Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на
операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління
такими ризиками.
До істотних факторів ризику, які ускладнюють роботу підприємства відносяться:
- Кредитування. Необхідність використання підприємством кредиту зумовлена тим, що
надходження коштів підприємству і його платежі не збігаються як за часом, так і за сумою.
Саме тому, відкриття кредитної лінії буде покривати короткострокові розриви в надходженні
грошових коштів, зниженню ризиків неплатоспроможності та сприятиме підвищенню
ефективності фінансово-господарської діяльності. Пропонуємо спростити процедуру отримання
кредитних коштів без застосування застави та зобов’язати банки працювати з державними
підприємствами.
- Податкове навантаження. Частина чистого прибутку, що виплачується на користь
державі в розмірі 80% чистого прибутку, не залишає у розпорядженні підприємства коштів на
розвиток виробництва. Вирішенням проблеми є зниження розміру відрахування до 15%.
- Ціноутворення. Ціни на проектні роботи, які формуються згідно збірників цін, до яких
застосовуються відповідні коефіцієнти і індекси, які рекомендовані ще Мінрегіонбудом та не
переглядались з 2018 року. Пропонуємо своєчасне оновлення індексів з урахуванням інфляції за
минулі роки та враховуючи середню заробітну плату в Україні.
Для запобігання впливу значних факторів ризиків, що можуть вплинути на операції та
результати діяльності підприємства здійснюються наступні заходи:
- розширення сфери проектних послуг. Найважливішим завданням для нейтралізації
ризиків, пов'язаних з підвищенням конкуренції на ринку проектних послуг і високої
вірогідності згортання ринку, як наслідку кризи металургійної і гірничорудної промисловості,
при високій чутливості інституту до їх проявів є розширення сфери проектних послуг
Проводиться робота по залученню нових замовників, як на території України так і за її
межами. ;
- збільшення обсягів реалізації продукції, яке
можливе, в сьогоденні, завдяки
забезпеченню моніторингу реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку проектних
послуг та покращення нормативно-правового регулювання взаємовідносин між інститутом та
державним органами, замовниками, інвесторами;
- скорочення невиробничих, матеріальних і енергетичних витрат, шляхом регулювання та
встановлення жорсткого контролю за споживанням ТМЦ, палива, енергії;
-

контроль за якістю виконуваних проектних послуг;

-

підвищення ефективності науково-технічної та комерційної діяльності інституту;

-

контроль за недопущенням виникнення сумнівної дебіторської заборгованості.

