
Пояснювальна записка 
до фінансової звітності за рік 2018.

ДП «Володимирське»
Код за ЄДРПОУ 32778065

Державне підприємство «Володимирське» засновано на базі державного майна 
структурного підрозділу Володимирівської філії державного радгоспу «Гвардія Ілліча» та 
працює згідно Статуту, зареєстрованого Казанківською райдержадміністрацією 
№ 15131050019000344 від 23.10.2012 року.

Підприємство знаходиться за адресою: 56065 Миколаївська область, Казанківський 
район, село Володимирівка, вулиця Марії Павлової, 36.

Функції управління майном ДП «Володимирське» прийняті ФДМУ від Міністерства 
АПК відповідно до Акту приймання-передачі, затвердженого наказом Міністерства аграрної 
політики України Державного департаменту продовольства від 17.12.2003 р. № 46.

В.о. директора ДП «Володимирське» Завгородня Н.В. призначена наказом РВ ФДМУ 
по Миколаївській області № 335-п від 11.09.2018р.

Види економічної діяльності:
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв та прянощів;
Вирощування зернових культур(крім рису,бобових культур) і насіння олійних 

культур.

Стосовно фінансово-господарського стану ДП «Володимирське»:
Проведений аналіз, на підставі форм фінансової та статистичної звітності за рік 2018, та 

аналогічного періоду минулого року показав, що спостерігаються покращення фінансово- 
економічних показників підприємства у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За 2018 рік дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 5520,5 тис. грн., що на
2420,0 тис грн. або на 30,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього року 7940,5 тис 
грн. Це зменшення відбулося у І карталі 2018 року за рахунок зниження показників 
врожайності соняшника, винограду у 2017 р. Зменшення цін на виноград та соняшник, та 
необхідністю реалізації соняшнику в 2017 році, а не в 2018 році як це було заплановано. , у 
III кварталі 2018 року за рахунок низьких об’ємів збору та реалізації врожаю винограду ( 
втрати об’єму по причині несвоєчасного початку збору врожаю).

Собівартість за 2018 рік склала 4762,0 тис грн., що на 2396,4 тис грн. або 33,5% менша, 
ніж за відповідний період минулого року,але у співвідношенні до доходу аналогічного 
періоду, вища за рахунок підвищення цін на сировину, ПММ. За рахунок підвищення оплати 
праці, податків . На високу собівартість виноматеріалу вплинули накопичені витрати за 2016 
рік, так як у 2016 році виходу продукції виноматеріалу не було, але ремонтні роботи, 
утримання технічної бази, працівників склали витрат на 727,2 тис. грн.. на високу 
собівартість ячменю та соняшника вплинули як несприятливі кліматичні умови ( відсутність 
опадів та засуха з супроводженням аномально-високою температурою повітря).

За 2018 рік підприємство отримало валовий прибуток 758,5 тис грн., що на 23,6 тис 
грн.(3,0%) менший, ніж за аналогічний період попереднього року .

За 2018 рік інші операційні доходи склали 12,5 тис грн., (отримані відсотки банку).
За 2018 рік адміністративні витрати склали 1130,0 тис. грн.., що на 620,8 тис грн. 

менше ніж у попередньому році за рахунок відсутності авансових внесків з податку на 
прибуток при сплаті дивідендів, а також завдяки економії господарських потреб.

За 2018 рік інші операційні витрати склали 10,5 тис грн., що на 545,3 тис. грн. менше 
ніж у відповідному періоді попереднього року, та утворилися за рахунок списання відходів 
виноматеріалу 6,0 тис. грн.., придбання ТМЦ 0,9 тис. грн.., та 1,6 тис.грн. сплати ЄСВ на 
суму лікарняних.

За 2018 рік чистий фінансовий результат склав 32,0 тис. грн.. (прибуток), що на 450,0 
тис. грн. або на 93,4% зменшився в поріквнянні з минулим роком за рахунок , зменшення



врожайності, несприятливої цінової політики,відсутності ринку збуту продукції, відсутно 
власної техніки, підвищення ФОП.

Розшифровка окремих статей доходів і витрат з поясненнями: 
Доходи:
Від реалізації готової продукції 5520,5тис. грн.

Виноматеріал 2017р — 1434,5 тис. грн.
Виноматеріал 2018р — 1080,3 тис. грн.

Пшениця - 19,7 тис. грн.
Ячмінь - 415,9 тис. грн.
Соняшник - 1787,1 тис. грн.
Виноград - 783,0 тис. грн.

Інші доходи 435.2 тис, грн.
Фінансування виноградників -435,2 тис. грн.

Інші операційні доходи -12,5 тис, грн.
Відсотки банка від залишків на рахунках -12,5 тис грн.. 

Витрати: 5936,2 тис. гри.
В тому числі:

Собівартість готової продукції 4762.0 тис, грн.
Витрати на сировину та основні матеріали -  80,0 тис. грн. 
Послуги -  2056,3 тис. грн.
Заробітна плата -  1924,6 тис. грн.
Податки -  460,8 тис. грн.
Амортизація -  240,3 тис. грн.

- Адміністративні витрати: 1130,0 тис, грн.. у тому числі:
63,7 тис. грн. -  витрати пов’язані з використанням службових автомобілів (ПММ);
30 тис. грн. -  витрати на оренду службових автомобілів ;

48.5 тис. грн. -  на аудиторські та юридичні послуги;
56.0 тис. грн.. -  консалтингові послуги;

592,7 тис. грн. -  фонд оплати праці адмінапарату;
130,4 тис. грн.. -  відрахування на соціальні заходи;
17.1 тис. грн.. -  витрати на амортизацію 03;
78.6 тис. грн.. -  витрати на зв’язок, інтернет, комунальні послуги, редакційна 

підписка, медогляд та інші послуги;
36 тис. грн. -  канцтовари, та будівельні матеріали;
21 тис. грн -  РКО;
24 тис. грн -  оренда офісу.

32 тис. грн. -  інші видатки.

- Інші операційні витрати 10.5 тис, грн. :

6 тис. грн.. -  списання відходів;
4,5 тис. грн.. -  інші операційні витрати.

Стосовно дебіторської та кредиторської заборгованості.

Обсяги дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року склали
621,0 тис. грн., які в порівнянні з початком року(2097 тис. грн..) зменшилися на 1476 тис. 
грн.. (за рахунок погашення дебіторами коштів за відвантажену продукцію)

Станом на 31 грудня 2018 року обсяги кредиторської заборгованості склали -  1253,0 
тис. грн., в порівнянні з початком року (356 тис. грн..) збільшилася на 897,0 тис. грн.. за



рахунок збільшення заборгованості за отримані сільськогосподарські послуги та товари 
(добрива, гербіциди) у 2018році.

Стосовно балансових показників.

Структура активів підприємства показує, що найбільшу питому вагу в загальній 
кількості активів складають запаси -  47%.

Питома вага необоротних активів в структурі активу балансу складає 17%. Сума зносу 
складає 72 % від первісної вартості необоротних активів.

Платоспроможність.

Значення розрахованих показників платоспроможності (коефіцієнта покриття, коефіцієнта 
швидкої ліквідності, коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта фінансування, коефіцієнта 
забезпечення власними оборотними коштами) відповідають своїм нормативним значенням, що 
свідчить про задовільне використання ресурсів праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації 
при виробництві товарів та послуг, що забезпечує продуктивність праці і платоспроможність 
підприємства.

Стосовно виконання фінансового плану.
Фінансовий план підприємства вважається виконаним у разі виконання наступних показників 

фінплану: валового прибутку, фінансового результату від операційної діяльності, фінансового 
результату від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку.

Фінансовий план підприємства за 2018 рік виконано з позитивним и показникам и .
(звітний період з наростаючим підсумком)

Фінансові результати Од. виміру План Факт Відхилення
(+,-)

% виконання
(Зр..4*100)/Зр..З

1 2 3 4 5 6
Валовий прибуток (збиток) тис. грн 2596,4 758,5 -1837,9 29
Фінансовий результат від 
операційної діяльності тис. грн 1059,5 -403,2 -1462,7 -38

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування

тис. грн
1059,5 32,0 -1027,5 -3

Чистий прибуток тис. грн 1353,6 32,0 -1321,6 -2

Збиток ТИС. ф Н 294,1 - -294,1 -
Адміністративні витрати тис. грн 1531,9 1130,0 -401,9 74

Проведений аналіз фінансово-господарського стану ДП «Володимирське» свідчить про 
задовільний фінансово-господарський стан підприємства.

Інформація про стан дотримання підприємством обмежувальних заходів 
(санкцій), визначених у рішені Ради національної безпеки і оборони України, введеному 
в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 "Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про 
застосування персональних спеціальнх економічних та інших обмежувальних 
заходів(санкцій)."

У своєї діяльності ДП "Володимирське дотримується обмежень визначених у рішені 
Ради національної безпеки і оборони України, введеному в дію Указом Президента України 
від 15 травня 2017 року №133/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

ДП "Володимирське" має р/рахунки в АТ "Райффайзен банк Аваль", ПАТ Банк 
"Південний", "Ощадбанк". В банках країн агресорів р/рахунки не відкритті.



Прийняті заходи щодо:
покращення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства:

- проведений аналіз, щодо економічно обгрунтованої побудови систем цін на 
вироблювану продукцію та оплату праці залежно від кінцевих результатів 
виробництва.

погашення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства:
дебіторська і кредиторська заборгованість підприємства погашається згідно 

укладених договорів купівлі -  продажу товарів, робіт та послуг.

чисельність працівників -36 чоловік;
середньомісячна заробітна плата працівників -  7738,60 грн.


