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Вплив факторів на формування прибутку підприємства

Аналіз формування прибутку підприємства потребує виявлення чинників,
що дозволять у якісному і кількісному виміру оцінити їх вплив на процес
зростання прибутку та ефективність його використання. На величину прибутку
впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори: попит на продукцію, обсяг її
реалізації, номенклатура та асортимент продукції, відпускні ціни на сировину,
матеріали, паливо, тарифи на електроенергію, витрати на транспортування,
тощо.

Метою роботи є аналіз політики управління формуванням прибутку
ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» на основі факторного аналізу.

Факторний аналіз формування прибутку показав, що прибуток
підприємства збільшився в результаті збільшення виручки від реалізації
продукції на 1,7 % за рахунок підвищення ціни реалізації й обсягу реалізованої
продукції. Але збільшення собівартості реалізованої продукції на 16 %,
адміністративних витрат на 29,8 %  та інших операційних витрат майже у двічі
призвело до зниження чистого прибутку підприємства на 23,4 %. При
факторному аналізі показників рентабельності за моделлю фірми «DuPont»
встановлено, що за рахунок зменшення чистої рентабельності реалізованої
продукції на 0,36 та  ресурсовіддачі на 0,03 процентних пункту, а також за
рахунок підвищення фінансової залежності підприємства на 0,006 процентних
пункту, відбулося зменшення рентабельності власного капіталу на 0,39 пункти,
що свідчить про зниження ефективності використання власного капіталу
підприємства. Поряд з цим, аналіз показав, що підприємство має достатні
резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої
продукції, адміністративних та інших операційних витрат.

В роботі запропоновано заходи щодо зниження собівартості виробництва
продукції за рахунок зниження витрат на закупівлю сировини та підвищенні її
якості. Для цього підприємству необхідно співпрацювати з сімейними фермами
та молочними кооперативами. При професійному підході до молочного
виробництва, поліпшенні технології, удої молока підвищується на 10-25%,
поліпшується якість молока і з'являється можливість управляти сезонністю
молока (реалізовувати за вищою ціною в зимовий період). Для успішної
співпраці доцільно надавати фінансову допомогу господарствам: на
взаємовигідних умовах здійснювати кредитування для забезпечення
сільгоспвиробників холодильним і доїльним обладнанням; організовувати
прямі пункти для збирання молока від населення: надавати допомогу по
закупівлі кормової бази, паливно-мастильних матеріалів; надавати допомогу у
забезпеченні миючими засобами; контролювати якість молочної продукції.


