуткової діяльності Підприємства та його
інвестиційну привабливість.
Коефіцієнт рентабельності
сукупного капіталу показує ступінь
рентабельності активів підприємства, яку забезпечує прибуток від основної
виробничої діяльності підприємства. Оптимальне значення коефіцієнта більше 0
при позитивній тенденції до збільшення. У 2015 році коефіцієнт рентабельності
сукупного капіталу Підприємства становив 0,20, у 2016 році 0,21. Зростання
показника вказує на дохідність всього сукупного капіталу, вкладеного в активи
Підприємства.
Коефіцієнт рентабельності діяльності показує наявність у Підприємства
можливостей щодо відтворення та розширення виробництва і характеризує
прибутковість його діяльності. Оптимальне значення коефіцієнта більше 0 при
позитивній тенденції до збільшення. У 2015 році коефіцієнт рентабельності
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діяльності Підприємства становив 0,34, у 2016 році - 0,32. Зниження показника
у 2016 році в порівнянні з 2015 роком вказує на зниження можливостей щодо
відтворення та розширення виробництва.
Коефіцієнт зносу основних засобів вказує на рівень фізичного та
морального зносу основних засобів. У 2015 році коефіцієнт зносу основних
засобів становив 0,42, у 2016 році - 0,40. Зменшення показника у 2016 році в
порівнянні з 2015 роком свідчить про інтенсифікацію процесів оновлення
необоротних виробничих активів, що підвищує конкурентоспроможність
Підприємства.
Коефіцієнт поновлення основних засобів характеризує інвестиційну
політику Підприємства. У 2015 році коефіцієнт поновлення основних засобів
становив 0,10, у 2016 році - 0,17. Збільшення показника свідчить про
поновлення основних засобів Підприємства.
Коефіцієнт
оборотності
активів
характеризує
ефективність
використання
Підприємством наявних ресурсів (незалежно від джерел їх
залучення) та показує, наскільки зміни у наявних активах пов'язані зі змінами
доходу (виручки) від реалізації. У 2015 році коефіцієнт оборотності активів
становив 0,41, у 2016 році - 0,52. Збільшення показника свідчить про
збільшення оборотності активів Підприємства.
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних
та позикових коштів. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових
ресурсів повинна бути не менше 50%, тобто нормативне значення коефіцієнта
повинно бути не менше 1. У 2015 році становив 100,81 у 2016 році 2,27.
Зниження коефіцієнта фінансової стійкості у 2016 році вказує на залежність
Підприємства від позикового капіталу. Зростання боргових зобов'язань
підвищує ризик, оскільки борги потрібно віддавати у визначений час і з
певними відсотками.
Коефіцієнт покриття показує співвідношення усіх оборотних активів до
поточних зобов'язань і визначає достатність оборотних засобів Підприємства
для погашення своїх боргів протягом року. Значення коефіцієнта у межах 1-1,5
свідчить про те, що Підприємство своєчасно ліквідує борги. Критичне значення
коефіцієнта покриття = 1. При значенні покриття < 1 Підприємство має дуже
низьку ліквідність. У 2015 році коефіцієнт покриття становив 38,28, у 2016 році
1,67.
Коефіцієнт загальної ліквідності відображає, скільки одиниць оборотних
засобів припадає на одиницю довгострокових та поточних зобов'язань. У 2015
році коефіцієнт загальної ліквідності становив 31,94, у 2016 році 1,67. Значення
коефіцієнта свідчить про можливість Підприємства погасити свої зобов'язання
за рахунок власних оборотних активів.
Коефіцієнт
абсолютної ліквідності
вказує на можливість чи
неможливість Підприємства ліквідувати поточну заборгованість грошовими
коштами, які є у нього в розпорядженні. Також коефіцієнт визначає, яку
частину поточної заборгованості підприємство здатне погасити негайно.
Оптимальне значення коефіцієнта знаходиться в межах від 0,2 до 0,35. У 2015
році коефіцієнт абсолютної ліквідності становив - 1,19, у 2016 році - 0,11.
Значення коефіцієнта у 2015 році вказує на можливість ліквідувати
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короткострокову заборгованість власними грошовими коштами, а у 2016 році
динаміка показника є негативною, тому потребує додаткового дослідження.
Коефіцієнт заборгованості відображає залежність Підприємства від
залучених коштів. Оптимальне значення показника в межах від 0,5 до 0,7. У
2015 році коефіцієнт заборгованості Підприємства становив 0,01, у 2016 році
0,43. Низьке значення коефіцієнта у 2015 році вказує на ріст залученого
капіталу по відношенню до власного та на те, що Підприємством послаблено
свою фінансову стійкість. Чим менша частка власних коштів в обороті, тим
нижча платоспроможність підприємства, тим менші можливості скерування
чистого прибутку на капітальні інвестиції та соціальні потреби. У 2016 році
спостерігається тенденція до зростання коефіцієнта заборгованості, що вказує
на поступове зменшення залежності від залучених коштів.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує частку залученого
капіталу у валюті балансу. У 2015 році коефіцієнт концентрації залученого
капіталу становив - 0,008, у 2016 році - 0,305. Збільшення в 2016 році цього
показника свідчить про збільшення частки залученого капіталу у валюті
балансу та залежність Підприємства від залучених ресурсів.
Таким чином, результати проведеного аналізу свідчать про стабільну
задовільну діяльність Підприємства протягом 2015 та 2016 року при
стабільному отриманню Підприємством прибутку.
Разом з тим, моральне та фізичне зношення основних засобів та
послабленість
інвестиційних
заходів, залучення
позикових
коштів,
характеризують фактори, на які потрібно звернути увагу.
2.1.10 Аналіз виконання фінансового плану діяльності Підприємства
Протягом
досліджуваного
періоду
характеризувалася наступними показниками:

діяльність

підприємства

Показники основної діяльності ДП ДГ «Піонер» за 2015- 2017 роки за даними
фінансового плану (тис.грн.)
2015
Показники
1
1 Доходи
1.1 Чистий дохід
(виручка) від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
1.2 Інші доходи
операційної
діяльності
1.3 Інші
фінансові доходи
1.4 Дохід від

2016

%викон
план
ання
4
5
132,6
22842

I півріччя 2017
%викон
%вико
факт
план факт
ання
нання
6
7
8
9
10
34587 151,39 19546 17407 89,06

план

факт

2
14653

3
19599

13922

17411

125,1

21540

32504

150,9

640,0

1949,0

304,5

489

1214

248,3

-

15

-

78,0

61,0

78,2

145

179

123,4

174

174

100

-

164,0

-

655

655

100

507

507

100

18865 16711

88,6

20
Участі в
капіталі
1.4 Інші доходи

13,0

14,0

107,7

13

35

12202

106,3

18089

21014

9389

88,5

1637

197,5

242,0

-

46

934

2030,4

-

1450

2 Витрати:
11479
2.1 Собівартість
реалізованої
продукції
10604
(товарів, робіт,
послуг)
2.2Витрати
операційної
829
діяльності
2.3 Витрати
фінансової
діяльності
2.4 Інші витрати
Витрати з
податку на
прибуток

Фінансові результати
4 Чистий
прибуток
(збиток)

3174

15942,0 18463,0

269,2

-

-

116,17 17911 9331

52,1

115,8

15089 4091

27,11

2209

140,16

2584

4975

192,5

101

-

193

195

101,0

571

241

42,2

45

70

155,6

-

-

3302

-

187,4

4753,0

10271

216,1

1576

1387

діяльності:
5947

1635

6689

409,1

Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив щорічне
перевиконання планових показників отримання сукупного доходу, фактичний
розмір сукупного доходу, одержаного Підприємством у 2015 році перевищив
плановий показник на 32,6 % або 4946,0 тис. грн.. та становив 19599,0 тис. грн.,
у 2016 році перевищив на 51,39 % або 11745,0 тис. грн.. та становив 34587,0
тис. гривень.
Загалом фінансовий план по доходах у 2015 та 2016 році виконано на
132,6 %, 151,39 % відповідно
Разом з тим, у I піврічічі 2017 року фактичний обсяг сукупного доходу
становив 17407,0 тис. грн., що складає 89,06 % від планових показників.
Низький відсоток виконання планових показників за доходами у I півріччі 2017
року пояснюється тим, що заплановані обсяги реалізації продукції врожаю 2016
року на I півріччя 2017 року, Підприємством реалізовано у IV кварталі 2016
року, що в свою чергу зменшили витрати на зберігання продукції
Разом із збільшенням сукупного доходу зріс і фактичний розмір
сукупних витрат понесених Підприємством, який у 2015 році перевищив
плановий показник на 6,3 % або на 0,72 тис. грн.. та становив 12202,0 тис. грн..,
у 2016 році перевищив на 16,7 % або на 2925,0 тис. грн.. та становив 21014,0
тис. гривень.
Загалом витрати Підприємства у 2015, 2016 роках становили в розмірах
106,3 % та 116,17 % від планових показників визначених фінансовим планом
У I півріччі 2017 році розмір сукупних витрат становив лише 52,1 % від
планових показників або 9331,0 тис. грн. при запланованих витратах 17911,0
тис. грн.
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Отже, аналіз виробничо-фінансових показників засвідчив перевищення
фактичних показників, одержаних Підприємством у 2015, 2016 роках доходів і
витрат над запланованими показниками, при цьому розмір отриманого
Підприємством у досліджуваному періоді прибутку перевищив планові
показники: у 2015 році на 87,4 % та становив 5947,0 тис. грн. у 2016 році на
116,1 % та становив 10271,0 тис. грн., I півріччя 2017 року на 409,1 %, та
становив 6689,0 тис. грн.
Загалом
вивченням
динаміки
показників
основної
діяльності
Підприємства по роках, спостерігаються позитивні результати в частині
збільшення сукупного доходу, при цьому збільшення витрат не впливає на
позитивну динаміку збільшення чистого прибутку.
2.1.11. Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління
Підприємством за фінансовими коефіцієнтами
За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016
та І півріччя 2017 року здійснено оцінку ефективності управління за
фінансовими коефіцієнтами.
Оцінка ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами

N Назва показника
з/п
1

2

Коефіцієнт зростання Критерії оцінювання
3

4

Оціночний
бал
5

1

Вартість активів,
(Кв.а.)

2015 - 2,61
2016 - 4,63
І півр. 2017 - 1,07

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

2

Основні засоби
(залишкова вартість),
(Ко.з.)

2015 - 1,09
2016 - 1,24
І півр. 2017 - 0,97

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1

3

Власний капітал,
(Кв.к.)

2015 - 1,15
2016 - 1,23
І півр. 2017 - 1,0

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

4

Поточні зобов'язання,
(Кп.з.)

2015 - 2,77
2016 - 79,36
І півр. 2017 - 1,24

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

1

5

Заборгованості з
2015 - 2,57
оплати праці,(поточна 2016 - 0,97
заборгованість)
І півр. 2017 - 1,89
(Ко.п.)

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

1
1

6

Валовий прибуток
2015 - 2,33
(збиток), (Квал.пр/зб.) 2016 - 2,86
за наявності збитків - І півр. 2017 - 1,07
оціночний бал (-1)

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

7

Чистий прибуток
(збиток), (Кч.п/зб.) за
наявності збитків -

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

2015 - 1,87
2016 - 2,16
І півр. 2017 - 1

22
оціночний бал (-1)
8

Сукупні доходи,
(Кс.д.)

2015 - 1,34
2016 - 1,51
І півр. 2017 - 1,09

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

9

Сукупні витрати,
(Кс.в.)

2015 - 1,19
2016 - 1,34
І півр. 2017 - 1,32

< 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
> 1 - оціночний бал -1

1
1
1

Коефіцієнт дохідності 2015 - 1,09
10 активів,
2016 - 1,0
І півр. 2017 - 0,21
(Кд.а.)

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1

Коефіцієнт
11 рентабельності
активів, (Кр.а.)

2015 - 0,14
2016 - 0,16
І півр. 2017 - 0,1

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1.

Коефіцієнт
рентабельності
12
власного капіталу,
(Кр.в.к.)

2015 - 0,14
2016 - 0,20
І півр. 2017 - 0,1

Коефіцієнт
13 рентабельності
діяльності, (Кр.р.)

2015 - 0,34
2016 - 0,32
І півр. 2017 - 1,0

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

-1

-1

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1

Коефіцієнт фінансової 2015 - 100,8
стійкості
2016 - 2,27
14
Підприємства,
І півр. 2017 - 1,59
(Кф.с.)

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

2015 - 38,28
2016 - 1,67
І півр. 2017 - 1,34

> 1 - оціночний бал 1;
= 1 оціночний бал 0;
< 1 - оціночний бал -1

1
1
1

Коефіцієнт покриття,
15
(Кп.)

Загальний оціночний
бал
Х
16 2015
Х
2016
Х
І півріччя 2017

Х
Х
Х

3
5
1

Загальна оцінка ефективності управління, проведена за сукупністю
коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий стан,
платоспроможність та ліквідність підприємства, засвідчила високий рівень
управління фінансово-господарською діяльністю.
Виходячи з проведеного аналізу фінансових планів, результатів
фінансово-господарської діяльності та оцінки ефективності управління за
фінансовими коефіцієнтами для проведення аудиту визначені внутрішні
фактори ризику, які можуть негативно впливати на фінансово-господарську
діяльність Підприємства, з метою їх перевірки та надання обґрунтованих
рекомендацій щодо покращення ефективності управління Підприємствомсеред
яких такі питання як:
- питання ефективності використання активів, обґрунтованість їх
вилучення та дотримання законодавства при проведенні нарахування зносу, та
достовірності відображення в обліку вартості необоротних активів;
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- повнота відображення за даними бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, повнота ведення претензійно-позовної роботи;
- законність та достовірність здійснення Підприємством витрат;
2.2. Результати дослідження фінансово-господарської діяльності
Підприємства.
Фактори ризику
2.2.1. Необґрунтоване віднесення до валових витрат Підприємства,
витрат не передбачених фінансовим планом підприємства не сприяє
отриманню прибутку.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 02.03.2015 № 205 (далі - Порядок № 205) [13], фінансові плани
Підприємства на 2015, 2016, 2017 роки затверджені Національною академією
аграрних наук України та погоджені Інститутом зрошуваного землеробства
Національною академією аграрних наук України .
Дослідженням питання правильності складання, затвердження та
виконання Підприємством фінансових планів, внесення до них змін
встановлено, що Підприємством під час виконання фінансового плану у 2015 та
2016 році не дотримано вимоги п.2 ст.75 Господарського кодексу України [3] та
п. 8 Порядку № 205 [13], в частині своєчасності внесення змін до фінансового
плану, Підприємством проведено придбання основних фондів в обсягах понад
затверджені фінансовим планом на загальну суму 1365,0 тис. гривень. з них у
2015 році 611,0 тис. грн. та у 2016 році 754,0 тис. грн.
Довідково: відповідно до п.2 ст.75 Господарського кодексу України [13] основним
плановим документом державного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого
підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для
виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Дослідженням
питання здійснення Підприємством
видатків у
відповідності їх фінансовому плану, встановлено що Підприємством у 2015
році проведено видатки на оплату товарів, які не є витратами Підприємства
визначених п. 6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 [14]
(далі - П(С) «Витрати») з віднесенням їх до витрат Підприємства.
Так, згідно рахунку на оплату від 09.11.2015 року № П-00000063,
Підприємством 01.12.2015 р. (банківська виписка БВ 00000263) проведено
оплату за комплект меблів (стіл прямий, шафа для одягу, тумба розпашна, стіл
кутовий, стелаж відкритий, стелаж відкритий з фасадом) на загальну 25075,68
грн. (з ПДВ), які у грудні 2015 року, згідно постанови президії Національної
академії аграрних наук України від 23.12.2015 року передано на баланс
Президії Національної академії аграрних наук України, витрати понесені на
придбання меблів, віднесено на витрати Підприємства за кредитом Рахунку 97
«Інші витрати» з подальшим віднесенням їх на фінансовий результат.
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Аналогічно Підприємством передано основні засоби та матеріальні
цінності, придбані у 2016 році з віднесенням суми понесених витрат на
фінансовий результат Підприємства в тому числі:
- згідно постанови президії Національної академії аграрних наук України
від 01.07.2016 року № 11 «Про безоплатну передачу основних засобів з балансу
державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер» Інституту
зрошуваного землеробства НААН» на баланс Інституту зрошуваного
землеробства НААН», Підприємством передано на баланс Інституту
Калібратори КФ-4М в кількості 2 шт. на загальну суму 142080,0 грн. (з ПДВ)
- згідно постанови президії Національної академії аграрних наук України
від 26.10.2016 року № 16 «Про безоплатну передачу основних засобів з балансу
державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер» Інституту
зрошуваного землеробства НААН» на баланс Президії Національної академії
аграрних наук України», Підприємством передано на баланс Академії рослини
«Монстера» в кількості 4 шт. «Сансев'єрія Ьаигепіі» 9 шт. та вазони «Класико
преміум» в кількості 4 шт. на загальну суму 13936,0 грн.
- згідно постанови президії Національної академії аграрних наук України
від 22.12.2016 року № 22 «Про безоплатну передачу основних засобів з балансу
державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер» Інституту
зрошуваного землеробства НААН» на баланс Президії Національної академії
аграрних наук України», Підприємством передано на баланс Академії меблі на
загальну суму 38940,0 грн. (стіл для зарядних пристроїв, стільниця ДСП з
кромкою, стіл декоративний 4 шт)
- згідно постанови президії Національної академії аграрних наук України
від 22.12.2016 року № 22 «Про безоплатну передачу основних засобів з балансу
державного підприємства «Дослідне господарство «Піонер» Інституту
зрошуваного землеробства НААН» на баланс Президії Національної академії
аграрних наук України», Підприємством передано на баланс Академії меблі на
загальну суму 13086,0 грн. (стелаж для документів, надбудова з двома
полицями 3 шт.).
Згідно із ст. 4 Закону України «Про особливості правового режиму
діяльності Національної академії наук України, національних галузевих
академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 7 лютого 2002 року №
3065-Ш [16], до повноважень Національної академії аграрних наук України,
входить надання дозволу на безоплатну передачу майна, яке перебуває на
балансі однієї організації, на баланс іншої організації, які віднесені до її
відання.
При цьому, у відповідності до ст. 136 Господарського кодексу України
[3], власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом
підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням
належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не
втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.
Крім того, вказані видатки повинні бути здійснені виключно за рахунок
чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Підприємства після сплати
всіх податків та зборів не занижуючи при цьому базу для відрахування частини
чистого прибутку (доходу), який відповідно п. 17 ст. 29 Бюджетного кодексу
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України від 8 липня 2010 року № 2456 - VI [4] зараховується до загального
фонду державного бюджету України у розмірі 75 % згідно з Порядком
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 [17] (далі
Порядок № 138 ) та розмір якого передбачений та затверджений фінансовим
планом.
Довідково: відповідно до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями [17],
частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними
підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період,
визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового
результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до
нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути
включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок
розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності
фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

В іншому випадку вказані видатки необхідно врахувати під час
формування та затвердження фінансових планів з урахуванням вимог
Постанови № 1673 [15].
Таким чином через недотримання вимог п. 2 статті 75 Господарського
кодексу [3], п.9 Порядку №205 [13], п. 6 П(С) «Витрати» [14] , ч. 1,3,5 ст. 9
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ [5], при Підприємством завищено сукупні витрати
на загальну суму 233,12 тис. грн., що призвело до зменшення прибутку.
2.2.2. Проведення окремих непродуктивних витрат не дозволяє
підвищити рівень результативності фінансово-господарської діяльності
Підприємства.
Дослідженням встановлено, що Підприємством у досліджуваному періоді
укладались договори про науково - технічне співробітництво з Інститутом
зрошуваного землеробства НААН України.
Договір № 8 «Про науково-технічне співробітництво та взаємодію» від
17.02.15 р (далі - Договір № 8) укладений Державним підприємством
«Дослідне господарство «Піонер» Інституту зрошуваного землеробства
Національної академії аграрних наук України (замовник) з Інститутом
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
(виконавець).
Предмет договору № 8 «Розробити науково-практичні рекомендації з
формування сівозмін і систем обробітку ґрунту в них, технологій вирощування
зернових і технічних культур, для умов господарства ведення насінництва цих
культур, системи комплексного захисту рослин та отримання високоякісного
зерна і насіння».

