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еред керівниками українських підприємств дедалі частіше постає питання ефективності управління фінансами підприємств. Формування ринку в Україні показало непідготовленість керівників та фінансових менеджерів
до вмілого використання фінансових методів та механізмів.
Явний розрив між фінансовою теорією і реальною господарською практикою, недостатнє знання можливостей фінансів
підприємств, нерозуміння причин фінансово-економічних протиріч, свідчать про необхідність формування ґрунтовної фінансової підготовки майбутніх фахівців.
Особливе значення в сукупності необхідних фінансисту
знань має фінансовий аналіз, який є невід’ємним компонентом
управління будь-якого підприємства. Вмілий та прорахований
фінансовий аналіз дає можливість не тільки відстежувати фінансово-економічні явища і процеси, а й розуміти їхню внутрішню сутність та природу. Для підготовки висококласних фінансистів необхідно використовувати навчальну літературу,
яка надає технологію проведення фінансового аналізу, адаптовану до економічних умов України. З іншого боку: розвиток
міжнародних економічних зв’язків, глобалізація економічних
процесів потребують розробки єдиних підходів до формування фінансової інформації. Це потребує уніфікації методів та
прийомів фінансового аналізу.
Навчальний посібник ставить за мету узагальнити надбання
сучасного фінансового аналізу та водночас висвітлити його
прийнятність для розв’язання проблем української сучасності.
Така синергія забезпечить можливість значно краще пояснити
«пастки» реальної вітчизняної економіки і таким чином передати студентам обмеження реального фінансового аналізу.
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У посібнику послідовно розкриваються методи, прийоми та
моделі фінансового аналізу, доступно та з докладними поясненнями подані визначення фінансових показників. Запропонована технологія проведення фінансового аналізу допоможе
студентам сформувати чіткий аналітичний підхід до вирішення фінансових проблем вітчизняних підприємств, набути теоретичні знання та практичні навички щодо всебічної оцінки
фінансово-господарського стану, розробки заходів запобігання
виникнення фінансової кризи, виявлення можливостей подальшого ефективного розвитку підприємства.
Майбутні фахівці мають не тільки опанувати теоретичну
базу, а й швидко і кваліфіковано орієнтуватися у вкрай динамічному фінансовому просторі України. У кінці кожної теми
наведені завдання для самостійної роботи, які надають можливість розвити уміння структурувати фінансову інформацію,
проводити аналітичні фінансові розрахунки, формувати цілісне і комплексне уявлення про реальний фінансовий стан підприємства.
Щоб максимально використати цей посібник, необхідно після засвоєння кожної теми виконати всі вправи та задачі. Вони
поглиблять розуміння матеріалу і допоможуть розв’язати проблемні питання. Правильність розв’язання задач та вправ можна перевірити за відповідями в кінці посібника. До кожної з
тем подано також багатоваріантні запитання, що передбачають лише одну правильну відповідь. Відповіді на багатоваріантні запитання наведені в кінці підручника.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих
навчальний закладів, а також може бути використаний для самостійного вивчення дисципліни.
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ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
1. Об’єкт, предмет і завдання фінансового аналізу.
2. Види фінансового аналізу.
3. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу.
1. Об’єкт, предмет і завдання фінансового аналізу

Слово «аналіз» утворилося від давньогрецького «analisys».
Це метод дослідження, суть якого полягає в мисленому або
практичному розчленуванні об’єкта дослідження на складові
частини.
Фінансовий аналіз (Financial analysis) з’явився в XIX ст.
як комерційна арифметика. Із становленням ринку капіталу в
країнах з ринковою економікою, комерційна арифметика
трансформувалась у фінансовий менеджмент, складовою якого є фінансовий аналіз, що ґрунтується на даних фінансової
звітності.
В умовах ринку фінансовий аналіз спрямований на накопичення, оброблення та використання інформації фінансового
характеру та є основою прийняття управлінських рішень на
мікрорівні, тобто на рівні суб’єктів господарювання. Власники, кредитори, менеджери підприємства зацікавлені в докладному аналізі фінансових потоків, щоб на основі одержаної інформації прийняти управлінські рішення, які регулюватимуть
формування фінансових ресурсів і сприятимуть зростанню капіталу підприємства.
Отже, зміст фінансового аналізу визначається його функціями: функцією управління, інформаційною функцією, методологічною функцією.
Об’єктом фінансового аналізу (Financial Analysis Object)
є фінансові ресурси підприємства, їх формування та
використання.
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Предмет фінансового аналізу (Financial Analysis Subject) —
це комплексне оцінювання фінансового стану підприємств та
виявлення резервів розвитку з метою підвищення вартості
підприємства.
Фінансовий стан підприємства (Financial Position) розглядається як сукупність показників, що характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.
Мета проведення фінансового аналізу — отримати виважену та обґрунтовану оцінку фінансового стану підприємств і
тим самим визначити умови прийняття оптимальних фінансових рішень.
Кількість фінансових індикаторів і параметрів, що визначають фінансовий стан підприємств дуже велике. Практично
будь-яка фінансово-економічна подія тією чи іншою мірою
оцінюється фінансовим параметром, який не потребує складних розрахунків, але вимагає розуміння, як правильно оцінити
отримані результати та поєднати з іншими різноманітними індикаторами фінансового стану.
Суб’єктами фінансового аналізу є фінансові аналітики, які
зацікавлені в діяльності підприємства.
У кожного аналітика своя мета. Інвестори цікавляться насамперед рівнем та стабільністю доходів за акціями, тобто
прибутковістю (рентабельністю) підприємств, кредитори —
ліквідністю, менеджери — дохідністю різних видів активів
та ефективністю управління ними. Основними суб’єктами є
інвестори.
2. Види фінансового аналізу

Класифікація видів фінансового аналізу визначається різними ознаками.
За суб’єктами (користувачами) розрізняють внутрішній та
зовнішній фінансовий аналіз.
За метою дослідження — діагностичний, експрес-аналіз,
деталізований аналіз.
За часом — попередній та ретроспективний.
Зовнішній фінансовий аналіз на основі фінансової і статистичної звітності здійснюють банки, аудиторські фірми, інвес6
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тори та ін. Основною його метою є оцінювання та діагностика
фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності, тобто надання інформації чисельним користувачам про
прибутковість діяльності підприємства, платоспроможність,
фінансову незалежність, ділову активність тощо. На відміну
від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу
більш формалізовані та менш деталізовані.
Внутрішній фінансовий аналіз (на рівні підприємства) проводять фінансові служби. Він ґрунтується не тільки на даних
публічної звітності, а й на використані всіх доступних джерел
облікової та позаоблікової інформації. Його результати є комерційною таємницею. Для того щоб зробити правильний висновок на підставі проведеного аналізу фінансового стану підприємства, рекомендується для порівняння використовувати
показники за цим підприємством не менше ніж за три останніх
роки. За можливості, показники підприємства також необхідно
порівняти із загальногалузевими показниками та з даними інших підприємств такої самої сфери діяльності.
Діагностичний аналіз — це аналіз на основі типових ознак
встановлення характеру функціонування підприємства.
Експрес-аналіз використовується для швидкого оцінювання
фінансового стану підприємства за основними розрахунковими показниками та на основі їх порівняння з базовими.
Деталізований аналіз проводиться в декілька етапів, розширює та доповнює експрес-аналіз.
Попередній аналіз проводять до здійснення фінансових операцій, а ретроспективний, після здійснення фінансових операцій.
3. Методи, моделі та прийоми
фінансового аналізу

Використання видів, прийомів та методів фінансового аналізу
для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства
в сукупності становить методологію та методику аналізу.
Найчастіше використовують класифікації прийомів і методів фінансового аналізу, де виділяються неформалізовані та
формалізовані методи аналізу.
Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках та залежностях.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Формалізовані методи аналізу побудовані на жорстко формалізованих аналітичних залежностях між показниками.
Проводити кількісний і якісний аналізи економічних процесів, знаходити найкраще управлінське рішення допомагають
економіко-математичні моделі: дескриптивні (описові), предикативні (прогностичні) та нормативні.
Для кількісного оцінювання впливу окремих факторів на
зміну результативного показника використовується детерміноване моделювання. Вплив детермінованих факторів становить приблизно 85—90 %, тому основну увагу приділяють вивченню саме цих факторів.
Види моделей детермінованого аналізу.
1. Адитивна модель факторної системи. Результативний
показник представлений у вигляді алгебриної суми показників-факторів:
Д ФЦ = Д ВЦ + Д Д − Д КЗ ,

де Д ВЦ , Д ФЦ — тривалість виробничого і фінансового циклів
відповідно;
Д Д , Д КЗ — періоди обороту дебіторської і кредиторської
заборгованостей відповідно.
2. Мультиплікативна модель. Результативний показник
визначають як добуток факторних показників:
К СтЗр = К РП × Р А × К ФЗ ,

де К СтЗр

— коефіцієнт

стійкого зростання;
К РП — коефіцієнт реінвестування;
Р А — рентабельність активів;
К ФЗ — коефіцієнт фінансової залежності, розрахований
відносно власного капіталу на початок звітного періоду.
3. Кратна модель. Результативний показник розраховують
як співвідношення факторних показників:
К ОА =

ЧД
,
А ср

де К ОА — коефіцієнт оборотності активів;
ЧД — чистий дохід;
А серед — середня величина активів.
8
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4. Змішана (комбінована) модель поєднує кілька типів моделей факторних систем:
К ВБ =

ВБ серед1 − ВБ серед0
ВБ серед0

⋅ 100,

де К ВБ — коефіцієнт приросту валюти балансу;
ВБ серед1 , ВБ серед0 — середня величина валюти балансу за звітний і попередній періоди відповідно.
Основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.
Горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.
Вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури показників для оцінювання впливу різних факторів на кінцевий результат.
Трендовий аналіз — визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів
індивідуальних особливостей окремих періодів. Трендовий
аналіз є варіантом горизонтального аналізу.
Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок
відношень між окремими даними форм фінансової звітності.
Відомо понад 200 відносних аналітичних показників, які можна розрахувати на основі фінансової звітності. Систему фінансових коефіцієнтів називають кришталевою кулею, в якій можна побачити все, що було і що буде.
Порівняльний аналіз — зіставлення фінансових показників
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.
Маржинальний аналіз — метод оцінювання і обґрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі вивчення співвідношення між трьома групами економічних показників: витрати — обсяг виробництва (реалізації) продукції — прибуток.
Цей метод називають ще аналізом беззбитковості.
Факторний аналіз — аналіз впливу окремих чинників на
результативний показник за допомогою детермінованих або
стохастичних прийомів дослідження.

1. Що таке фінансовий аналіз?
2. Що є об’єктом та предметом фінансового аналізу?
Фінансовий аналіз: теорія і практика

9

3. Що таке фінансові ресурси?
4. У чому полягає відмінність між зовнішнім і внутрішнім
фінансовим аналізом?
5. На чому ґрунтується методологія та методика фінансового аналізу?
6. Яка існує класифікація методів аналізу?
7. Розкрийте зміст основних прийомів фінансового аналізу.
8. У чому полягає практична цінність фінансового аналізу?

ТЕСТИ

1. Визначення фінансово-економічних явищ за їхнім теоретичним зв’язком між собою це:
а) метод моделювання;
б) спостереження і збирання фактів;
в) метод синтезу;
г) системний підхід.

2. Яка із зазначених цілей не має точного кількісного виміру:

а) фінансова незалежність;
б) економічна гарантія;
в) беззбитковість;
г) платоспроможність?

3. Детермінований аналіз не займається аналізом у разі,
якщо існує:
а) прямий вплив факторів на результативний показник;
б) однозначно визначений функціональний зв’язок;
в) імовірнісний зв’язок;
г) правильної відповіді немає.

4. До предикативних моделей належить:

а) горизонтальний аналіз;
б) розрахунок точки беззбитковості;
в) вертикальний аналіз;
г) звітний баланс.

5. До детермінованих моделей не належить:

а) адитивна модель;
б) кратна модель;
в) мультиплікативна модель;
г) правильної відповіді немає.
10
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6. Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення фінансового феномена або явища називається:
а) абстракцією;
б) маржинальним аналізом;
в) раціональним аналізом;
г) контрольованим експериментом.

7. Об’єктом фінансового аналізу є:

а) трудові ресурси підприємства;
б) фінансові ресурси підприємства;
в) вплив неврожаю зернових на видатки фермера Петренка;
г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

8. Дає можливість визначити схожі ознаки і встановити необхідні зв’язки та відхилення між ознаками фінансових явищ:
а) трендовий аналіз;
б) порівняльний аналіз;
в) маржинальний аналіз;
г) експеримент.

9. Виходячи із здорового глузду та Вашого повсякденного
досвіду, визначте, де існує прямопропорційний зв’язок:

а) реінвестуванням прибутку та виплатою дивідендів;
б) часткою заборгованості в структурі капіталу та ліквідністю;
в) часткою власного капіталу в структурі капіталу та фінансовою
незалежністю;
г) витратами на виробництво та ціною ресурсів.

10. До внутрішніх користувачів фінансової інформації належать:
а) акціонери підприємства;
б) кредитори підприємства;
в) постачальники підприємства;
г) менеджери підприємства.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Основні джерела формування фінансових ресурсів — це
отримані в порядку перерозподілу кошти.
2. Внутрішній аналіз використовує всі існуючі джерела інформації.
3. Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на жорстких аналітичних взаємозв’язках та залежностях.
4. Регресійний аналіз використовується для відображення
взаємозалежності між факторами.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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5. Дескриптивні моделі — це моделі описового характеру.
Вони ґрунтуються на інформації фінансової звітності, є основними для оцінювання фінансового стану підприємства.
6. Предикативні моделі — це моделі для порівняння фактичних показників діяльності підприємств з розрахунковими.
7. Адитивна модель факторної системи — це результативний показник, що представлений у вигляді алгебричної суми
факторних.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Зміст фінансового аналізу можна визначити такими складовими: функція _______, ____________ функція, _______ дослідження.
2. Об’єктом фінансового аналізу підприємства є ________
___________ підприємства, їх формування та використання.
3._________ фінансового аналізу — це системне, комплексне вивчення, вимір та узагальнення впливу факторів на кінцеві результати діяльності підприємства шляхом оброблення
спеціальними методами системи показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації та виявлення всіх резервів з
метою підвищення ефективності виробництва.
4. Суб’єктами фінансового аналізу є __________________,
які зацікавлені в діяльності підприємства з якихось причин.
5. Зовнішні користувачі інформації залежно від фінансової
зацікавленості поділяються на користувачів:
з _________ фінансовою зацікавленістю: дійсні інвестори,
потенційні інвестори, кредитуючі банки;
з __________ фінансовою зацікавленістю: податкові органи, банки, що їх обслуговують, страхові компанії, замовники,
профспілки;
______ фінансової зацікавленості: органи статистики, арбітраж, аудиторські фірми.
6. За метою дослідження фінансовий аналіз поділяється на:
____________ , ___________, __________.

1. Як пов’язані між собою поняття «фінанси», «фінанси підприємств», «фінансовий менеджмент» та «фінансовий аналіз»?
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2. Охарактеризуйте фінансову сферу країни. Яка складова є провідною і чому?
3. Визначте завдання фінансового аналізу, зумовлені
завданнями управління підприємством у трьох сферах —
фінансовій, інвестиційній та операційній.
4. Які статті належать до «хворих» статей звітності?
5. Які існують підходи до аналізу фінансової звітності? Охарактеризуйте їхню сутність.
6. Сформулюйте мету фінансового аналізу для трьох
основних груп користувачів: менеджерів фірми, власників капіталу, кредиторів.

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
1.
2.
3.
4.
5.

Основні джерела інформації для фінансового аналізу.
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу.
Структура звіту про фінансові результати.
Структура звіту про рух грошових коштів.
Звіт про власний капітал.
1. Основні джерела інформації
для фінансового аналізу

Залежно від змісту та завдань фінансового аналізу використовують такі основні джерела: фінансову звітність, статистичну звітність, дані внутрішньогосподарського (управлінського)
бухгалтерського обліку, вибіркові дані, експертні оцінки.
Основним інформаційним джерелом для фінансового аналізу, його інформаційним фундаментом є фінансова звітність.
Фінансова звітність (Financial Statement) — це сукупність
форм звітності, що відображають майновий і фінансовий стан
підприємства на визначену дату, а також фінансові результати
діяльності за звітний період, рух коштів підприємства та склад
власного капіталу.
Правові засади складання та подання фінансової звітності в
Україні визначено Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Фінансова звітність підприємства
включає: «Баланс» (форма №1); «Звіт про фінансові результати» (форма №2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3);
«Звіт про власний капітал» (форма №4); «Примітки до фінансових звітів» (форма №5). Суб’єкти малого підприємництва в
Україні можуть складати тільки «Баланс» і «Звіт про фінансові
результати».
Мета складання фінансової звітності — інформаційне забезпечення прийняття обґрунтованих рішень в рамках операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей підприємства.
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2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
починається з оцінювання фінансового стану за даними балансу.
Бухгалтерський баланс підприємства (Balance Sheet) —
це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певний момент часу його активи (А), зобов’язання (З) та власний капітал (ВК). Основне рівняння балансу: А = ВК + З.
«Баланс» у перекладі з латинської буквально означає «подвійність», вживається як символ рівноваги, а балансовий метод фінансового аналізу — як спосіб подання інформації у вигляді двосторонніх таблиць з рівними підсумками.
Баланс є статичним документом, що відображає фінансовий стан підприємства на визначену дату (як миттєва фотографія).
Головна мета балансу — показати фінансову стабільність
чи нестабільність підприємства. Він демонструє, чим володіє
підприємство (активи) і як саме фінансується володіння активами (пасиви) (рис. 2.1).
У порядку
зростання
ліквідності

Активи

Пасиви

Необоротні активи

Власний капітал

Оборотні активи

Довгострокові
зобов’язання

У порядку
зростання
терміновості
погашення

Короткострокові
зобов’язання

Рис. 2.1. Структура балансу підприємства

Баланс не претендує на відображення ринкової вартості
всього підприємства або окремих його активів, він здебільшого спирається на первісну вартість.
В Україні «Баланс» будується за двома ознаками:
1) за ступенем зростання ліквідності активів;
2) за ступенем зростання терміновості погашення.
2.1. Характеристика активів та пасивів підприємства

Активи повинні належати підприємству (не можуть бути
орендовані) і повинні бути раніше придбані (не можуть бути в
стадії придбання).
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Активи (Assets) складаються з трьох розділів:
розділ І — «Необоротні активи»;
розділ ІІ — «Оборотні активи»;
розділ ІІІ — «Витрати майбутніх періодів».
Необоротні активи (Noncurrent Assets) — це активи, які
використовує підприємство тривалий термін (більше року).
Основні складові необоротних активів: матеріальні необоротні
активи (основні засоби); нематеріальні необоротні активи; довгострокові фінансові інвестиції.
Наявність у складі активів підприємства нематеріальних
активів опосередковано характеризує обрану цим підприємством стратегію як інноваційну.
Базовими складовими матеріальних необоротних активів
є земля, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспорт, техніка.
У витратах вартість матеріальних необоротних активів враховується частинами (нараховується амортизація).
Дуже важливими є питання оцінки як оборотних, так і необоротних активів. Розрізняють балансову вартість, ринкову
вартість, справедливу вартість.
Балансова вартість — сума, за якою актив включається
до балансу після вирахування будь-якої суми накопиченого
зносу.
Справедлива вартість — це вартість, за якою може бути
здійснений обмін основними засобами.
Ринкова вартість — за відсутності даних про ринкову варіть це справедлива вартість.
До нематеріальних активів відносяться: патенти; авторські
права; торгові марки та торгові знаки; ліцензії, технології; гудвіл; витрати на дослідження та розробки тощо.
Характерними рисами нематеріальних необоротних активів
є: відсутність матеріальної форми; довгострокове використання; здатність приносити доход.
Довгострокові фінансові інвестиції включають активи, що
заходяться у тривалому володінні підприємства, наприклад ті
акції інших підприємств, котрі в подальшому можуть бути
продані. Частіше — акції дочірніх підприємств.
Оборотні активи (Current Assets) — це активи, що за умови нормальної господарської діяльності підприємства змінюють свою матеріально-речову форму за відносно короткий
строк (менше року).
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Оборотні активи — найбільш рухома частина активів. У промисловості оборотні активи становлять 30—40 % активів, будівництві — 20—40 %, сільському господарстві — 15—25 %,
роздрібній та оптовій торгівлі — 70—80 %.
Різноманітні елементи розділу «Оборотні активи» можна
об’єднати в п’ять груп: запаси (склад); дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти; інші оборотні активи.
Двома найголовнішими компонентами оборотних активів є
запаси та дебіторська заборгованість.
Розрізняють три види запасів: запаси сировини для виготовлення продукції; запаси напівфабрикатів (незавершене виробництво); запаси готової до продажу продукції. Запаси є одним
із джерел виручки підприємства, що пояснює їх значимість.
Дебіторська заборгованість — це заборгованість клієнтів
(замовників) за надані товари (послуги), що виникла в результаті операційної діяльності підприємства.
Дебіторська заборгованість відображає два фактори: рівень
ділової активності — чим більше обсяги продаж, тим більше
дебіторська заборгованість; відношення підприємства з своїми
клієнтами — чим більше підприємство «любить» своїх клієнтів, тим більш дебіторська заборгованість.
Різновидом дебіторської заборгованості є векселі. Найбільш важливіші характеристики векселів: строк дії, сума займу, ставка відсотка.
Грошові кошти — це специфічний вид активів, який є універсальним платіжним засобом для залучення на підприємство будь-яких ресурсів. Прийнято вважати, що грошей повинно
бути багато. Це навряд чи підходить до грошей підприємства.
Залишку грошових коштів повинно вистачати для проведення
чергових грошових виплат, що витікають з поточної діяльності підприємства. Тримати велику суму грошей на підприємстві
не ефективно, гроші повинні «працювати». Гроші слід використовувати для придбання будь-яких активів, які в змозі приносити прибуток. Якщо ж іноді і має місце значна сума готівки, то зазвичай це спричинено якимись певними цілями —
наприклад, заплановано придбати нові засоби виробництва.
Або здійснити довгострокові вкладення.
Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на строк менше року, можуть бути реалізовані в будь-який момент. Фінансові інвестиції є активною формою ефективного викорисФінансовий аналіз: теорія і практика
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тання тимчасово вільного капіталу з метою отримання фіксованого доходу. Це часто ліквідні резерви підприємства.
В розділі «Витрати майбутніх періодів» подано інформацію про витрати, що мали місце протягом попередніх звітних
періодів, але належать до наступних періодів.
Для цілей аналізу необхідно суму витрат майбутніх періодів визначити за часом і розподілити між оборотними та необоротними активами. Так, витрати майбутніх періодів, погашення яких очікується протягом наступного періоду, слід
віднести до оборотних активів.
Пасиви (Liabilities) за джерелами формування поділяються
на власні та позикові. Склад пасивів показує джерела фінансування активів, тобто зобов’язання підприємства.
Пасиви складаються з п’яти розділів:
розділ І — «Власний капітал»;
розділ ІІ — «Забезпечення наступних витрат і платежів»;
розділ ІІІ — «Довгострокові зобов’язання»;
розділ IV — «Поточні зобов’язання»;
розділ V — «Доходи майбутніх періодів».
Для цілей аналізу розділи пасиву можна об’єднати в три
складові: власний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання.
Власний капітал (Equity) — це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Величина власного капіталу визначається за балансовим рівнянням: ВК = А – З.
Власний капітал включає такі статті:
• статутний капітал;
• пайовий капітал;
• додатково вкладений капітал [сума емісійного доходу (ажіо)];
• інший додатковий капітал [дооцінки (уцінки) необоротних активів; вартість безкоштовно отриманих необоротних
активів];
• резервний капітал;
• нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Основні статті власного капіталу:
— випущені звичайні акції (статутний капітал);
— резервний капітал;
— нерозподілений прибуток.
Випуск звичайних акцій (статутний капітал) є головним зовнішнім джерелом власного капіталу. Це сума капіталу, яка
18
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виділяється підприємством для початку діяльності та вкладена
в майно підприємства. Статутний капітал створюється за рахунок: виручки від продажу акцій; приватних вкладень капіталу; державних засобів; ноу-хау; патентів; ліцензій.
Резервний капітал та нерозподілений прибуток належать до
внутрішніх джерел формування власного капіталу. Резервний
капітал, згідно з Законом України, не може бути меншим ніж
25 % від статутного капіталу. Для акціонерних товариств мінімальна величина — 15 % акціонерного капіталу. Щорічно
необхідно відраховувати у резервний капітал не менше ніж
5 % суми чистого прибутку.
У розділі «Забезпечення наступних витрат і платежів»
надається інформація про нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі, кошти цільового фінансування (субсидії, дотації, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо).
Це, наприклад, забезпечення виплат відпусток та додаткових
пенсій, гарантійних зобов’язань на проведення ремонту, страхові резерви. Оскільки ця частина зобов’язань практично постійна, то для цілей аналізу її відносять до величини власного
капіталу.
У розділі «Довгострокові зобов’язання» вміщено інформацію про довгострокові кредити банків та інші довгострокові
фінансові зобов’язання (більше ніж 1 рік).
Інші фінансові довгострокові зобов’язання (Ф.1 р. 450) відображають довгострокову заборгованість підприємства щодо
зобов’язання із залученням позичкових коштів (крім кредитів
банків), на які нараховуються відсотки: векселі, облігації тощо.
У розділі «Поточні зобов’язання» розміщені зобов’язання,
що підлягають погашенню впродовж одного року. Це:
— кредиторська заборгованість (20—30 % у поточних зобов’язаннях);
— векселі видані (по суті — різновид кредиторської заборгованості);
— короткострокові кредити;
— інші поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками (Ф.1 р.
590) характеризують дивідендну політику підприємства. Дивіденди можуть бути сплачені грошима або акціями. Якщо грошима, то з моменту об’яви нараховані дивіденди стають короткостроковою заборгованістю підприємства, відображаються в
поточних зобов’язаннях і повинні бути сплачені протягом роФінансовий аналіз: теорія і практика

19

ку. Якщо акціями, то нараховані дивіденди не відображаються
в зобов’язаннях, а відображаються у власному капіталі, так як
це перенесення частини нерозподіленого прибутку в статутний капітал, що не потребує використання активів.
Інші поточні зобов’язання (Ф.1 р. 610) зазвичай показують
всі відсотки: за векселями, банківськими позиками, довгостроковими банківськими кредитами, облігаціями тощо.
У розділі «Доходи майбутніх періодів» надається інформація про доходи, отримані протягом попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Для цілей
аналізу ці доходи розподіляють за часом на поточні та довгострокові зобов’язання. Цю процедуру можна зробити лише за
даними аналітичного обліку.
2.2. Порівняльний аналітичний баланс

На основі аналізу балансу можна здійснити попередню оцінку фінансового стану господарства. Для цього необхідно: виявити позитивні та явно негативні («хворі») статті балансу;
оцінити зміну валюти балансу за аналізований період; проаналізувати динаміки і структури балансу.
Для аналізу структури і джерел утворення майна підприємства на підставі групування статей активу і пасиву складається
аналітичний баланс.
Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс, вихідний
баланс доповнюють показниками структури, абсолютної та
структурної динаміки активів і пасивів підприємства за звітний період. Під час складання та аналізу порівняльного балансу використовують прийоми горизонтального (визначають
абсолюті та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають частку окремих статей та їх змін) аналізу.
Для загальної оцінки фінансового стану можна складати
агрегований (спрощений) баланс. При побудові агрегованого
балансу зменшують кількість статей балансу, що підвищує його наочність і полегшує аналіз.
В агрегованому балансі «Забезпечення наступних витрат і
платежів» додають до власного капіталу, а «Доходи майбутніх
періодів» — до поточних зобов’язань (якщо є доступ до інформації, то розподіляють на поточні та довгострокові зобов’язання).
Не вдаючись до розрахунку показників, на підставі оцінки
статей балансу можна дійти певних висновків про фінансовий
стан підприємства.
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Про незадовільну роботу підприємства вказує наявність
«хворих» статей:
• непокриті збитки;
• скорочення суми нерозподіленого прибутку;
• неоплачений капітал;
• вилучений капітал;
• скорочення резервного капіталу;
• сумнівні борги;
• прострочена та безнадійна дебіторська (кредиторська) заборгованість;
• векселі видані (отримані) прострочені;
• необоротні матеріальні активи, що знаходяться на консервації та тимчасово не використовуються;
• зростання грошових коштів на більше ніж 30 % від суми
оборотних активів;
• зменшення грошових коштів нижче 10 % від суми оборотних активів;
• зростання дебіторської заборгованості на більше ніж 40 %
від суми оборотних активів;
• зменшення виробничих запасів при збільшенні обсягів
виручки.
На позитивні риси фінансового стану вказують:
— збільшення валюти балансу в кінці звітного періоду порівняно з початком;
— відсутність різких змін у значеннях окремих статей
балансу;
— збільшення статутного капіталу;
— збільшення нерозподіленого прибутку;
— збільшення резервного капіталу;
— відносна рівновага дебіторської заборгованості з кредиторською;
— відсутність «хворих» статей у балансі;
— темпи приросту оборотних активів вищі, ніж темпи
приросту необоротних активів;
— збільшення частки оборотних активів (може свідчити
про формування мобільнішої структури активів, яка сприяє
прискоренню обігу оборотних засобів);
— зростання робочого капіталу;
— не перевищення запасами величини робочого капіталу
більш ніж удвічі (запаси повинні бути наполовину сформовані
за рахунок власних коштів);
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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— відсутність значної іммобілізації коштів основної діяльності в капітальні вкладення (статті «Незавершене будівництво»,
«Довгострокові фінансові вкладання», «Довгострокова дебіторська заборгованість», «Відстрочені податкові активи»);
— власний капітал підприємства перевищує позиковий і темпи
його зростання вищі, ніж темпи зростання позикового капіталу.
Як позитивні та негативні наведені характеристики, що
найчастіше трапляються в українській практиці. Проте, певні
характеристики можуть значно відрізнятися не тільки в різних
галузях, а й у різних підприємствах однієї галузі. Тому наведені характеристики лише інформаційні і не можуть бути використані як керівництво до дії.
2.3. Матричний баланс

Порівняти джерела та напрями використання і розміщення
коштів підприємства можна на підставі матричного балансу.
За такого підходу баланс підприємства подається як матриця,
рядки якої — статті активу, графи — статті пасиву. Розмірність матриці повністю відповідає кількості статей активу і
пасиву вихідного (чи агрегованого) балансу.
Найважливішим є вибір джерел фінансування для кожного
виду активу. Від джерел, які залучаються для формування певних видів активів, залежить фінансова стійкість підприємства.
Вибір джерел фінансування для кожного виду активу характеризують золоті правила: золоте правило фінансування та
золоте правило балансу.
Золоте правило балансу — з метою досягнення паралельності строків мобілізації і використання фінансових ресурсів
рекомендується керуватися двома умовами:
1) потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань:
Власний капітал + Довгострокові зобов’ язання
≥ 1;
Необоротні активи

2) довгострокові пасиви повинні використовуватися не
тільки для фінансування необоротних активів, а й для фінансування постійних оборотних активів:
Власний капітал + Довгострокові зобов’ язання
≥ 1.
Необоротні активи + Постійні оборотні активи
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Золоте правило фінансування — фінансовий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на
який цей капітал заморожується в необоротних та оборотних
активах:
Довгосрокові активи
≤ 1;
Довгострокові пасиви
Короткострокові активи
≥ 1.
Короткострокові пасиви

У табл. 2.1 наведено приклад вибору коштів для фінансування активів.
Таблиця 2.1
АКТИВИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
Стаття активу

Необоротні активи

Запаси

Стаття пасиву

1. Довгострокові зобов’язання
2. Власний капітал
1. Власний капітал (залишок)
2. Кошти прирівняні до власних
3. Короткострокові кредити
4. Кредиторська заборгованість

Дебіторська
заборгованість

1. Кредиторська заборгованість (залишок)
2. Короткострокові кредити (залишок)

Поточні фінансові
інвестиції

1. Власний капітал (залишок)
2. Кредиторська заборгованість (залишок)

Грошові кошти
та їх еквіваленти

1. Власний капітал (залишок)
2. Довгострокові зобов’язання (залишок)
3. Короткострокові кредити (залишок)
4. Кредиторська заборгованість(залишок)

3. Структура звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати діяльності підприємства
(Income Statement) — це звіт про доходи, витрати та прибутки
(збитки) підприємства.
Фундаментом звіту є доходи (Revenues), витрати (Expenses),
прибуток (Profit).
Дохід — це валові надходження економічних вигод протягом визначеного періоду, які виникають в результаті діяльносФінансовий аналіз: теорія і практика

23

ті підприємства та збільшують власний капітал, але не в результаті внесків учасників.
Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу, крім випадків зменшення власного капіталу за рахунок розподілу між власниками.
Прибуток визначається як різниця між доходом та витратами.
Структурно звіт про фінансові результати оформлюється у
вигляді таблиці, де виконується послідовне відрахування з доходу (виручки) всіх витрат, включаючи податки, при цьому
фіксуються проміжні показники (валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток).
Кінцевим результатом є чистий прибуток (Net Income), який
розподіляється на резервний капітал, дивіденди та нерозподілений прибуток. Чистий прибуток образно називають «bottom
line», тобто нижня точка звіту про фінансові результати.
Відомості про розподіл чистого прибутку, зокрема про його
реінвестування, що спричиняє збільшення власного капіталу, можна отримати зі звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал. Таким чином, у звіті про фінансові
результати розкриваються причини одержання певної величини чистого прибутку, який указує на зміни в розділі І пасиву балансу.
У звіті про фінансові результати доходи, витрати та прибутки поділяються за видами діяльностей. Розрізняють звичайну
та надзвичайну діяльності підприємства (стихійні лиха, пожежі тощо). Звичайна діяльність поділяється на операційну, інвестиційну та фінансову.
Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції,
що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу. До операційної діяльності відносяться також інші види діяльності, які не можуть бути віднесені до інвестиційної чи фінансової.
Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а
також тих фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу (які не є результатом операційної діяльності).
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Залежно від виду діяльності розрізняють прибуток від операційної діяльності, прибуток від інвестиційної та фінансової
діяльностей, прибуток від надзвичайної діяльності.
Залежно від виду діяльності розрізняють витрати операційної діяльності, витрати інвестиційної та фінансової діяльностей, витрати від надзвичайної діяльності.
У І розділі звіту про фінансові результати операційні витрати розглядаються відповідно до функцій: виробництво (собівартість реалізованої продукції — матеріальні витрати, оплата праці, амортизація); управління (адміністративні витрати); збут
(на реалізацію).
У ІІ розділі операційні витрати надаються за економічними
елементами.
Сума операційних витрат, відображених у І розділі звіту
про фінансові результати, відрізняється на суму зміни залишків незавершеного виробництва та готової продукції.
Якщо обсяг виробництва у звітному періоді перевищує обсяг
реалізації, то для отримання операційних витрат, відображених у
І розділі, суму витрат за елементами необхідно зменшити на суму збільшення залишків незавершеного виробництва (вартість
напівфабрикатів власного виробництва) та готової продукції.
І навпаки — якщо обсяг реалізації перевищує обсяг виробництва, то до суми витрат за елементами слід додати суму
зменшення залишків незавершеного виробництва та готової
продукції.
4. Структура звіту про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement) — це
звіт про надходження і видатки грошових коштів та їх еквівалентів у результаті всіх видів діяльності підприємства за звітний період.
Звіт про рух грошових коштів показує, за рахунок чого на
підприємстві відбулася зміна залишків грошових коштів, тобто фактично дає пояснення розділу ІІ активу балансу.
Для складання звіту про рух грошових коштів використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та
дані аналітичного бухгалтерського обліку.
Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
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Чистий рух грошових коштів дорівнює приросту грошових коштів та їх еквівалентів за звітний період. Чистий рух
грошових коштів розраховують як арифметичну суму руху
коштів від усіх видів діяльності: операційної, інвестиційної та
фінансової.
Основою розрахунку загального руху грошових коштів є
операційний рух грошових коштів, який характеризує частину
виручки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства після здійснення всіх грошових видатків операційного характеру.
Цей показник можна розглядати як критерій оцінювання
внутрішнього потенціалу фінансування підприємства. Достатній розмір операційного руху грошових коштів створює сприятливі умови для залучення фінансових ресурсів із зовнішніх
джерел.
Наявність операційного руху грошових коштів характеризує здатність підприємства фінансувати інвестиції за рахунок
внутрішніх фінансових джерел, погашати фінансову заборгованість та виплачувати дивіденди.
Останнім часом все більшої популярності набуває показник
незалежний рух грошових коштів (Free Cash-flow). Це сума
грошових надходжень у рамках операційної та інвестиційної
діяльностей. Характеризує здатність підприємства забезпечити операційну діяльність та планові інвестиції за рахунок внутрішніх джерел.
Серед економістів немає єдності щодо методології визначення руху грошових коштів. Існує прямий і непрямий методи
розрахунку руху грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів побудований за допомогою непрямого методу.
Відповідно до непрямого методу вихідною величиною є
фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування, який потім коригується (табл. 2.2).
При складані звіту про рух грошових коштів непрямим методом існує дві закономірності:
— прибуток від звичайної діяльності до оподаткування повинен зменшуватись на величину збільшення негрошових оборотних коштів і збільшуватись на величину їх зменшення;
— прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
повинен збільшуватись на величину збільшення будь-якої
статті короткострокової заборгованості і зменшуватись на величину їх зменшення.
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Таблиця 2.2
МОДЕЛЬ НЕПРЯМОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ
ОПЕРАЦІЙНОГО РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Коригування
прибутку

Додати витрати, пов’язані з амортизацією

+

Додати (відрахувати) забезпечення наступних витрат і платежів:
— збільшення рахунка
— зменшення рахунка

+
–

Додати (відрахувати) як результат зміни статей негрошових оборотних коштів (оборотні активи, крім поточних фінансових інвестицій (Ф. 1 р. 220) та грошових коштів (Ф. 1
р. 230, р. 240)):
— збільшення рахунка
— зменшення рахунка

–
+

Додати (відрахувати) як результат зміни рахунка поточних
пасивів (поточні зобов’язання, крім короткострокових кредитів банків [Ф. 1 р. 500), поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями (Ф. 1 р. 510), поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками (Ф. 1 р. 590)]:
— збільшення рахунка
— зменшення рахунка

+
–

Додати (відрахувати) як результат прибутку чи збитку інвестиційної та фінансової діяльності (продаж (купівля) необоротних активів тощо:
— прибуток за рахунок продажу активів
— збиток за рахунок продажу активів

–
+

Грошовий потік від операційної діяльності

Наприклад, амортизація нараховується в собівартості, але
нікуди не сплачується. Оскільки при розрахунку прибутку
амортизаційні витрати (у складі собівартості) його зменшили,
і таке зменшення не призводило до грошових відтоків, то амортизація повинна бути додана до прибутку при коригуванні.
Збільшення дебіторської заборгованості означає, що виручка більша, ніж грошові надходження. Тобто прибуток повинен
бути зменшений на величину збільшення дебіторської заборгованості.
Зменшення запасів означає, що підприємство не докупило
запаси, тобто зекономило гроші. Це зменшення треба додати
до прибутку.
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Збільшення кредиторської заборгованості означає збільшення грошей і навпаки.
Дискусійним є питання віднесення відсотків за використання позичок до складу операційного руху грошових коштів.
Хоча сплата відсотків мала належати до грошових видатків у
рамках фінансової діяльності, згідно стандартам складання
фінансової звітності ця позиція відноситься до операційного
руху грошових коштів.
Фактичну суму сплачених відсотків розраховують на базі
фінансової звітності за формулою
СВ = ФВ ± ЗВ,

де СВ — сплачені відсотки;
ФВ — фінансові витрати за звітний період (Ф. 2 р. 140);
ЗВ — зміна заборгованості за відсотками, що підлягають
сплаті, інформація про які міститься в складі статті «Інші поточні зобов’язання» (Ф.1 р. 610). Зменшення додається, збільшення віднімається.
За станом руху грошових коштів можна зробити висновки
щодо якості управління підприємством (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ СТРУКТУРОЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ТА ЯКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Грошовий потік
за видами діяльності

Якість управління
Добра

Нормальна

Кризова

Операційна діяльність

+

+

–

Інвестиційна діяльність

–

–

+

Фінансова діяльність

–

+

+

Вважається, що управління підприємством є добрим, якщо
чистий рух грошових коштів в результаті операційної діяльності має позитивне значення, інвестиційної — від’ємне, фінансової — від’ємне.
Це означає, що в результаті операційної діяльності, а саме —
від реалізації продукції, підприємство отримує достатньо грошових коштів, щоб мати можливість інвестувати ці кошти, а
також погашати залучені кошти. При цьому підприємству достатньо для здійснення інвестицій тільки власних засобів.
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Якщо при цьому чистий рух засобів від усіх видів діяльності також має позитивне значення, то можна говорити, що керівництво повністю справилося зі своїми функціями.
Управління підприємством є нормальним якщо чистий
рух грошових коштів в результаті операційної діяльності має
позитивне значення, інвестиційної — від’ємне, фінансової —
позитивне.
При такому управлінні на придбання необоротних активів
спрямовуються кошти не тільки від операційної, а й від фінансової діяльності. Чистий рух коштів від усіх видів діяльності
за звітний період також бажано, щоб був позитивним.
Управління підприємством є кризовим, якщо чистий рух
грошових коштів у результаті операційної діяльності має від’ємне значення, інвестиційної — позитивне, фінансової — позитивне.
В цьому випадку підприємство фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від інвестиційної
та фінансової діяльності. Така структура допустима тільки
для заново створених підприємств, що ще не почали працювати на повну потужність і знаходяться на початковій стадії
розвитку.
5. Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал (Equity Statement) розкриває інформацію щодо змін у складі власного капіталу протягом звітного року.
Звіт складається у формі шахової таблиці в розрізі статей,
які включаються до складу першого розділу пасиву балансу та
причин їхніх змін.
Шаховий принцип побудови звіту передбачає розміщення
по горизонталі елементів (статей) власного капіталу, по вертикалі — основних операцій які можуть призвести до зміни
окремих статей власного капіталу в цілому.
Звіт про власний капітал складається на підставі балансу,
звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних.
За правильного відображення операцій, які призвели до
змін у складі власного капіталу, залишок власного капіталу на
кінець року, який відображається в балансі, збігається з тим,
який показується в звіті про власний капітал.
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1. Яка мета фінансової звітності?
2. В чому полягає принцип побудови балансу підприємства?
3. Які характерні ознаки матеріальних необоротних активів?
4. Перерахуйте основні види нематеріальних активів.
5. Як формується нерозподілений прибуток в балансі?
6. На які дві складові розподіляється вкладений капітал
підприємства?
7. За рахунок чого формується резервний капітал підприємства?
8. Що досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу?
9. Яка технологія побудови матричного балансу?
10. Охарактеризуйте структуру звіту про фінансові результати.
11. В чому сутність непрямого методу складання звіту про
рух грошових коштів?
12. Як будується звіт про власний капітал?

ТЕСТИ

1. Прикладом негрошових операцій не є:

а) бартерні угоди;
б) перетворення зобов’язань на власний капітал;
в) надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;
г) надання позик іншим підприємствам.

2. Як зміняться статті балансу внаслідок збільшення справедливої вартості частини основних засобів на дату балансу:

а) збільшиться балансова вартість основних засобів;
б) збільшиться стаття «Інший додатковий капітал»;
в) збільшиться балансова вартість основних засобів та стаття
«Інший додатковий капітал»;
г) оцінка статей не зміниться.

3. Залишок за статтею балансу «Резерв сумнівних боргів»
на кінець звітного періоду зріс, а первісна вартість дебіторсь30
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кої заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилась.
Унаслідок цього:
а) зросла балансова вартість цієї дебіторської заборгованості;
б) збільшився власний капітал за рахунок збільшення резервів;
в) збільшилася балансова вартість оборотних активів;
г) зменшилася балансова вартість цієї дебіторської заборгованості.

4. Майно підприємства складається з:

а) основних засобів та оборотних коштів;
б) необоротних та оборотних матеріальних засобів;
в) необоротних матеріальних і нематеріальних активів та оборотних коштів;
г) основних засобів та необоротних нематеріальних активів.

5. Протягом звітного періоду на підприємстві була здійснена заміна активу, який забезпечував надходження економічних
вигод протягом кількох років, на новий. Витрати, що пов’язані
з його заміною, будуть відображені:
а) у звіті про фінансові результати (як витрати періоду);
б) у звіті про власний капітал (як нерозподілений прибуток);
в) у балансі (як актив);
г) не будуть відображені у фінансові звітності.

6. Матеріальні необоротні активи включають:

а) готову продукцію;
б) незавершене виробництво;
в) будинки та споруди;
г) патенти.

7. Актив балансу відображає:

а) зміну в складі власного капіталу підприємства;
б) характер (напрям) використання капіталу підприємства;
в) усі джерела утворення майна підприємства;
г) джерела формування основних засобів підприємства.

8. Який фактор впливає на суму валового прибутку:
а) собівартість реалізованої продукції;
б) витрати на збут;
в) фінансові витрати;
г) адміністративні витрати?

9. Згідно зі Звітом про фінансові результати управлінські витрати загальногосподарського характеру відносяться до складу:
а) собівартості реалізованої продукції;
б) адміністративних витрат;
в) інших операційних витрат;
г) витрат на збут.
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10. Яка зі статей звіту про рух грошових коштів є відтоком
при визначенні руху коштів в результаті операційної діяльності:
а) амортизація необоротних активів;
б) збільшення забезпечень наступних витрат і платежів;
в) збільшення витрат майбутніх періодів;
г) збільшення кредиторської заборгованості?

11. Яка зі статей звіту про рух грошових коштів не враховується при визначенні руху коштів у результаті інвестиційної
діяльності:
а) отримані відсотки;
б) отримані дивіденди;
в) надходження власного капіталу;
г) придбання необоротних активів?

12. Завищення собівартості залишків товарних запасів за
інших однакових умов:
а) завищує розмір прибутку;
б) зменшує розмір прибутку;
в) не впливає на прибуток;
г) зменшує виручку.

13. Назвіть можливий напрям використання чистого прибутку:

а) податок на прибуток;
б) поповнення резервного капіталу;
в) податок на додану вартість;
г) оплата відсотків за банківськими кредитами.

14. Згідно зі звітом про фінансові результати відсотки за
кредит відображаються в:
а) втратах від участі в капіталі;
б) фінансових витратах;
в) операційних витратах;
г) адміністративних витратах.

15. До власних джерел фінансування діяльності підприємства відносять:
а) дебіторську заборгованість;
б) кредиторську заборгованість;
в) додатковий капітал;
г) основний капітал.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Часто бізнес образно порівнюють з грою, а баланс — з
позицією гравців на ігровому полі в конкретний момент часу.
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2. Для цілей аналізу розділ балансу «Витрати майбутніх
періодів» відносять до величини власного капіталу.
3. Власний капітал — це чисті активи.
4. Оборотний капітал підприємства відрізняється від основного тим, що він змінює свою матеріально-речову форму за
відносно довгий строк.
5. Поточні зобов’язання тісно пов’язані з оборотними активами.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Згідно з П(С)БО, _____________ діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.
2. До типових прикладів руху коштів у результаті інвестиційної діяльності можна віднести такі:
• придбання _____________ інвестицій, _____________ активів, майнових комплексів;
• отримання відсотків, ________________;
• реалізація __________ активів, майнових комплексів (дезінвестиції).
3. До типових прикладів руху коштів у рамках операційної
діяльності належать такі:
• грошові надходження від ____________ товарів, робіт,
послуг;
• грошові _____________ постачальникам за товари та послуги;
• грошові _____________ з оплати праці;
• _____________ податків.
4. До типових прикладів руху коштів у результаті фінансової діяльності слід віднести:
• надходження власного _____________ ;
• _____________ позичок;
• _____________ позичок;
• _____________ дивідендів.
5. Згідно з П(С)БО, _____________ діяльність — діяльність,
яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства ( який не є результатом _____________
діяльності).
6. Шаховий принцип побудови звіту про власний капітал
передбачає розміщення по горизонталі елементів (статей)
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_____________ _____________, а по вертикалі — основних
_____________, які можуть привести до зміни окремих статей
і _____________ капіталу в цілому.
7. __________ діяльність — це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції,
що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу, а також інші види діяльності, які
не є інвестиційною та фінансовою.
8. До типових прикладів руху коштів у рамках ___________
діяльності належать такі: випуск власного капіталу (акцій);
отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії;
сплата дивідендів.
9. До типових прикладів руху коштів у результаті ________
діяльності слід віднести: платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів; надходження коштів
від продажу необоротних активів; надання позик іншим підприємствам; надходження коштів від фінансових інвестицій
(дивіденди, відсотки).
10. До типових прикладів руху коштів у результаті ___
_______ діяльності слід віднести: надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг); надходження коштів за
надання права користування активами (оренда, ліцензії); платежі
постачальникам; виплати працівникам; сплата податків тощо.
11. ___________ прибуток — частина чистого прибутку, що
не була розподілена між власниками.
12. __________ звітність — це сукупність форм звітності,
що відображають майновий і фінансовий стан підприємства на
визначену _______, а також фінансові результати діяльності за
звітний період та _______коштів підприємства.
13. ___________ — звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і
власний капітал.
14. ____ ____ ________ _______ — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.
15. Згідно з П(С)БО до статті «Інші фінансові доходи» (Ф. 2
рядок 120) відносять отримані __________ , відсотки та інші
доходи від фінансових операцій.
16. Згідно зі Звітом про фінансові результати доход підприємства від звичайної діяльності формується за рахунок таких
складових:
— доход від __________ діяльності;
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— доход від участі в _________;
— інші ________ доходи;
— інші доходи.
17. Сума операційних витрат, відображених в І Розділі
«Звіту про фінансові результати» відрізняється на суму зміни
залишків _________ __________ та ________ _________.
18. Якщо обсяг виробництва у звітному періоді перевищує
обсяг реалізації, то, для отримання операційних витрат, відображених в І розділі суму витрат за елементами необхідно
_________ на суму _________ залишків незавершеного виробництва (вартість напівфабрикатів власного виробництва) та
готової продукції

1. Обґрунтуйте основні принципи фінансового обліку.
2. Як пов’язані між собою форми фінансової звітності?
3. Які статті можна віднести до «хворих» статей звітності?
4. Як з’являється кредиторська заборгованість на підприємстві?
5. Збільшення якої заборгованості, кредиторської чи
дебіторської, означає збільшення грошових надходжень?
Чому?
6. Чому при складані звіту про рух грошових коштів
амортизація додається до прибутку від звичайної діяльності? Обґрунтуйте.
7. Чи завжди доходи та витрати підприємства, відображені у звіті про фінансові результати, збігаються з
грошовими надходженнями (видатками) в рамках операційної та інвестиційної діяльності? Обґрунтуйте свою
відповідь.
Задача 1
За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте порівняльний аналітичний баланс (табл. 2.4). На підставі балансу
проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз. Дайте оцінку
динаміки і структури балансу, виявіть «хворі» статі та основні
позитивні якості.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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2

Найменування
статей
1

Баланс
(Б)

…
Пj

Пi

ПАСИВ (П)

Баланс
(Б)

…
Aj

Аi

АКТИВ (А)

Код строки

36

Б0

П0

Б0

A0

3

Абсолютні
величини

100

П0
* 100%
Б0

100

А0
* 100%
Б0

4

Відносні
величини

На початок звітного періоду

Б1

П1

Б1

A1

5

Абсолютні
величини

100

П1
*100%
Б1

100

А1
* 100%
Б1

6

Відносні
величини

На кінець звітного
періоду

ДБ = Б1 − Б 0

ДП = П1 − П0

ДБ = Б1 − Б 0

ДА = А 1 − А 0

7

В абсолютних
величинах

0

 П1 П 0 


 Б − Б  *100%
0 
 1

0

 А1 А 0 

 −
 Б Б  *100%
0 
 1

8=6–4

У структурі

Зміни

СХЕМА ПОБУДОВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ
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Б1
* 100%
Б0

П1
* 100%
П0

Б1
*100%
Б0

А1
* 100 %
А0

9

Темпи
зростання, %

Таблиця 2.4

Задача 2.
За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте
спрощений (агрегований) баланс. Зробіть горизонтальний і вертикальний аналіз балансу і дайте оцінку змін, що сталися.
Задача 3
За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте матричний баланс на початок року, кінець року та різницевий
матричний баланс. Для економії місця в одній формі наведіть
показники балансу на початок і кінець року (відповідно «чисельник» і «знаменник» клітинки матриці), а також різницевий
матричний баланс (нижній правий кут клітинки матриці).
На підставі матричного балансу проведіть ґрунтовний аналіз складу і джерел формування майна підприємства.
Задача 4
За даними табл. 2.5 складіть матричний баланс. На підставі
матричного балансу проведіть аналіз складу і джерел формування майна підприємства.
Таблиця 2.5
АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

тис. грн

Необоротні активи

200

Оборотні активи

350

Витрати майбутніх періодів

50

Усього активів

?

Власний капітал

300

Довгострокові зобов’язання

50

Короткострокові зобов’язання

?

Усього джерел

?

Задача 5
За даними фінансової звітності (Додаток А) зробіть горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про фінансові результати і дайте оцінку змін, що сталися.
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Задача 6
За даними табл. 2.6 визначте чистий рух коштів на кінець
звітного періоду.
Таблиця 2.6
РУХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА (млн грн)
№
з/п

Найменування статті

За попередній період

За звітний
період

1

Обсяг продаж

—

5000

2

Змінні витрати

—

3500

3

Операційні витрати

2500

320

4

Відсотки за кредитами

50

500

5

Податки та інші витрати

—

150

6

Чистий рух від операційної діяльності

7

Придбання активів

12500

—

8

Надходження від продажу активів

—

—

9

Чистий рух від інвестиційної діяльності

10

Акціонерний капітал

7520

—

11

Позиковий капітал

9000

—

12

Виплати в погашення позик

—

—

13

Виплати дивідендів

—

50

14

Чистий рух від фінансової діяльності

15

Cash-Flow на початок періоду

16

Чистий рух на кінець періоду

0

Задача 7
На підставі консолідованого балансу на початок та на кінець року складіть звіт про рух грошових коштів. За поточний
рік підприємство придбало основних засобів на суму 150 млн
грн, амортизація становила 30 млн грн, чистий прибуток —
76 млн грн, виплатила дивіденди — 20 млн грн. За станом руху грошових коштів зробіть висновки щодо якості управління
підприємством.
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Таблиця 2.7
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (млн грн)
На початок
року

На кінець
року

Основні засоби за первісною вартістю

150

300

Амортизаційні відрахування

52

82

Основні засоби за залишковою вартістю

98

218

Запаси

106

150

Дебіторська заборгованість

44

60

Поточні фінансові інвестиції

22

0

Грошові кошти

30

14

Активи разом

?

?

Акціонерний капітал

76

128

Нерозподілений прибуток

134

190

Довгострокові зобов’язання

16

52

Кредиторська заборгованість

30

36

Векселі видані

30

6

Інші короткострокові зобов’язання

14

30

Пасиви разом

?

?

Найменування статті

Активи

Пасиви

Фінансовий аналіз: теорія і практика

39

АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття про майно підприємства та його класифікація.
2. Етапи та показники аналізу майна підприємства.
1. Поняття про майно підприємства
та його класифікація

Фінансовий стан (Financial Position) підприємства характеризується системою показників, що дають можливість оцінити наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів.
Виокремлюють такі етапи аналізу фінансового стану підприємства:
— аналіз ефективності управління активами підприємства;
— аналіз джерел формування капіталу (пасивів) підприємства;
— аналіз ліквідності підприємства;
— аналіз фінансової стійкості підприємства;
— аналіз ділової активності підприємства;
— аналіз рентабельності (прибутковості) підприємства;
— аналіз позицій підприємства на фінансовому ринку;
— визначення резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від
доцільності та правильності вкладання фінансових ресурсів у
майно (активи).
Підприємство, як правило, використовує свої активи для
виробництва товарів або надання послуг, які здатні задовольнити бажання чи потреби споживачів; оскільки ці товари або
послуги можуть задовольнити бажання або потреби, споживачі готові платити за них і, отже, сприяти надходженню грошових коштів до підприємства.
Для цілей аналізу загалом активи підприємства можна класифікувати за декількома ознаками (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Активи підприємства

1. За формою функціонування:
1.1. Матеріальні активи (основні засоби, запаси, незавершене будівництво).
1.2. Нематеріальні активи (гудвіл, патенти, авторські права).
1.3. Фінансові активи (дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції, грошові кошти).
2. За характером участі в господарському процесі:
2.1. Необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції).
2.2. Оборотні активи (запаси, дебіторська заборгованість, поточні
фінансові інвестиції, грошові кошти).
3. За належністю:
3.1. Валові активи.
3.2. Чисті активи (активи за вирахуванням зобов’язань).
3.3. Робочий капітал (оборотні активи за вирахування поточних зобов’язань).
4. За фінансуванням:
4.1. Постійні активи [сформовані за рахунок постійного (довгострокового) капіталу].
4.2. Змінні активи [сформовані за рахунок змінного (короткострокового) капіталу].
5. За ступенем ліквідності:
5.1. Високоліквідні (абсолютноліквідні) активи (грошові кошти, поточні
фінансові інвестиції).
5.2. Швидколіквідні активи (дебіторська заборгованість).
5.3. Повільноліквідні активи (запаси, витрати майбутніх періодів та
інші оборотні активи, зокрема дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув).
5.4. Важколіквідні активи (необоротні активи).

2. Етапи та показники аналізу
майна підприємства

Аналіз майна (майнового стану) підприємства можна розподілити на такі етапи:
1) вертикальний та горизонтальний аналіз активів. Відповідає на запитання, як зміниться валюта балансу та за рахунок
яких складових;
2) оцінка співвідношення темпів зростання активів, чистого
доходу та чистого прибутку («золоте правило економіки»);
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3) аналіз коефіцієнтів структури активів;
4) аналіз розподілу коштів між сферою виробництва та
сферою обігу;
5) якісна характеристика основних засобів;
6) аналіз ефективності управління активами (показники оборотності).
Перший етап. Приріст (зменшення) активу свідчить про
розширення (звуження) діяльності підприємства. Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарську діяльність при
мінімальних запасах активів. Водночас невиправдане зменшення, а також значний надлишок активів (більше ніж на
20 %) створюють ланцюг негативних явищ щодо ускладнень
господарської діяльності та погіршення фінансових результатів господарювання.
Другий етап. Оптимальність нарощення активів підприємства визначається за допомогою порівняння темпів приросту
активів (ТА) з темпами приросту чистого доходу (ТЧД) та темпами приросту чистого прибутку (ТЧП):
100% < Т А < Т ЧД < Т ЧП

де 100 % < ТА показує, що підприємство нарощує економічний
потенціал і масштаби своєї діяльності;
ТА < ТЧД свідчить про те, що виручка зростає швидше від економічного потенціалу. З цього можна зробити висновок про підвищення інтенсивності використання ресурсів на підприємстві;
ТЧД < ТЧП означає, що прибуток зростає швидше від обсягів
реалізації і сукупного капіталу внаслідок підвищення рівня
рентабельності продажів.
Порівняння темпів приросту можна оформити в таблицю
(табл. 3.2).
Таблиця 3.2
ТЕМПИ ПРИРОСТУ АКТИВІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Показник, тис. грн

За звітний
період,
тис. грн

За попередній період,
тис. грн

Темп
приросту, %

Чистий дохід (Ф. 2 р. 035)
Активи (Ф. 1 р. 280)
Чистий прибуток (Ф. 2 р. 220)
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В умовах інфляції доцільно розглянути також темпи зростання обсягу виробництва. Якщо темпи приросту чистого прибутку більші за темпи приросту активів, а темпи приросту обсягу менші, то підвищення ефективності використання активів
відбулося тільки за рахунок зростання цін на продукцію.
Третій етап. Це вивчення коефіцієнтів постійності і мобільності активів підприємства та співвідношення між необоротними і оборотними активами.
Коефіцієнт постійності (КП) — це відношення необоротних активів до всіх активів. Якщо цей показник низький, то це
говорить про низький виробничий потенціал, тобто необхідно
здійснювати додаткові капітальні інвестиції (необхідно поповнення власного капіталу або залучення довгострокових позичкових коштів).
Коефіцієнт мобільності (КМ) — це відношення оборотних
активів до всіх активів (або одиниця мінус коефіцієнт постійності).
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (чи навпаки) (КОбАНА) — це відношення оборотних активів до необоротних активів. Цей коефіцієнт повинен збільшуватися, що дасть можливість підвищити ліквідність балансу
підприємства. Негативною є різка зміна.
Якщо частка необоротних активів складає більше 40 %, деякі аналітики говорять про «важку» структуру активів, менше — «легку». «Важка» структура свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки, «легка» —
про мобільність підприємства. За нормальних умов темпи
приросту оборотних активів повинні бути вищі ніж темпи
приросту необоротних активів.
Четвертий етап. До основних показників аналізу розподілу коштів між сферою виробництва і сферою обігу належать:
— частка виробничих фондів в активах (коефіцієнт майна
виробничого призначення);
— частка основних засобів в активах;
— частка оборотних виробничих засобів в активах;
— частка оборотних виробничих засобів в оборотних активах;
— частка інвестиційного капіталу в необоротних активах (інвестиційним капіталом у широкому розумінні вважається «Незавершене будівництво» і «Довгострокові фінансові інвестиції»).
Якщо частка виробничих фондів в активах низька, то необхідно поповнення власного капіталу або залучення довгостроФінансовий аналіз: теорія і практика
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кових позикових коштів для збільшення майна виробничого
призначення (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
РОЗПОДІЛ КОШТІВ МІЖ СФЕРОЮ ВИРОБНИЦТВА
ТА СФЕРОЮ ОБІГУ ПІДПРИЄМСТВА

Активи (майно, фонди) підприємства

Основні засоби
(необоротні активи, основний
капітал)

Поточні фінансові
інвестиції

Грошові кошти

Сфера обігу (фонди обігу)

Дебіторська заборгованість

Витрати майбутніх
періодів

Незавершене виробництво

Виробничі запаси

Пасивна частина

Активна частина

Основні засоби Оборотні виробничі засоби
(основні фонди) (оборотні виробничі фонди)

Готова продукція
на складі

Сфера виробництва (виробничі фонди,
засоби виробництва)

Оборотні засоби (оборотні кошти, оборотні активи,
оборотний капітал)

Середньогалузеве значення частки основних засобів в активах
західноєвропейських підприємств становить: по хімічній промисловості — близько 20 %, по харчовій — 35 %, текстильній —
25 %, оптовій торгівлі — 15 %, роздрібній торгівлі — 20 %.
Збільшення в структурі необоротних активів статей «Довгострокові фінансові вкладення» та «Незавершене будівництво» вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності, а зменшення сприяє залученню фінансових коштів в
основну діяльність підприємства і поліпшенню його фінансового стану.
П’ятий етап. Якісна характеристика основних засобів оцінюється за такими показниками.
Частка активної частини основних засобів (ЧАкЧОЗ) — це
відношення вартості активної частини основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо) до вартості всіх
основних засобів.
Коефіцієнт зносу (накопичення амортизації) (КЗ) — відношення величини зносу до первісної вартості основних засобів.
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Показує інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу. Рекомендоване значення менш 0,5.
Коефіцієнт придатності (КПр) — це відношення вартості
основних засобів до величини зносу основних засобів (або
одиниця мінус коефіцієнт зносу).
Коефіцієнт оновлення (КОн) — відношення суми введених
за звітний період основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.
Коефіцієнт вибуття (КВиб) — відношення первісної вартості основних засобів, що вибули до їх первісної вартості на
початок періоду.
Дані для розрахунку коефіцієнтів вибуття та оновлення основних засобів містяться в примітках до фінансових звітів.
Фондовіддача (Фв) — відношення чистого доходу до середньої вартості основних засобів.
Фондомісткість (Фм) є показником зворотнім до фондовіддачі.
Індекс постійного активу (ІПА) показує частку необоротних
активів (у тому числі основних засобів) у власних джерелах.
Необхідно відмітити, що дані показники є досить приблизними, оскільки в балансі більшості підприємств активи показані за первісною вартістю. Балансова вартість активів часто
не має нічого спільного з їх реальною вартістю, особливо в
умовах інфляції.
Шостий етап. Фінансовий стан підприємства знаходиться
в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти,
вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Ефективність управління активами характеризується такими загальними показниками:
— коефіцієнт оборотності (Turnover Ratio) — відношення
чистого доходу до середньорічної вартості активів;
— тривалість одного обороту активів (Collection) — коефіцієнт оборотності, визначений у днях;
— коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Fixation ratio) —
обернений коефіцієнту оборотності.
До найбільш поширених коефіцієнтів оборотності відносяться:
• оборотність усіх активів;
• оборотність постійних (необоротних) активів;
• оборотність оборотних активів;
• оборотність робочого капіталу (табл. 3.4).
Фінансовий аналіз: теорія і практика

45

ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ

Таблиця 3.4

Показник

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Оборотність усіх активів
( К ОА ), оборотів

Чистий дохід
Середні активи

Ф.2 р. 035
Ф.1 р. 280

Оборотність постійних
активів (фондовіддача)
(КОПА), оборотів

Чистий дохід
Середні постійні
активи

Ф.2 р. 035
Ф.1 р. 080

Оборотність робочого
капіталу (КОРК), оборотів

Чистий дохід
Середній робочий
капітал

Ф.2 р.035
Ф.1р.260 + р.270 * - p.620 - р.630 * *

Оборотність оборотних
активів( К ООбА ), оборотів

Чистий дохід
Середня величина
оборотних активів

Ф.2 р.035
Ф.1р.260 + р.270 *

Примітка: * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка
буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу; ** — враховується
та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.

Коефіцієнти оборотності обраховуються в кількості разів,
зростання є позитивною тенденцією.
На зміну оборотності в днях впливає низка факторів. Факторами першого порядку є два фактори: зміна середньої величини активів; зміни в обсязі реалізації. Двома ж найголовнішими
групами активів є необоротні та оборотні активи. Найголовнішими складовими необоротних активів є основні засоби, а
оборотних активів — запаси та дебіторська заборгованість.
За оцінками фахівців при ефективному управлінні фінансами підприємство може одержати економію на 50 % за рахунок ефективного управління запасами, на 40 % — за рахунок
управління запасами готової продукції і дебіторською заборгованістю і на 10 % — за рахунок управління технологічним
циклом.
Отже трьома основними показниками оборотності активів
є: оборотність основних засобів; оборотність запасів; оборотність дебіторської заборгованості (табл. 3.5).
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Таблиця 3.5
ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Показник

Алгоритм розрахунку

Оборотність оборотних активів (К ООбА ),
оборотів

Чистий дохід
Середня величина
оборотних активів

Тривалість одного
обороту оборотних
засобів ( Д О ), днів

360/ К ООбА

Оборотність запасів
( К ОЗ ), оборотів

Чистий дохід
Середні запаси
або
Собівартість
реалізованої продукції
Середні запаси

Тривалість одного
обороту запасів ( Д З ),
днів

360/ К ОЗ

Оборотність дебіторської заборгованості
( К ОД ), оборотів

Чистий дохід
Середня дебіторськ а
заборгован ість

Тривалість одного
обороту дебіторської
заборгованості ( Д Д ),
днів

Джерела інформації

Ф.2 р.035
Ф.1 р. 260 + р.270 *

Ф.2 р.035
Ф.1 р.100 + ... + р.140
або
Ф.2 р.040
Ф.1 р.100 + ... + р.140

Ф.2 р.035
Ф.1 р.150 + ... + р.210

360/ К ОД

Примітка: * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка
буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу.

При визначені оборотності запасів більше підходить у чисельнику ставити собівартість реалізації, оскільки ці показники зіставляються. За умови бурхливого зростання підприємства доцільно використовувати не середню суму запасів, а суму
запасів на кінець періоду, оскільки запаси постійно зростають
для забезпечення зростання обсягів реалізації.
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Коефіцієнти оборотності розраховуються також для аналізу
кредиторської заборгованості (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Показник

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Оборотність кредиторської заборгованості ( К КЗ ),
оборотів

Чистий дохід
Середня кредиторська
заборгованість
або
Собівартість
реалізованої продукції
Середня кредиторська
заборгованість за товар

Ф.2 р.035
Ф.1 р. 620. - р.500 - р.510
або
Ф.2 р.040
Ф.1 р. 520. + р.530

Тривалість одного
обороту кредиторської заборгованості ( Д КЗ ), днів

360/ К КЗ

Усі показники оборотності короткострокових активів та
пасивів замикає показник тривалості фінансового циклу.
Розрізняють виробничий, операційний та фінансовий цикли
(табл. 3.7).
Таблиця 3.7
ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ ЦИКЛІВ
Показник

Алгоритм розрахунку

Тривалість виробничого
циклу (ДВЦ), днів

Тривалість обороту запасів (виробничих запасів,
незавершеного виробництва, готової продукції)

Тривалість операційного
циклу (ДОЦ), днів

Тривалість виробничого циклу + Тривалість
погашення дебіторської заборгованості

Тривалість фінансового
циклу (ДФЦ), днів

Тривалість операційного циклу – Тривалість
погашення кредиторської заборгованості

Виробничий цикл (Production Cycle) — починається з моменту надходження матеріалів на склад підприємства, закінчується в момент відвантаження покупцеві продукції, що була
виготовлена з даних матеріалів.
Операційний цикл (Operating Cycle) — інтервал часу,
протягом якого поточні активи підприємства роблять повний
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оборот від придбання запасів для здійснення діяльності до
отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції
(погашення дебіторської заборгованості).
Фінансовий цикл (Financial Cycle) — починається з моменту оплати постачальникам визначених матеріалів (погашення
кредиторської заборгованості), закінчується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості).
Чим вище значення фінансового циклу, тим більша потреба
підприємства в грошових коштах для придбання оборотних
засобів. Від’ємне значення фінансового циклу свідчить про те,
що підприємство має в безкоштовному користуванні чужі
гроші. У тих випадках, коли робочий капітал має від’ємне значення, поняття фінансового циклу не існує.
Для аналізу оборотних активів необхідно не тільки розглянути співвідношення тривалості операційного і фінансового
циклів, а й оцінити структуру цих циклів, тобто порівняти між
собою періоди обороту окремих складових (запасів сировини і
матеріалів, незавершеного виробництва, запасів готової продукції, дебіторської і кредиторської заборгованості).

1. Охарактеризуйте послідовність проведення аналізу фінансового стану.
2. Яка економічна суть і структура майна підприємства?
3. Наведіть класифікацію активів підприємства.
4. У чому полягає відмінність між необоротними і оборотними активами?
5. За якими етапами проводиться аналіз майна підприємства?
6. Назвіть основні показники аналізу майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристику.
7. Як проводиться горизонтальний і вертикальний аналіз
майна підприємства?
8. Які коефіцієнти характеризують структуру активів підприємства?
9. У чому полягає золоте правило підприємства?
10. Як здійснюється аналіз ефективності використання основних засобів?
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11. Назвіть зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів.
12. Що таке фінансовий цикл і як вимірюється його тривалість?

ТЕСТИ

1. Підприємство купує товар на суму 100 тис. грн з оплатою в день придбання. Продає товар через 30 днів за 130 тис.
грн. Отримує гроші від покупця через 40 днів. Скільки днів
буде тривалість фінансового циклу:
а) 30;
б) 10;
в) 70;
г) 35?

2. Іммобілізація оборотних активів може бути виправданою
в разі:
а) зниження їх оборотності;
б) збільшення обсягу операційної діяльності;
в) прискорення їх оборотності;
г) правильна відповідь відсутня.

3. Які напрями розміщення оборотних активів можна віднести до високоліквідних активів:
а) матеріальні оборотні активи;
б) товари відвантажені;
в) дебіторська заборгованість;
г) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства?

4. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу:
а) готова продукція на складі;
б) кошти на рахунках у банках і касі, в розрахунках;
в) виробничі запаси;
г) готова продукція, грошові кошти і кошти в розрахунках?

5. Майно підприємства складається з:

а) основних засобів та оборотних коштів;
б) необоротних та оборотних матеріальних засобів;
в) необоротних матеріальних і нематеріальних активів та оборотних коштів;
г) основних засобів та необоротних нематеріальних активів.
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6. У звітному періоді використання активів підприємства
буде ефективнішими, ніж у попередньому, якщо:

а) темпи приросту чистого прибутку будуть більші за темпи приросту активів, а темпи приросту чистого доходу менші;
б) темпи приросту чистого доходу будуть більші за темпи приросту активів, а темпи приросту чистого прибутку менші;
в) темпи приросту чистого прибутку більші за темпи приросту
чистого доходу, а темпи приросту чистого доходу більші за темпи
приросту активів;
г) темпи приросту активів більші темпів приросту чистого доходу та чистого прибутку.

7. Від’ємне значення тривалості фінансового циклу скоріш
за все свідчить про те, що:

а) підприємство має високу тривалість обороту дебіторської заборгованості;
б) підприємство має високу тривалість обороту кредиторської
заборгованості;
в) підприємство не має кредиторської заборгованості;
г) правильної відповіді немає.

8. За функціональною роллю оборотний капітал поділяється на:
а) нормовані та ненормовані оборотні кошти;
б) оборотні фонди та фонди обігу;
в) предмети праці та грошові кошти;
г) виробничі фонди та фонди обігу.

9. Скільки днів триватиме операційний цикл підприємства,
якщо середній період обороту запасів сировини та матеріалів
становить 25 днів; середній період обороту незавершеного виробництва — 8; середній період обороту запасів готової продукції — 19; середній період обороту дебіторської заборгованості —
20; середній період обороту грошових коштів — 3; середній період обороту кредиторської заборгованості — 16 днів:
а) 52;
б) 72;
в) 56;
г) 25?

10. Підприємство має основні засоби на суму 200 тис. грн,
запаси — 100, дебіторську заборгованість — 40, поточні фінансові інвестиції — 10, кредиторську заборгованість — 60 тис. грн.
Якими будуть поточні фінансові потреби підприємства:
а) 290 тис. грн;
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б) 90 тис. грн;
в) 80 тис. грн;
г) 100 тис. грн?

11. Робочий капітал — це різниця між:

а) необоротними активами підприємства та його довгостроковими зобов’язаннями;
б) необоротними активами підприємства та його власним
капіталом;
в) оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями;
г) оборотними активами підприємства та його довгостроковими
зобов’язаннями.

12. Прискорення обороту оборотних активів не веде до:
а) абсолютного їх вивільнення з обороту;
б) відносного їх вивільнення з обороту;
в) зростання іммобілізації оборотних активів;
г) збільшення обсягів позикового капіталу.

13. Довгострокові фінансові інвестиції відносяться до:

а) короткострокових зобов’язань;
б) основного капіталу;
в) перманентного капіталу;
г) оборотного капіталу.

14. Скільки днів триватиме фінансовий цикл підприємства,
якщо середній період обороту запасів сировини та матеріалів
становить 15 днів; середній період обороту незавершеного виробництва — 5 днів; середній період обороту запасів готової
продукції — 10; середній період обороту дебіторської заборгованості — 20; середній період обороту грошових коштів —
12; середній період обороту кредиторської заборгованості —
26 днів:
а) 30;
б) 50;
в) 24;
г) 36?

15. Індекс постійного активу визначається як відношення:

а) необоротних активів до оборотних активів;
б) необоротних активів до загальної суми майна;
в) необоротних активів до робочого капіталу;
г) необоротних активів до власного капіталу.
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ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Матеріальною основою виробничого процесу є засоби
праці, які набувають економічної форми основних засобів.
2. Майбутня економічна вигода — це потенційна здатність
активу сприяти (прямо або непрямо) надходженню до підприємства грошових коштів або їх еквівалентів.
3. Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарську діяльність при максимальних запасах активів.
4. Оборотні активи підприємств у процесі виробничої діяльності перебувають у безперервному русі і постійно змінюють свою форму.
5. Кількість оборотів активів — це відношення середньої
вартості активів до виручки від реалізації.
6. Прискорення оборотності оборотних активів збільшує
потребу в них.
7. Якщо темпи приросту виручки і прибутку більші за темпи приросту активів, то у звітному періоді використання активів підприємства було ефективнішим, ніж у попередньому періоді.
8. Збільшення в структурі необоротних активів статті «Довгострокові фінансові інвестиції» вказує на відволікання коштів
з основної виробничої діяльності.
9. Коефіцієнт зносу дорівнює одиниці мінус коефіцієнт
придатності.
10. Чим вище тривалість фінансового циклу, тим вищі поточні фінансові потреби підприємства.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. ___________ ___________ — це активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку у вигляді відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості або інших вигод для
інвестора.
2. ___________ вартість — це сума, за якою може бути
здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті
операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. На практиці її ототожнюють з ринковою вартістю інвестицій.
3. До виробничих оборотних фондів належать: сировина,
основні й допоміжні __________, напівфабрикати, паливо, тара, __________ частини для ремонтів, малоцінні й швидкоФінансовий аналіз: теорія і практика
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зношувані предмети, незавершене __________, напівфабрикати власного виготовлення, витрати __________ періодів.
4. Фонди обігу — це залишки __________ продукції на
складі підприємств, відвантажені, але не __________ покупцями товари, залишки коштів підприємств на __________ рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській __________,
а також укладені в короткострокові __________ папери.
5. __________ підприємства (активи) є дзеркальним відображенням __________, який у нього інвестований.
6. Активи показують напрямки конкретного використання
залучених _____________ ресурсів, а капітал (_____________)
зобов’язання підприємства перед ___________ та __________.
7. За Міжнародними стандартами рахівництва запаси розглядаються як __________, що:
а) придбані та зберігаються для перепродажу;
б) отримані у процесі власного ___________ і призначені
для продажу;
в) бувають у формі сировини, матеріалів, ____________ виробництва, призначених для використання у виробничому циклі або при наданні послуг.
8. У роздрібній та оптовій торгівлі запаси товарів, призначених для продажу, є __________ статтею активів. У виробничих компаніях, де запаси також є вагомою часткою
__________, розрізняють їх три види: запаси сировини для виготовлення продукції; запаси напівфабрикатів (_________ виробництво); запаси готової до продажу __________. При цьому вартість запасів напівфабрикатів та готової продукції
__________ ніж сировини, з якої вони виготовлені, оскільки у
їхню вартість включена вартість __________, електроенергії та
інших виробничих витрат.
9. Різноманітні елементи, що складають _________ активи,
можна об’єднати у чотири підгрупи:
товарно-матеріальні запаси (склад);
дебіторська заборгованість;
грошові кошти;
інші __________ активи.
10. До __________ активів належать активи, котрі не існують фізично. Передусім йдеться про ділову репутацію фірми
(гудвіл).
11. __________ __________ — це великі, високовартісні, довгострокові матеріальні активи, необхідні для ведення опера54
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ційної діяльності. Землю, будівлі, обладнання, офісні приміщення та транспорт, як правило, зараховують до цієї групи.
Стандартний спосіб оцінки зазначених активів такий: з початкової вартості вираховується процент _________ за певний термін користування.
12. Стаття «________ _________ _________» включає активи,
що знаходяться у тривалому володінні підприємства, наприклад ті акції інших підприємств, котрі в подальшому можуть
бути продані. Частіше — акції дочірніх підприємств.
13. _________ _________ — матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання
в оренду іншим особам або для цілей управління та які,
як очікується, будуть використовуватись протягом більш
ніж один рік (або операційний цикл, якщо він довший за
_____).
14. За характером участі в господарському процесі активи
підприємства поділяються на __________ та __________.
15. За формами функціонування активи підприємства поділяються на __________ (основні засоби, запаси); ________ активи (гудвіл, патенти, авторські права тощо); __________ активи (дебіторська заборгованість, _________ інвестиції)
16. Для цілей аналізу необхідно суму витрат майбутніх періодів визначити за часом і розподілити між __________ та
__________ активами. Витрати майбутніх періодів, погашення
яких очікується протягом наступного періоду слід віднести до
__________ активів.
17. Коефіцієнт __________ — це відношення необоротних
активів до загальної суми активів.
18. Коефіцієнт __________ — це відношення оборотних активів до загальної суми активів.
19. Коефіцієнт зносу — це відношення величини зносу до
__________ вартості основних засобів.
20. Коефіцієнт оновлення — це відношення суми введених
за звітний період основних засобів до __________ вартості основних засобів на ________ періоду.
21. Коефіцієнт вибуття — це відношення _________ вартості основних засобів, що вибули до їх первісної вартості на
________ періоду.
22. Коефіцієнт __________ — це одиниця мінус коефіцієнт
зносу.
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23. «Кредиторська заборгованість» співвідноситься з
«_________ заборгованістю».
24. __________ запаси — різні речові елементи виробництва, що використовуються в якості _______ праці у виробничому та іншому господарському процесі. Вони __________ споживаються в кожному циклі та ________ переносять свою
вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт і
наданих послуг.
25. Двома найголовнішими компонентами оборотних активів є: __________ та __________ _________.
26. _________ інвестиції є активною формою ефективного
використання тимчасово вільного капіталу.
27. За швидкістю обертання в грошові кошти (за ліквідністю) оборотний капітал поділяється на: ________, __________,
__________.
28. До високоліквідних оборотних активів відносяться:
_____ _____, _____ _____ _____.
29. Тривалість ________ циклу більше тривалості ________
циклу на період обороту кредиторської заборгованості.
30. Дебіторська заборгованість показує два фактори:
_____ ділової активності; відношення підприємства до своїх
______.

1. У чому полягає відмінність між активами і пасивами підприємства? Які активи є більш важливими для
діяльності підприємства?
2. У чому полягає економічний зміст оборотності активу?
3. Як саме низька ефективність використання основних засобів впливає на діяльність підприємства?
4. Про що говорить низька оборотність кредиторської
заборгованості?
5. Чи може тривалість фінансового циклу бути від’ємною?
6. Що означає зростаюче за часом значення фінансового циклу?
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Задача 1
За даними табл. 3.8 проаналізуйте стан основних засобів.
Зробіть висновки.
Таблиця 3.8
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
На початок року

Показники

тис. грн.

%

На кінець року
тис. грн.

Первісна вартість

55000

64000

Знос основних засобів

2200

2500

Надходження основних засобів

1500

Вибуття основних засобів

3700

%

Коефіцієнт зносу
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт придатності
Коефіцієнт вибуття

Задача 2
За даними табл. 3.9 проаналізуйте вплив величини основних фондів та фондовіддачі на обсяг реалізації (за допомогою
методу ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.
Таблиця 3.9
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Показники

Період
Попередній

Звітний

Чистий дохід, тис. грн

21 400

22 200

Середньорічна вартість
основних засобів, тис. грн

23 000

23 400

Відхилення

Коефіцієнт фондовіддачі

Задача 3
За даними табл. 3.10 визначте показники майнового стану.
Зробіть висновки.
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Таблиця 3.10
АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ
Період

Показники

Звітний

Попередній

Чистий дохід, тис. грн

10000

9200

Середньорічна вартість основних засобів,
тис. грн

2600

2400

Середньорічна вартість оборотних активів,
тис. грн

1950

1800

Коефіцієнт фондовіддачі
Коефіцієнт фондомісткості
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
Коефіцієнт закріплення оборотних активів

Задача 4
Заповніть табл. 3.11 та її даними проаналізуйте майновий
стан підприємства. За результатами аналізу зробіть узагальнюючі висновки.
Таблиця 3.11
АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ

тис.
грн

Нематеріальні активи

300

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос

2600
830

3580
920

Довгострокові фінансові
інвестиції

150

150

Відхилення

+,–

%

пунктів у
структурі

тис.
грн

На кінець
року
% до підсумку

Показники

% до підсумку

На початок
року

320

Усього необоротні активи
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Закінчення табл. 3.11

тис.
грн

Запаси:
виробничі запаси
незавершене виробництво
готова продукція

3000
1000
1100

2800
700
1000

Дебіторська заборгованість

2040

2000

Поточні фінансові
інвестиції

500

420

Грошові кошти

170

160

Витрати майбутніх періодів

100

90

Відхилення

+,–

%

пунктів у
структурі

тис.
грн

На кінець
року
% до підсумку

Показники

% до підсумку

На початок
року

Усього оборотні активи
Частка оборотних виробничих фондів в оборотних
активах
Частка оборотних виробничих фондів в активах
Частка основних засобів в
активах
Коефіцієнт зносу
Коефіцієнт майна виробничого призначення
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах
Коефіцієнт мобільності
активів
Коефіцієнт постійності активів

Задача 5
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть таблицю 3.12 та зробіть порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
Фінансовий аналіз: теорія і практика

59

Таблиця 3.12
АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ (тис. грн)

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Перевищення
заборгованості
дебіторської

кредиторської

Заборгованість за товари, роботи та послуги
(Ф. 1 р. 160, р. 530)
За векселями
(Ф. 1 р. 150, р. 520)
За розрахунками з бюджетом (Ф. 1 р. 170, р. 550)
За розрахунками з авансів (Ф. 1 р. 180, р. 540)
За розрахунками з позабюджетними платежами
(Ф. 1 р. 560)

х

За розрахунками зі страхування (Ф. 1 р. 570)

х

За розрахунками з оплати праці (Ф. 1 р. 580)

х

За розрахунками з учасниками (Ф. 1. р. 190,
р. 590)
Із внутрішніх розрахунків (Ф. 1 р. 200, р. 600)
Інші види заборгованості (Ф. 1. р. 210, р. 610)
Разом

Задача 6
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть таблицю 3.13 та зробіть загальний аналіз джерел формування
оборотних активів.
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Таблиця 3.13
Джерело власних оборотних засобів

На початок року
грн

структура, %

Наприкінці року
грн

структура, %

Зміни (+,–)
грн

структура, %

Робочий капітал
Поточні пасиви

Короткострокові кредити
банків
Поточна заборгованість
за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточні зобов’язання за
розрахунками
Інші поточні зобов’язання
Всього

Задача 7
Для періодів, наведених у формах звітності (Додаток А),
розрахуйте тривалість виробничого, операційного та фінансового циклів. Зробіть висновки.
Задача 8
Для періодів, наведених у формах звітності (Додаток А),
проаналізуйте майна підприємства за такими етапами:
— вертикальний та горизонтальний аналіз активів;
— оцінка співвідношення темпів зростання активів, чистого доходу від реалізації та чистого прибутку («золоте правило
економіки»);
— аналіз коефіцієнтів структури активів;
— аналіз розподілу коштів між сферою виробництва і сферою обігу;
— якісна характеристика основних засобів;
— аналіз ефективності управління активами (показники
оборотності).
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Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів залежно
від періодів. На графіках позначте:
а) на осі абсцис — періоди;
б) на осі ординат — величини коефіцієнтів.
За графіками визначте характер залежності (тренд). Наведіть обґрунтовані висновки щодо ефективності використання
майна підприємства.

62

О. Я. Базілінська

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1. Економічна сутність та класифікація капіталу.
2. Аналіз фінансової незалежності підприємства.
3. Визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової залежності і фінансового ризику.
4. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування.

1. Економічна сутність та класифікація капіталу

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності.
Глибше зрозуміти сутність капіталу можна розглянувши
його класифікацію за різними ознаками.
1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і
позиковий.
До власного капіталу розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для
забезпечення свого розвитку.
До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше
майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.
Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим
капіталом показує, що за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової стійкості.
За позичковий капітал власник отримує фіксовану винагороду у вигляді відсотків, за власний капітал — фіксованої винагороди немає, винагорода залежить від результатів діяльності і сплачується у вигляді дивідендів.
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2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий
(постійний, перманентний) капітал і короткостроковий (змінний) капітал (схема 4.1).
Постійний (довгостроковий, перманентний) капітал
Власний капітал

Довгострокові
зобов’язання

Змінний (короткостроковий) капітал
Поточні
зобов’язання

Схема 4.1. Склад капіталу за тривалістю використання

У західній практиці для відокремлення довгострокового капіталу часто використовується термін «капіталізовані джерела».
Капіталізовані джерела — це сума довгострокових зобов’язань як перед кредиторами, так і власниками. Капіталізовані джерела мають ще назву «чисті активи».
Капіталізовані джерела = Власний капітал + Довгострокові
зобов’язання = Ф. 1 р. 380 + р. 430 + р. 480 + р. 630***,
де *** — враховуються доходи майбутніх періодів в частині
понад 12 місяців.
Чисті активи = Активи – Поточні зобов’язання =
= Ф. 1 р. 280 – р. 620 – 630**,
де ** — враховується та частка доходів майбутніх періодів,
яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.
Капіталізовані джерела = Чисті активи.
3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів
в активи підприємства капітал поділяється на основний і оборотний.
Схематично склад капіталу залежно від напрямів його розміщення проілюстровано на схемі 4.2.
Основний капітал (необоротні активи)

Оборотний капітал (оборотні активи)

Основні засоби

Запаси

Нематеріальні активи

Дебіторська заборгованість

Незавершене будівництво

Поточні фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції

Грошові кошти

Схема 4.2. Склад капіталу за напрямами розміщення
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Водночас можна окремо виділити капітал, що використовується у внутрішньому обороті підприємства та за його межами
За межами внутрішнього обороту підприємства знаходяться
дебіторська заборгованість, довгострокові та поточні фінансові інвестиції. Вкладення частини капіталу в зовнішні фінансові
інструменти свідчить, що в попередні періоди у підприємства
були вільні грошові кошти. Водночас капітал, інвестований за
межами підприємства, можна розглядати як резерв мобілізації
в господарський оборот додаткових грошових коштів у випадку, коли збільшуються його власні інвестиційні потреби або
погіршується поточна платоспроможність.
Дуже важливою з погляду управління фінансами підприємств є комбінована класифікація капіталу, в якій поєднуються різні класифікаційні ознаки: належність капіталу, тривалість його використання та напрями розміщення. Схематично
взаємозв’язок між напрямками розміщення капіталу і джерелами його формування зображено на схемі 4.3.
Основний капітал
Оборотний капітал

Довгострокові зобов’язання
Власний капітал

Капіталізовані
джерела

Поточні зобов’язання

Схема 4.3. Комбінована класифікація капіталу

Як видно із схеми, капіталізовані джерела спрямовуються
на фінансування необоротних активів і частини оборотних активів. Частина оборотного капіталу, яка сформована на постійній
основі, тобто за рахунок капіталізованих джерел, називається
робочим капіталом (власні оборотні кошти). Нестача робочого
капіталу призводить до підвищення фінансової залежності і
свідчить про нестійке фінансове становище підприємства.
2. Аналіз фінансової незалежності
підприємства

Фінансова незалежність підприємства (Financial Independence) — це фінансовий стан, при якому підприємство здатне
забезпечити свій розвиток та відповісти на вимоги зовнішнього середовища. За умов фінансової незалежності підприємство
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має безперервний процес фінансово-господарської діяльності,
вільно маневрує грошовими коштами, оновлює та розширює
виробництво.
До основних показників, що характеризують фінансову
незалежність підприємства, належать:
— коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);
— коефіцієнт фінансової залежності (мультиплікатор власного капіталу);
— коефіцієнт концентрації позичкового капіталу;
— коефіцієнт фінансового ризику;
— коефіцієнт фінансової стабільності;
— коефіцієнт довгострокової заборгованості;
— коефіцієнт покриття відсотків (покриття фінансових витрат);
— коефіцієнт маневреності власного капіталу.
Коефіцієнт фінансової незалежності ( К ФН ) (Autonomy
Ratio) (коефіцієнт автономії, коефіцієнт власності, коефіцієнт
концентрації власного капіталу) характеризує концентрацію
власного капіталу.
Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється відношенням суми власних коштів (ВК) до валюти балансу (ВБ):

К ФН =

ВК Ф.1 р.380 + р.430
=
.
ВБ
Ф.1 р.640

Багато аналітиків вважають, що коефіцієнт автономії не
повинен бути меншим за 0,5—0,6. Хоча, наприклад, у японських
компаніях він, як правило, дорівнює 0,2—0,3. У більшості вітчизняних сільськогосподарських підприємств значення цього
коефіцієнта коливається в межах 0,8—0,9, що, безумовно, не є
свідченням їхньої фінансової стабільності, а свідчить лише
про обмеженість та недоступність зовнішнього фінансування.
Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає
підвищення фінансової стійкості підприємства і є позитивним
моментом.
Водночас зростання коефіцієнта фінансової незалежності
може і не сприяти збільшенню виробничої активності підприємства, зростанню його рентабельності. Аналізуючи коефіцієнт фінансової незалежності, необхідно передусім звертати
увагу на наявність економічно виправданих зовнішніх джерел
фінансування в пасиві балансу. Якщо підприємство веде агре66
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сивну політику, спрямовану на завоювання ринків збуту своєї
продукції, розширює виробничі потужності, то величина коефіцієнта фінансової незалежності навіть на рівні 0,2 — 0,3 не
свідчить про його критичний фінансовий стан.
Тим часом, якщо більшість позикового капіталу являє собою прострочену кредиторську заборгованість та кредити, не
сплачені в строк, то і величина коефіцієнта фінансової незалежності на рівні 0,8 — 0,9 може виявитися занадто низькою.
Коефіцієнт фінансової залежності ( К ФЗ ) (Total Assets to
Equity) розраховується відношенням валюти балансу до власного капіталу, є оберненим показником до коефіцієнта фінансової незалежності. Для коефіцієнта фінансової залежності рекомендоване значення менше ніж 2 (тобто 1/0,5).
К ФЗ =

або

ВБ
Ф.1 р.640
,
=
ВК Ф.1 р.380 + р.430
К ФЗ =

1
.
К ФН

Коефіцієнт фінансової залежності ще має назву мультиплікатор власного капіталу.
Мультиплікатор власного капіталу ( К мВК ) (Equity Multiplier) пов’язує рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. Показує, у скільки разів рентабельність власного капіталу більша рентабельності активів.
К мВК = К ФЗ =

ВБ = А
.
ВК

Якщо мультиплікатор власного капіталу помножити на рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активів), то отримаємо рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до власного капіталу):
К мВК ×

ЧП
А ЧП ЧП
=
×
=
.
А
ВК А
ВК

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ( К кПК ) (Debt
Ratio) розраховується як відношення позикового капіталу (ПК)
до валюти балансу або як різниця між 1 та коефіцієнтом фінансової незалежності. Показує частку залученого майна в акФінансовий аналіз: теорія і практика
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тивах підприємства та ступінь залежності підприємства від
кредиторів.
Зростання цього показника за часом означає посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, що є негативною тенденцією:
К кПК =

або

ПК Ф.1 р.480 + р.620 + р.630
=
,
ВБ
Ф.1 р.640

К кПК = 1 − К ФН = 1 − 1 / К ФЗ .

Відповідно можна записати, що

К ФН = 1 − К кПК ; К ФЗ =

1
.
1 − К кПК

Коефіцієнт фінансового ризику ( К ФР ) (Debt/Equity Ratio)
(коефіцієнт фінансового левериджу) характеризує співвідношення позикових та власних коштів. Рекомендоване значення
менше 1:
К ФР =

ПК Ф.1р.480 + р.620 + р.630
=
.
ВК
Ф.1р.380 + р.430

Коефіцієнт фінансового ризику показує, кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 гривню вкладених
в активи власних коштів. Чим вище його значення, тим вищий
ризик вкладання капіталу в підприємство. Нормальним вважається співвідношення 1:2, за якого одна третина загального
фінансування сформована за рахунок позикових коштів.
З одного боку, динаміка збільшення коефіцієнта фінансового ризику веде до посилення залежності підприємства від позикового капіталу, зниження його фінансової незалежності,
зменшення фінансової стійкості. Але в той же час підприємство може бути зацікавлене у використанні позикових коштів з
двох причин. По-перше, фінансові витрати зменшують величину прибутку до оподаткування, а по-друге, якщо фінансові
витрати менші, ніж величина прибутку, отриманого від використання позикових коштів, то це сприяє зростанню рентабельності власного капіталу.
У різних галузях співвідношення позикових та власних коштів неоднакове. Це залежить як від менталітету країни, так і
від оборотності капіталу. Чим вища оборотність капіталу, тим
більшим може бути цей коефіцієнт.
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Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та коефіцієнта фінансової залежності:

К ФЗ

К ФР = К ФЗ − 1 ,
ВБ
ВБ ВК ПК
−1 =
−1 =
−
=
.
ВК
ВК ВК ВК

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та фінансової незалежності:
К ФР =

1
1
− 1 , оскільки К ФЗ =
.
К ФН
К ФН

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом фінансової незалежності: коефіцієнт фінансового ризику дорівнює
відношенню коефіцієнта концентрації позичкового капіталу
до коефіцієнту фінансової незалежності.
К ФР

ПК
К
ПК
=
= ВБ = кПК .
ВК ВК
К ФН
ВБ

Оскільки К ФН = 1 − К кПК , то можна записати:
К ФР =

К кПК
.
1 − К кПК

Коефіцієнт фінансового ризику можна розраховувати не
тільки за всім позиковим капіталом, а й за кожним його джерелом. Так, коефіцієнт фінансового ризику можна визначити
як відношення довгострокових зобов’язань (ДЗ) до власного
капіталу:
К ФР =

ДЗ
≤ 0,25 .
ВК

Цей коефіцієнт дає змогу оцінити фінансову стабільність
підприємства з точки зору структури джерел фінансування необоротних активів і робочого капіталу. Як відомо, власний капітал підприємства та довгострокові зобов’язання є джерелами
фінансування саме цих видів активів.
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Коефіцієнт фінансової стабільності (К ФС ) (Equity/Debt
Ratio) характеризує покриття боргів власним капіталом. Розраховується відношенням власних коштів до позикових, є оберненим показником до коефіцієнта фінансового ризику:
К ФС =

ВК
Ф.1р.380 + р.430
=
.
ПК Ф.1р.380 + р.620 + р.630

Рекомендоване значення більше ніж 1. Але, як свідчить досвід багатьох підприємств, величина коефіцієнта фінансової
стабільності коливається в досить широких межах залежно від
галузевої належності підприємства.
Взаємозв’язок коефіцієнта фінансової стабільності з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом
незалежності.
Оскільки, К ФР =

К кПК
1
, К ФС =
, то можна записати:
К ФН
К ФР

К ФС =

1 - К кПК
К ФН
або К ФС =
.
К кПК
К кПК

Більшість західних аналітиків вважають оптимальним значення коефіцієнта фінансової стабільності 0,5—0,7. У вітчизняних сільськогосподарських підприємств останнім часом він
перебуває, як правило, в межах 4—6, що знову ж свідчить про
те, що підприємства ведуть виробничу діяльність майже цілком за рахунок власних ресурсів.
Коефіцієнт довгострокової заборгованості (К ДЗ ) (Debt/
(Equity + Debt) Ratio) (коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел) характеризує загальну капіталізацію підприємства, оскільки суму довгострокових зобов’язань і власного
капіталу називають ще загальною капіталізацією підприємства. Показує відсоток довгострокових зобов’язань у капіталізованих джерелах.
К ДЗ =

ДЗ
Ф.1р.480
.
=
ВК + ДЗ Ф.1р.380 + р.430 + р.480

Підвищення цього показника свідчить, з одного боку, про
посилення залежності від зовнішніх кредиторів, а з іншого —
про ступінь фінансової надійності підприємства і довіри до
нього банків і населення.
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Цей показник пов’язаний з коефіцієнтом фінансового ризику розрахованим відносно довгострокових зобов’язань.
За умови, що:
ДЗ
,
ВК + ДЗ
ДЗ
=
.
ВК

К ДЗ =
К ФР

Додамо до знаменника в останній формулі складову ДЗ та
одночасно віднімемо складову ДЗ:
К ФР =

ДЗ
.
ВК + ДЗ − ДЗ

Далі поділимо чисельник і знаменник К ФР на (ВК + ДЗ):
К ФР

Тоді

ДЗ
ДЗ
ВК + ДЗ
.
=
=
ВК
+ ДЗ - ДЗ
ВК
ВК + ДЗ

К ФР = К ДЗ /(1 − К ДЗ ) .

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел ( К ФНКД ) показує відсоток власного капіталу в капіталізованих джерелах:
К ФНКД =

ВК
Ф.1р.380 + р.430
=
.
ВК + ДЗ Ф.1р.380 + р.430 + р.480

Коефіцієнт покриття відсотків ( К ПВ ) (Times Interest
Earned — TIE — Interest Coverage) (коефіцієнт покриття фінансових витрат) є відносним показником довгострокової платоспроможності. В чисельнику береться величина прибутку до
сплати відсотків та податків (ЕВІТ), у знаменнику — витрати
на сплату відсотків:
К ПВ =

Прибуток до сплати податків + Витрати на сплату відсотків
=
Витрати на сплату відсотків
Ф.2 р.170 + р.140
.
=
Ф.2 р.140
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Коефіцієнт покриття відсотків характеризує потенційну
можливість підприємства погасити позику, ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів.
Зменшення цього коефіцієнта в динаміці свідчить про збільшення витрат підприємства на сплату відсотків за кредит.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К МнВК )
(Flexibility Ratio) визначає частку власного капіталу, що вкладена в оборотні активи. Розраховується відношенням робочого
капіталу (РК) до власного капіталу. Характеризує ступінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного капіталу, яка знаходиться в обігу і використовується для
фінансування поточної діяльності:
К МнВК =

РК Ф.1 р.260 + р.270 * −p.620 − p.630 * *
=
.
ВК
Ф.1 р.380 + р.430

де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка
буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу.
Для забезпечення гнучкості при використанні власних коштів підприємства коефіцієнт маневреності власного капіталу
має бути досить високим. Позитивною тенденцією вважається
невелике зростання його в динаміці.
3. Визначення нормативних значень
коефіцієнтів фінансової автономії,
фінансової залежності і фінансового ризику

Щоб визначити нормативне значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансову залежність і фінансовий ризик рекомендують керуватися фактично сформованою структурою
активів і загальноприйнятими підходами до їх фінансування
(агресивний, помірний, консервативний).
Вибір джерел фінансування для кожного виду активу здійснюється відповідно до золотих правил — золотого правила
фінансування та золотого правила балансу (див. тему 2). Довгострокові зобов’язання та власний капітал спрямовують на фінансування необоротних активів та постійних оборотних активів.
Постійні оборотні активи — це той мінімум, що необхідний підприємству для операційної діяльності з точки зору довгострокових потреб підприємства і величина якого не зале72
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жить від коливань обсягу виробництва та реалізації продукції.
Постійні оборотні активи є навіть в періоду спаду діяльності
підприємства. Як правило, до постійних оборотних активів
відносять мінімально необхідну величину запасів та середній
розмір дебіторської заборгованості, щось на зразок резервного
капіталу.
Постійний оборотний капітал — це не конкретна нерухома
частина поточних активів, а фіксований рівень інвестування в
оборотні активи, елементи яких знаходяться в постійному русі. Наприклад, якщо необоротні активи пофарбувати, то виявиться, що через місяць вони будуть на тому самому місці і
пофарбовані. Якщо пофарбувати оборотні активи (грошові
кошти, дебіторську заборгованість тощо), то через місяць мало
що залишиться.
Змінні оборотні активи — це частина оборотних активів,
схильна до коливань у зв’язку зі зміною обсягів діяльності.
Фінансується змінна частина оборотних активів за рахунок
короткострокового позикового капіталу, а при консервативному підході — частково й за рахунок власного капіталу.
ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ АКТИВІВ
Вид активу

Таблиця 4.1

Підходи до фінансування активів
Агресивний

Помірний

Консервативний

Необоротні активи

40 % — ДЗ
60 % — ВК

20 % — ДЗ
80 % — ВК

10 % — ДЗ
90 % — ВК

Постійні оборотні
активи

50 % — ДЗ
50 % — ВК

25 % — ДЗ
75 % — ВК

100 % — ВК

Змінні оборотні
активи

100 % — КЗ

100 % — КЗ

50 % — ВК
50 % — КЗ

Примітка. КЗ — короткострокові зобов’язання.

Припустимо частка необоротних активів на кінець року
становить 40 %, постійна частка оборотних активів — 35 %,
змінна частка оборотних активів — 25 %. Визначимо нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, концентрації позикового капіталу, фінансового ризику.
1. При агресивній фінансовій політиці.
К ФН = 40 × 0,6 + 35 × 0,5 + 25 × 0 = 41,5% ;
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К кПК = 40 × 0,4 + 35 × 0,5 + 25 × 1 = 58,5% або К кПК =
= 100% − К ФН = 100 − 41,5 = 58,5%;
К ФР = К кПК : К ФН = 58,5 : 41,5 = 1,41%.

2. При помірній фінансовій політиці.
К ФН = 40 × 0,8 + 35 × 0,75 + 25 × 0 = 58,25% ;
К кПК = 40 × 0,2 + 35 × 0,25 + 25 × 1 = 41,75% або К кПК =
= 100% − К ФН = 100 − 58,25 = 41,75%;
К ФР = К кПК : К ФН = 41,75 : 58,25 = 0,72%.

3. При консервативній фінансові політиці.
К ФН = 40 × 0,9 + 35 × 1 + 25 × 0,5 = 83,5% ;
К кПК = 40 × 0,1 + 35 × 0 + 25 × 0,5 = 16,5% або К кПК = 100% − К ФН =
= 100 − 83,5 = 16,5%;
К ФР = К кПК : К ФН = 48 : 52 = 0,2%.

4. Аналіз співвідношення активів
із джерелами їх фінансування

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок
аналізу пасивної й активної частин балансу.
Така група показників характеризує співвідношення двох
головних складників активу балансу (необоротних та оборотних активів) і двох головних складників пасиву балансу (власного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов’язаних
розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структури
активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних активів відповідними джерелами фінансування. У разі відхилення цих співвідношень від оптимальних і середньогалузевих
можна дійти відповідних висновків щодо фінансового стану
підприємства.
Порівняння активів і пасивів підприємства дає змогу оцінити ефективність фінансової політики підприємства
Схематично взаємозв’язок активів та джерел їх фінансування (пасивів) подано на схемі 4.4.
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Активи

Необоротні активи

Пасиви

Довгострокові зобов’язання
Власний капітал

Оборотні активи

Короткострокові зобов’язання

Схема 4.4. Взаємозв’язок активів і пасивів балансу

Відповідно до цієї схеми, основними джерелами фінансування необоротних активів є, як правило, власний капітал i частково довгострокові кредити i позики.
Оборотні активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так i за рахунок короткострокових позикових коштів.
Бажано, щоб на підприємствах виробничої сфери їx було наполовину сформовано з власного, а наполовину — з короткострокового позичкового капіталу. Тоді забезпечується гарантія
погашення зовнішнього боргу.
Щоб визначити, скільки власного капіталу вкладено в довгострокові активи, слід від загальної суми необоротних активів відняти довгострокові зобов’язання.
Частку власного капіталу (Ч НА
ВК ) i частку позикового
НА
капіталу (Ч ПК ) у формуванні необоротних активів визначають
так:
Ч НА
ВК =

Необоротні активи − Довгострокові зобов’ язання
=
Необоротні активи
Ф.1 р.080 − р.480
.
=
Ф.1 р.080

Ч НА
ПК =

Довгострокові зобов’ язання Ф.1 р.480
=
Необоротні активи
Ф.1 р.080

або
НА
Ч НА
ПК = 1 − Ч ВК

Щоб дізнатися, яка сума власного капіталу використовується в обігу (власний оборотний капітал), необхідно від загальної суми власного капіталу i довгострокових зобов’язань
відняти ту частину, яка вкладена в необоротні активи.
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Частка власного (коефіцієнт стабільності структури обороОА
тних коштів) (Ч ОА
ВК ) і позикового капіталу (Ч ПК ) у формуванні
оборотних активів (ОА) визначається так:
Ч ОА
ВК =

Робочий капітал Ф.1 р.260 + р.270 * − p.620 − р.630 * *
,
=
Оборотні активи
Ф.1 р.260 + р.270 ∗

Ч ОА
ПК =

Короткострокові зобов’ язання Ф.1 р.620 + p.630 * *
,
=
Оборотні активи
Ф.1 р.260 + р.270 ∗

або
ОА
Ч ОА
ПК = 1 − Ч ВК .

Для зведеного аналітичного надання інформації про те, за
рахунок яких джерел сформовано окремі розділи активу балансу, використовується шаховий баланс (див. тему 2).
Отже, на ефективність використання капіталу підприємства
впливають дві групи чинників: оптимальне співвідношення
власного і позикового капіталу, довгострокових і короткострокових джерел фінансування; рівень інвестування в основні й оборотні засоби, тобто скільки їх перебуває у сфері виробництва і сфері обігу, в грошовій і матеріальній формах та
наскільки оптимальне їх співвідношення.

1. Поясніть сутність поняття «капітал».
2. Наведіть класифікацію капіталу підприємства.
3. У чому полягають особливості руху капіталу підприємства?
4. Наведіть принципи формування капіталу підприємства.
5. Надайте сутнісну характеристику власного капіталу.
6. У чому полягають особливості власного капіталу підприємства?
7. Надайте сутнісну характеристику позичкового капіталу.
8. Перелічіть особливості позичкового капіталу.
9. Назвіть мету та завдання аналізу фінансової незалежності підприємства?
10. За допомогою яких показників оцінюється фінансова незалежність підприємства?
11. Дайте оцінку системі показників структури капіталу: методам їх розрахунку, економічній інтерпретації.
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12. Як розраховуються нормативні значення коефіцієнтів
фінансової незалежності, фінансової залежності і фінансового
ризику?
13. Сформулюйте золоте правило фінансування та золоте
правило балансу.
14. Які основні напрями інвестування в оборотні засоби?
15. У чому полягає порівняння активів і пасивів?
16. Наведіть показники, що оцінюють співвідношення активів з джерелами їхнього фінансування.

ТЕСТИ

1. Яким буде коефіцієнт фінансової залежності, якщо коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:
а) 0,4;
б) 2,5;
в) 0,7;
г) 1,7?

2. Яким буде коефіцієнт концентрації позикового капіталу,
якщо коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:
а) 0,4;
б) 2,5;
в) 0,7;
г) 1,7.

3. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:
а) 0,4;
б) 2,5;
в) 0,7;
г) 1,7?

4. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 1,8:
а) 0,6;
б) 0,8;
в) 1,4;
г) 0,2?
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5. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,4:
а) 0,6;
б) 0,8;
в) 0,7;
г) 1,5?

6. Яким буде коефіцієнт фінансової стабільності, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,4:
а) 0,6;
б) 0,8;
в) 0,7;
г) 1,5?

7. Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 1,5, а рентабельність
сукупного капіталу — 14 %:
а) 7 %;
б) 21 %;
в) 14 %;

г) неможливо визначити?
8. Загальна вартість активів підприємства становить 1000 тис.
грн, поточні зобов’язання — 400, довгострокові зобов’язання — 150, поточні активи — 500 тис. грн. Коефіцієнт маневровості власного капіталу дорівнює:
а) 1,1;
б) 0,2;
в) 1,2;
г) 0,5.

9. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 1,4:
а) 0,4;
б) 0,6;
в) 0,71;
г) 0,67?

10. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,5:
а) 1;
б) 2;
в) 0,5;
г) 1,5?
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11. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо мультиплікатор власного капіталу 1,3:
а) 0,77;
б) 0,3;
в) 0,7;
г) 1,77?

12. Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, розрахований відносно довгострокових зобов’язань, якщо коефіцієнт
фінансової залежності капіталізованих джерел дорівнює 0,2:
а) 0,8;
б) 1,2;
в) 5;
г) 0,25?

13. Якою буде частка власного капіталу у формуванні необоротних активів, якщо необоротні активи становлять 300 тис.
грн, довгострокові зобов’язання — 100, короткострокові зобов’язання — 50 тис. грн:
а) 50 %;
б) 17 %;
в) 33 %;
г) 67 %?

14. Відповідно до агресивної політики фінансування змінна
частина оборотних активів фінансується з:
а) довгострокових зобов’язань;
б) короткострокових зобов’язань;
в) власного капіталу та довгострокових зобов’язань;
г) власного капіталу.

15. Зменшення робочого капіталу може свідчити про:
а) зменшення фінансової залежності;
б) підвищення фінансової залежності;
г) зростання маневреності капіталу;
в) підвищення ліквідності.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Борги збільшують не тільки ризик, а й прибуток.
2. Емісія облігацій — це класичний інструмент залучення
позичкового капіталу на довгостроковий період.
3. Капіталізовані джерела дорівнюють чистим активам.
4. З метою зменшення ризику підприємство збільшує частку позичкового капіталу.
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5. Факторинг — одне з найбільш дорогих джерел фінансування.
6. Коефіцієнт автономії обчислюється відношенням валюти
балансу до суми власних коштів.
7. Овердрафтна операція — це короткостроковий кредит,
який надається на кілька днів.
8. Залишок грошових коштів відноситься до змінних оборотних активів.
9. Коефіцієнт фінансового ризику показує кількість власних коштів, що припадає на 1 гривню позикових коштів.
10. Основною рисою довгострокових кредитів є великі ризики, більш складні умови обслуговування та виконання.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Згідно з П(С)БО, _____________ діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.
1. ___________ __________ — це активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку у вигляді процентів, дивідендів тощо, зростання вартості або інших вигод для
інвестора.
2. _________ підприємства — це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в__________;
він показує джерела ________________ придбання активів
підприємства.
3. ________________ капітал характеризує частину активів
підприємства, що профінансована його кредиторами всіх видів.
4. До ____________ ____________ належать банківські кредити під заставу нерухомості, зобов’язання по облігаціях, векселі
та ін. — все, що має термін сплачування більше ніж один рік.
5. Основною перевагою ____________ капіталу є те, що він
надається на тривалий час і не несе для компанії додаткового
ризику. Втім щодо його собівартості, то цей спосіб фінансування є найдорожчим.
6. Потенційна здатність приносити дохід є однією з основних характеристик капіталу. Прибуток на капітал виступає у
формі __________ доходу, що отримують власники. Економічним підґрунтям __________ доходу є ефект використання капіталу як інвестиційного ресурсу або фактора виробництва.
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Розмір доходу на капітал, що отримує його власник, становить
основу формування витрат на його залучення і використання в
економічному процесі, і позначається терміном «__________
капіталу».
7. Коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості,
капітал підприємства визначається за формулою: __________
__________ = _________.
8. До коригуючих показників власного капіталу відносяться: _________ капітал та _________ капітал.
9. _________ _________ капітал відображає суму, на яку
вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну
вартість.
10. ___________ капітал підприємства — це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, поверненості та платності.
11. __________ капітал утворюється двома шляхами: внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;
накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.
12. __________ капітал — це власні джерела фінансування
підприємства, які без визначення строку повернення внесені
його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку.

1. Сформулюйте основні відмінності власних та позичкових коштів.
2. Чому фінансовий аналітик повинен знати вартість
капіталу підприємства?
3. У чому різниця вартості власного та позичкового
капіталу?
4. Навіщо необхідно інвестувати в оборотні засоби?
5. Чому використання позичкових фінансових ресурсів більш ризикове для підприємства?
6. Перерахуйте основні джерела фінансування, доступні вітчизняним підприємствам.
7. Чому власний капітал підприємства має вартість?
8. У чому полягає сутність лізингу як джерела фінансування?
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Задача 1
Залежно від періодів за даними фінансової звітності (Додаток А) проаналізуйте фінансову незалежність підприємства.
Для періодів, приведених у формах звітності, визначте значення таких коефіцієнтів:
• коефіцієнту фінансової незалежності;
• коефіцієнту фінансової залежності;
• коефіцієнту концентрації позичкового капіталу;
• коефіцієнту фінансового ризику;
• коефіцієнту фінансової стабільності;
• коефіцієнту довгострокової заборгованості;
• коефіцієнту покриття відсотків;
• коефіцієнту маневреності власного капіталу.
Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів, залежно
від періодів. На графіках на осі абсцис позначте періоди, на
осі ординат — величини коефіцієнтів. За графіками визначте
характер залежності (тренд). Наведіть обґрунтовані висновки
щодо можливості підприємства вільно маневрувати грошовими коштами для забезпечення поточної діяльності, а також для
оновлення та розширення процесу виробництва.
Задача 2
У загальній вартості активів підприємства постійна частка
оборотних активів становить 9 %.
За даними таблиці 4.2 визначте фактичні та нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику. Порівняйте нормативні та фактичні
значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику. Яку політику фінансування активів
застосовує підприємство (агресивну, помірну, консервативну)?
АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

Таблиця 4.2
тис. грн

Основні засоби

185

Виробничі запаси

83

Незавершене виробництво

21

Готова продукція

35

Дебіторська заборгованість

12
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Закінчення табл. 4.2
Показники

Грошові кошти
Усього активів
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банку
Кредиторська заборгованість
Доходи майбутніх періодів
Усього джерел

тис. грн

33
?
240
12
18
97
?
369

Задача 3
Залежно від періодів за даними фінансової звітності (Додаток А) визначте нормативні значення коефіцієнтів фінансової
незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику.
Залежно від періодів порівняйте нормативні та фактичні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику. Яку політику фінансування активів
застосовує підприємство (агресивну, помірну, консервативну)?
Задача 4
За даними табл. 4.3 визначте частку власного капіталу і частку позикового капіталу у формування необоротних та оборотних
активів. Побудуйте шаховий баланс. Зробіть висновки.
АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Усього активів
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові зобов’язання
Усього джерел
Фінансовий аналіз: теорія і практика

Таблиця 4.3
тис. грн

400
300
30
?
200
250
?
730
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Задача 5
За даними фінансової звітності (Додаток А) проаналізуйте
взаємозв’язок активів та джерел їх фінансування (пасивів). Визначте частку власного капіталу i частку позикового капіталу у
формуванні необоротних та оборотних активів. Проаналізуйте
можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання з
власних коштів.
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття про ліквідність та платоспроможність.
2. Оцінювання ліквідності.
1. Поняття про ліквідність
та платоспроможність

Важливим індикатором фінансового здоров’я підприємства
є його платоспроможність (Solvency), тобто можливість безперебійно сплачувати борги у відповідні терміни.
Розрізняють поточну (короткострокову) та перспективну
платоспроможність.
Перспективна платоспроможність очікується в середньостроковій та довгостроковій перспективі і показує здатність
підприємства вчасно розплатитися за своїми зобов’язаннями в
перспективний період.
Поточна платоспроможність означає спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання негайно та в
найближчому майбутньому. Поточна платоспроможність тотожна поняттю ліквідності — здатності реалізувати активи за
короткий час і без значних втрат.
В економічній літературі розрізняють ліквідність активів,
ліквідність балансу і ліквідність підприємства.
Під ліквідністю активу (Liquidity) розуміють здатність активу перетворитися на гроші; чим легше обернути актив на
гроші, тим ліквіднішим вважається актив. Проте часто буває
ситуація, коли актив продається дуже швидко, але зі значною
знижкою в ціні.
Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу, тоді як ліквідність балансу відбиває міру погодженості
обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов’язань.
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Ліквідність балансу (Balance Sheet Liquidity) ґрунтується на
рівновазі активів і пасивів та показує ступінь покриття боргових
зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення
яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань.
Ліквідність підприємства (Unity Liquidity) характеризує
можливість надходження грошових коштів не лише внаслідок
реалізації активів, а й через рахунок залучення додаткових зовнішніх коштів, що стає можливим за наявності у підприємства позитивного іміджу та високої інвестиційної привабливості.
2. Оцінювання ліквідності
2.1. Аналіз ліквідності балансу

У бухгалтерському балансі активи групуються за ступенем
зростання їх ліквідності, а зобов’язання розміщені в міру скорочення термінів їх погашення.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів,
згрупованих за рівнем їхнього ліквідності із зобов’язаннями,
згрупованими за строками їхнього погашення.
Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на групи (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
ГРУПУВАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Групи

Умовне
позначення

Високо(абсолютно)
ліквідні

А1

р. 220 +… Грошові кошти і поточні фінансові інве+ р. 240
стиції

Швидколіквідні

А2

Отримані векселі, дебіторська заборгор. 150 +
… + р.210 ваність, яка буде погашена за умовами
договорів

А3

Запаси (виробничі запаси, готова продукція, незавершене виробництво); дебіторр. 100 +… ська заборгованість (платежі по якій очікується не раніше ніж через 12 місяців
+ р. 140 + після звітної дати); витрати майбутніх пе+ р. 250 + ріодів, у тій частині, яка підлягає списан+ р. 270
ню протягом менше ніж 12 місяців; інші
оборотні активи (зокрема, дебіторська
заборгованість, строк сплати якої минув)

Повільноліквідні
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Сума
рядків
балансу
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Закінчення табл. 5.1
Групи

Важколіквідні

Умовне
позначення

А4

Сума
рядків
балансу

Характеристика

р.080

Необоротні активи, які передбачено використовувати більше ніж один рік (або
операційний цикл, якщо він перевищує
рік), а також дебіторська заборгованість,
що знаходиться у важкому фінансовому
стані; запаси готової продукції, що не
мають попиту; витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню протягом
більше ніж 12 місяців, та ін.

Групування зобов’язань підприємства за строками їх погашення наведено в табл. 5.2.
ГРУПУВАННЯ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Групи

Умовне
позначення

Сума
рядків
балансу

Таблиця 5.2

Характеристика

Найбільш
термінові

П1

р. 530 + … Кредиторська заборгованість та поточні
+ р. 610
зобов’язання за розрахунками

Короткострокові

П2

р. 500 + … Короткострокові кредити та інші пози+ р. 520 + кові кошти, що підлягають погашенню
протягом 12 місяців, в т. ч. доходи май+ р. 630
бутніх періодів та векселі видані

Довгострокові

П3

р. 480

Довгострокові зобов’язання; доходи майбутніх періодів, у частині понад 12 місяців

Постійні
(стійкі)

П4

р. 380 +
+ р. 430

Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу; забезпечення
наступних витрат і платежів

Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно:
1) статті активу згрупувати за ступенем їхньої ліквідності і
розмістити в порядку зменшення ліквідності:
— високоліквідні активи (А1);
— швидко ліквідні (А2);
— повільно ліквідні (А3);
— важко ліквідні (А4);
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2) статті пасиву згрупувати за строками їхнього погашення і розмістити в порядку збільшення цих строків:
— найтерміновіші зобов’язання (П1);
— короткострокові пасиви (П2);
— довгострокові пасиви (П3);
— постійні (стійкі) пасиви (П4);
2) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу; баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі умови:
A1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≥ П4.

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, то,
виходячи з «балансу» активу і пасиву, остання нерівність системи (за четвертою групою) буде забезпечена «автоматично».
У разі якщо одна або декілька нерівностей системи мають
протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.
Порівняння найбільш ліквідних коштів (A1) і швидколіквідних активів (А2) з найтерміновішими зобов’язаннями (П1) і
короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну
ліквідність.
Порівняння ж активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими і постійними пасивами відображає перспективну
платоспроможність.
Для комплексного оцінювання ліквідності балансу в цілому
визначається загальний показник ліквідності за формулою

А1 × ПВА1 + А2 × ПВА2 + А3 × ПВА3
,
П1 × ПВП1 + П2 × ПВП2 + П3 × ПВП3
де ПВА та ПВП — частка відповідних груп активів та пасивів
у їхнього загальному підсумку.
Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми усіх платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов’язань з урахуванням їхньої ліквідності. Цей показник дає
змогу порівнювати баланси підприємств за різні періоди, баланси різних підприємств та визначати найбільш ліквідні
баланси.
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Порівняння балансів ліквідності за кілька періодів надає інформацію про тенденції зміни фінансового стану підприємства.
Згрупований баланс для оцінювання його ліквідності, представлений у табл. 5.3.
Таблиця 5.3
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ

На початок періоду

Актив

На кінець періоду

Пасив

1.Високоліквід
ні активи (А1)

1. Найтерміновіші зобов’язання
(П1)

2. Швидко-ліквідні активи (А2)

2. Короткострокові пасиви (П2)

3. Повільно-ліквідні активи (А3)

3. Довгострокові
пасиви (П3)

4. Важко-ліквідні активи (А4)

4. Постійні пасиви (П4)

Баланс

Баланс

На поча- На кіток пе- нець періоду
ріоду

2.2. Показники ліквідності
2.2.1. Абсолютні показники ліквідності

Головна ознака ліквідності — формальне перевищення (у
вартісній оцінці) оборотних активів над поточними пасивами.
Чим більше це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий
стан підприємства з позицій ліквідності.
Основним абсолютним показником ліквідності є робочий
капітал (власні оборотні кошти), що досить розповсюджений в
англо-американській практиці фінансового аналізу.
Робочий капітал (Net Working Capital) — це величина
оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.
Величину робочого капіталу можна розрахувати методом
«знизу» чи «зверху» балансу.
За методом «знизу» величину робочого капіталу можна
розрахувати так:
Робочий капітал = (Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів*) –
(Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів**)=(Ф.1 р.260 + р.270* р.620 – р.630**),
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де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка
буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу;
** — враховується та частка доходів майбутніх періодів,
яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.
За методом «зверху» величину робочого капіталу можна
розрахувати так:
Робочий капітал = Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і
платежів + Довгострокові зобов’язання + Доходи майбутніх періодів*** –
Необоротні активи = Ф.1 р. 380 + р. 430 + р.480 + р. 630*** – р. 080

де *** — враховуються доходи майбутніх періодів в частині
понад 12 місяців.
У світовій практиці найбільше поширення дістав метод
розрахунку робочого капіталу «знизу» балансу, тобто як різниця між поточними активами та пасивами.
Прийнято вважати, що величина робочого капіталу повинна перевищувати 30 % загального обсягу оборотних активів
підприємства. Зростання показника за інших однакових умов
розглядається як позитивна тенденція.
Збільшення робочого капіталу, зумовлене випереджаючими
темпами зростання оборотних активів порівняно з поточними
зобов’язаннями, як правило, супроводжується відтоком грошових коштів. Відповідно зменшення робочого капіталу внаслідок швидших темпів зростання поточних зобов’язань призводить до припливу грошових коштів і водночас зменшення
платоспроможності підприємств.
Розглядаючи наведені методики розрахунку робочого капіталу, можна зазначити, що збільшення (зменшення) поточних
активів і/або зменшення (збільшення) поточних пасивів приводить до збільшення (зменшення) робочого капіталу (табл. 5.4).
Господарські операції, які впливають тільки на структуру
оборотних активів і пасивів, не змінюють величини робочого
капіталу.
У рамках фінансової діяльності при одержанні короткострокових кредитів і позичок розмір робочого капіталу не буде збільшуватися, оскільки разом зі збільшенням грошових
коштів на відповідну суму відбудеться і збільшення поточних
зобов’язань.
Слід також зазначити, що робочий капітал має цінність
лише тоді, коли він може перетворюватися на грошові кошти.
Наявність у його складі важкореалізованих активів може роз90
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цінюватися як відволікання (відтік) грошових коштів, і як наслідок — загроза платоспроможності.
Таблиця 5.4
ФАКТОРИ ЗМІНИ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ

Вид діяльності

Збільшення робочого капіталу

Зменшення робочого капіталу

Операційна

Перевищення доходів над
витратами (надходження
грошових коштів і/або збільшення
дебіторської
заборгованості)

Перевищення витрат над
доходами (зменшення грошових коштів і/або збільшення кредиторської заборгованості)

Продаж необоротних активів (надходження грошових
коштів і/або збільшення дебіторської заборгованості)

Придбання необоротних активів за грошові кошти або
в короткостроковий кредит
(зменшення грошових коштів і/або збільшення поточних зобов’язань)

Збільшення за готівку статутного капіталу або продаж за готівку акцій підприємства (надходження
грошових коштів)

Виплата дивідендів готівкою (зменшення грошових
коштів)

Одержання довгострокових
позик і кредитів (надходження грошових коштів)

Виплата
довгострокової
заборгованості (зменшення
грошових коштів)

Інвестиційна

Фінансова

Якщо вжити термін «робочий капітал» у вузькому розумінні, а саме — для означення лише трьох головних статей оборотних активів: запасів, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості, то в такому контексті тривалість
обороту робочого капіталу дорівнюватиме тривалості фінансового циклу.
Такий підхід можливий з огляду на те, що запаси, дебіторська та кредиторська заборгованості належать до основних
статей оборотних активів і мають непередбачувану поведінку,
а грошові кошти та короткострокові кредити цілком залежать
від фінансової політики підприємства.
Другим абсолютним показником ліквідності є величина
ефективної заборгованості.
Ефективна заборгованість визначається за формулою
Ефективна заборгованість = Поточні зобов’язання + Доходи
майбутніх періодів** - (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) = Ф.1
р. 620 + р. 630** - (р. 150 + … + р. 240).
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Показник ефективної заборгованості показує частину поточних зобов’язань, що можуть бути покриті за рахунок надходжень від подальшої діяльності підприємства.
2.2.2. Відносні показники ліквідності

Детальніший аналіз ліквідності підприємства проводиться
на основі відносних коефіцієнтів.
Слід відмітити, що назви коефіцієнтів в різних джерелах не
збігаються. Тому важливо звертати увагу на якісний склад таких показників.
Коефіцієнт поточної ліквідності (К Пл ) (Current Ratio) (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття, ліквідності третього ступеня) — характеризує достатність оборотних
активів для задоволення поточних зобов’язань:
К Пл =

або

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів *
=
Поточні зобів’ язання + Доходи майбутніх періодів * *
Ф.1р.260 + р.270 *
,
=
Ф.1р.620 + р.630 * *
К Пл =

А1 + А2 + А3
.
П1 + П2

Значення цього показника має перевищувати 100 %. В економічно розвинутих країнах значення цього показника знаходиться в межах 150 %, в Україні в середньому по підприємствах значення цього показника дорівнює 105 %.
Якщо коефіцієнт поточної ліквідності є меншим 100 %, то
це означає, що робочий капітал від’ємний і частина довгострокових активів профінансована за рахунок короткострокового капіталу, а отже підприємство порушує правила фінансування, і йому загрожує неплатоспроможність.
Величина коефіцієнта поточної ліквідності залежить від
сфери діяльності підприємства. Так, торгівлі притаманне нижче значення цього показника, оскільки тут діяльність характеризується високою оборотністю грошових засобів. Наприклад,
у Німеччині орієнтовна величина цього показника для підприємств обробної промисловості становить 171,2 %, для підприємств оптової торгівлі — 127,2 %, для корпорацій роздрібної
торгівлі — 124,3 %.
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Коефіцієнт швидкої ліквідності (К Шл ) (Quick (Acid–Test)
Ratio) (коефіцієнт ліквідності другого ступеня, коефіцієнт суворої, критичної, проміжної ліквідності, «кислотний тест») —
характеризує можливість погашення підприємством поточних
зобов`язань поточними активами за відрахуванням запасів:
К Шл =

Поточні активи - Запаси + Витрати майбутніх періодів *
=
Поточні зобів’ язання + Доходи майбутніх періодів * *
Ф.1р.260 − (р.100 + ... + р.140) + р.270 *
,
=
Ф.1р.620 + р.630 * *

або
К Шл =

А1 + А2 + Витрати майбутніх періодів *
.
П1 + П2

Західні аналітики рекомендують коефіцієнт швидкої ліквідності більше ніж 0,5. Залежно від галузі промисловості величина цього показника змінюється так: для підприємств обробної індустрії середня величина показника швидкої ліквідності
може сягати 1,1, для оптової торгівлі — 0,8 і для роздрібної —
0,5. Середнє значення цього показника на підприємствах в європейських країнах становить 0,8—0,9, а на вітчизняних —
0,6—0,7.
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує очікувану
платоспроможність підприємства в короткостроковому періоді, тобто періоді, що дорівнює середній тривалості одного
обороту дебіторської заборгованості за умови її своєчасного
погашення.
Причиною виключення запасів зі складу активів є можлива
проблематичність їх ліквідності. Зазвичай кошти, які можна
виручити від вимушеного продажу запасів значно менші, ніж
витрати на їх придбання. У зарубіжній практиці вважається,
що в разі ліквідації підприємств виручка від продажу майна не
перевищує 40 % його балансової вартості.
Буває ситуація, коли підприємство має стабільний коефіцієнт поточної ліквідності, але слабкий коефіцієнт швидкої ліквідності. Це одна з найнебезпечніших ознак, яка свідчить, що
надлишок запасів утворюється внаслідок скорочення обсягів
дебіторської заборгованості та грошових коштів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ( К Ал ) (Absolute Ratio)
(ліквідності першого ступеня) — показує, яка частка поточних
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зобов`язань може бути погашена миттєво (наприклад, у випадку критичного стану):
К Ал =

Грошові кошти та їх еквіваленти
=
Поточні зобів’ язання + Доходи майбутніх періодів * *
Ф.1р.230 + р.240
=
Ф.1р.620 + р.630 * *

або
К Ал =

А1
.
П1 + П2

Теоретично достатнім вважається його значення вище за
0,2—0,5, тобто 20—50 % своїх короткострокових боргів підприємство може погасити водночас.
Висновки щодо майбутньої платоспроможності позичальника
на основі аналізу цього показника робити недоцільно. Однак під
час оцінювання кредитоспроможності підприємства банк звертає
увагу на потенційну платоспроможність позичальника.
Надто високе значення цього показника негативно впливає
на рентабельність підприємства, оскільки залучений капітал
вкладається в неробочі активи, якими є грошові кошти та їх
еквіваленти. Оптимальною вважається ситуація, коли показник абсолютної ліквідності знаходиться на рівні 0,2.
При використанні показників ліквідності в межах аналізу
фінансового стану підприємства не слід нехтувати й іншими
суттєвими чинниками.
По-перше, розрахунок показників ліквідності ґрунтується
на даних фінансової звітності, що відбиває результати обліку
станом на звітну дату. Тобто при обчисленні цих показників
враховується не справжній рівень фінансової ліквідності підприємства, а орієнтований на минулі дані розрахунок, реальне
значення якого до того ж викривлене.
По-друге, показники ліквідності не відбивають «платіжної
моралі» підприємства та й сама інтерпретація цих показників
не видається простою справою: при надто низьких показниках
існує ризик неліквідності, при надто високих — незадовільним
стає рівень менеджменту грошових засобів.
Для оцінювання ліквідності використовують також:
— маневреність робочого капіталу;
— коефіцієнт захищеного періоду;
— коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом.
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Маневреність робочого капіталу (К МнРК ) показує частку
абсолютно ліквідних активів у робочому капіталі, що забезпечує свободу фінансового маневру:
К МРК =

Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції
=
Робочий капітал
Ф.1 р.230 + ... + 250
.
=
Ф.1 р.260 + р.270 * - p.620 - р.630 * *

Наступні два коефіцієнти, коефіцієнт захищеного періоду
та коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом характеризують проблеми ліквідності зовсім з іншого боку. При
розрахунку цих коефіцієнтів беруться до уваги поточні операції, включаючи показники звіту про фінансові результати.
Коефіцієнт захищеного періоду (К Зп ) (Safe Period Ratio) —
це час, за який підприємство може здійснювати поточну операційну діяльність за рахунок ліквідних активів, не залучаючи
додаткових джерел фінансування:
Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів *
=
Середньоденні операційні витрати
Ф.1 р.260 + р. 270 *
.
=
(Ф.1 р.040 + р.070 + р.080 + р.090) : 360

К Зп =

При розрахунку коефіцієнта захищеності середньоденні
операційні витрати отримують діленням річних операційних
витрат на 360.
Цей коефіцієнт показує, скільки днів підприємство зможе
існувати при форс-мажорних обставинах.
Коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом
( К ЗРК ) (Working Capital to Sales) характеризує співвідношення
короткострокової платоспроможності та річного операційного
грошового потоку:
К ЗРК =

Робочий капітал Ф.1 р.260 + р.270 * -p.620 - р.630 * *
=
.
Чистий дохід
Ф.2 р.035

Можна мати стабільні поточну та швидку ліквідність, тоді
як значення цього коефіцієнта знижуватиметься. Таке трапляється за умови різкого зростання виручки на базі незмінної величини робочого капіталу. Подібна ситуація відома як «надмірне зростання».
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Термін «надмірне зростання» застосовують для опису ситуації, коли поточні обсяги операційної діяльності не підтримуються достатніми ресурсами. Наприклад, підприємство надто
швидко розвивається або було недофінансоване на початковому етапі. У такому випадку спостерігається постійний брак
грошей для задоволення поточних операційних потреб. Виникає навіть загроза банкрутства. Єдиним прийнятним виходом
може стати залучення довгострокових ліквідних фондів.
Слід, однак, розрізняти нестачу робочого капіталу і такий
спосіб провадження бізнесу, коли зменшуються його обсяги.
Останнє є ознакою професіоналізму керування підприємством.
Зараз існує тенденція до зниження коефіцієнта забезпеченості
реалізації робочим капіталом, що часто досягається за рахунок
значною скорочення запасів. Дослідження 1992 року у Великій Британії демонструють нам, що цей самий показник для
провідних британських компаній становив 11 %.
2.3. Показники довгострокової платоспроможності

Важлива роль при аналізі платоспроможності належить показникам довгострокового фінансового забезпечення. Коефіцієнти довгострокового фінансового забезпечення першого,
другого та третього ступенів визначаються згідно золотого
правила фінансування (див. тему 2). Перераховані коефіцієнти
свідчать про покриття необоротних активів довгостроковим
капіталом та характеризують рівень дотримання фінансової рівноваги підприємства у коротко та довгостроковому періодах.
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
першого ступеня (Д 1 ):
Д1 =

Власний капітал
Ф.1 р.380 + р.430
=
.
Необоротні активи
Ф.1 р.080

Вважається, що цей показник повинен бути більшим ніж
0,5—0,7.
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
другого ступеня (Д 2 ):
Д2 =
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Власний капітал + Довгострокові зобов’ язання
=
Необоротні активи
Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 + р.630 * * *
.
=
Ф.1 р.080
О. Я. Базілінська

Значення цього показника повинно бути більшим за одиницю. Нормальною є ситуація, коли значення коефіцієнта знаходиться в межах 1,2—1,6. У такому разі підприємство можна
вважати потенційно платоспроможним.
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
третього ступеня (Д 3 ):
Д3 =

Власний капітал + Довгострокові зобов’ язання
=
Необоротні активи + Постійні оборотні активи
Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 + р.630 * * *
.
=
Ф.1 р.080 + Постійні оборотні активи

Зростання цих показників у динаміці розглядається як позитивна тенденція.

1. Розкрийте сутність ліквідності і платоспроможності та
їх значення при оцінюванні фінансового стану підприємства.
2. У чому полягає зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства?
3. Перерахуйте основні стадії оцінювання ліквідності підприємства.
4. Наведіть класифікацію активів за ознакою ліквідності і
пасивів за ознакою терміновості погашення.
5. У чому полягає зіставлення елементів активу з відповідними елементами пасиву?
6. Охарактеризуйте систему показників ліквідності: методику їхнього розрахунку, економічну інтерпретацію.
7. Як розраховується робочий капітал? Наведіть основні
етапи його аналізу.
8. Розкрийте зміст терміна «надмірне зростання».
9. Які фактори впливають на підвищення ліквідності?
10. За допомогою яких показників оцінюється довгострокова платоспроможність?

ТЕСТИ

1. Підприємство проводить консервативну політику фінансування оборотних активів. Як зміниться коефіцієнт поточної
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ліквідності, якщо підприємство отримає новий довгостроковий кредит:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?

2.Як зміниться коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства, якщо грошові кошти та їх еквіваленти зменшаться суттєвіше, ніж зменшаться поточні зобов’язання:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?

3. Що має вищу ліквідність:

а) запас модельного одягу на якомусь складі;
б) вантаж сирої нафти у порту Роттердам;
в) запас підручників «Фінансовий аналіз» на якомусь складі;
г) вантаж штучних ялинок влітку?

4. Якщо підприємство має надлишок запасів на фоні скорочення дебіторської заборгованості та грошових коштів, то
скоріш за все у підприємства:

а) слабкі коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності;
б) стабільні коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності;
в) стабільний коефіцієнт поточної ліквідності та слабкий коефіцієнт швидкої ліквідності;
г) стабільні коефіцієнти поточної, швидкої та абсолютної ліквідності.

5. За умови, що погашено дебіторську заборгованість, як
зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо початковий
коефіцієнт більший ніж 1:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?

6. Як зміниться коефіцієнт загальної ліквідності, якщо за інших однакових умов одночасно відбудеться зростання дебіторської заборгованості та зменшення кредиторської заборгованості:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити.
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7. Загальна вартість активів підприємства становить 1000 тис.
грн, важко ліквідні активи — 400 тис. грн, капіталізовані джерела — 700 тис. грн. Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює:
а) 1,3;
б) 1,4;
в) 0,9;
г) 2.

8. Як зміниться коефіцієнт швидкої ліквідності підприємства, якщо грошові кошти та їх еквіваленти збільшаться більш
суттєво, ніж збільшиться кредиторська заборгованість:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?

9. Виробничі запаси відносяться до:

а) високоліквідних активів;
б) швидко ліквідних активів;
в) повільноліквідних активів;
г) важко ліквідних активів.

10. Як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо за
інших однакових умов відбудеться продаж частини основних
засобів:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?

11. Якщо на підприємстві виконуються перші три умови

А1 ≥ П1,А2 ≥ П2, А3 ≥ П3 , то, виходячи з «балансу» активу і па-

сиву, остання нерівність системи матиме вигляд:
а) А4 ≥ П4;
б) А4 > П4;
в) А4 = П4;
г) А4 ≤ П4.

12. За умови, що підприємство збільшить свої виробничі
запаси за рахунок комерційного кредиту, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо початковий коефіцієнт менший ніж 1:
а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити?
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13. Який з перелічених факторів впливає на збільшення ліквідності:
а) продаж необоротних активів;
б) інвестиції в основний капітал;
в) збільшення дебіторської заборгованості;
г) збитки?

14. Який з перелічених факторів впливає на зменшення ліквідності:
а) прибуток;
б) одержання довгострокового кредиту;
в) збільшення дебіторської заборгованості;
г) скорочення дебіторської заборгованості?

15. Дебіторська заборгованість відноситься до:

а) високоліквідних активів;
б) швидколіквідних активів;
в) важколіквідних активів;
г) повільноліквідних активів.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Власні оборотні кошти тотожні поняттю робочого капіталу.
2. Склад поточних активів та пасивів дуже мінливий, тому
показники ліквідності швидко застарівають.
3. Продаж необоротних активів зменшує короткострокову
ліквідність.
4. Одержання довгострокового кредиту збільшує короткострокову ліквідність.
5. Погашення короткострокових кредитів зменшує поточну
платоспроможність.
6. Високий рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності непотрібен.
7. Якщо коефіцієнт поточної ліквідності є меншим 100 %,
то робочий капітал додатній.
8. При надмірному зростанні підприємство має високий коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом.
9. Робочий капітал — це відносний показник оцінки ліквідності.
10. Інвестиції в основний капітал не впливають на поточну
платоспроможність.
100

О. Я. Базілінська

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Ліквідність балансу — це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його ________, термін перетворення яких у
готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань.
2. __________ активи відносяться до важколіквідних активів.
3. Нестача робочого капіталу веде до __________ змінної
частини оборотних активів та ____________ постійної частини
оборотних активів.
4. По стороні активів робочий капітал = ____________ активи — ____________ зобов’язання.
5. По стороні пасивів робочий капітал = ____________ капітал + ____________ зобов’язання — ________ активи.
6. Збільшення робочого капіталу, зумовлене випереджаючими темпами зростання оборотних активів порівняно з короткостроковими зобов’язаннями, як правило, супроводжується
___________ грошових коштів.
7. Зменшення робочого капіталу за рахунок швидших темпів росту поточних зобов’язань пов’язано з додатковими обсягами фінансування, одержаного на позичковій основі, тобто
спостерігається ________ грошових коштів і водночас зменшується платоспроможність господарств.
8. У тих випадках, коли робочий капітал має _______ значення, поняття фінансового циклу не існує.
9. Порівняння активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими і постійними пасивами відображає ____________
платоспроможність.
10. Поточну платоспроможність підприємства аналізують,
порівнюючи вартість _____________ активів та ____________
зобов’язань.

1. Визначте фактори, що впливають на пропорції груп
поточних активів з різним ступенем ліквідності.
2. Втрата активом цінності (внаслідок морального або
фізичного псування) має вплив на ліквідність?
3. Чи вливає на ліквідність підприємства швидкість
обороту поточних активів та її відповідність швидкості
обороту поточних пасивів?
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4. Які наслідки для підприємства має нестача робочого капіталу?
5. Які недоліки мають показники ліквідності?
6. Як саме впливає якісний склад оборотних активів і
поточних пасивів на ліквідність підприємства?
7. Поняття «платоспроможність» і «ліквідність» дуже
близькі. Яке з них більш містке?
8. Визначте фінансові явища, що зумовлюють правобічний ризик втрати ліквідності та зниження ефективності.
9. Доведіть залежність ліквідності та прибутку від величини оборотного капіталу.
Задача 1
Заповніть табл. 5.5 та визначте робочий капітал.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Актив

Таблиця 5.5

Пасив

Основні засоби

?

Власний капітал

242

Виробничі запаси

83

Довгострокові зобов’язання

12

Незавершене виробництво

21

Короткострокові кредити
банку

?

Готова продукція

35

Грошові кошти

12

97

Дебіторська заборгованість

32

Кредиторська заборгованість

Витрати майбутніх періодів

1

Доходи майбутніх періодів

–

Баланс

369

Баланс

369

Задача 2
Заповніть табл. 5.6 та визначте робочий капітал методом
«знизу» чи «зверху» балансу. Проведіть аналіз робочого капіталу, вкажіть основні причини зміни робочого капіталу. Наведіть обґрунтовані висновки.
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Таблиця 5.6

РОЗРАХУНОК НАЯВНОСТІ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ, тис. грн
На початок
звітного
періоду

Показники

Методом «зверху» балансу
Власний капітал
4000
Довгострокові зобов’язання
300
Необоротні активи
3600
Робочий капітал
Методом «знизу» балансу
Запаси
2000
Грошові кошти, розрахунки та інші
600
активи
Разом оборотних активів
Поточні зобов’язання
1900
Робочий капітал
Частка робочого капіталу оборотних
активах, %

На кінець
звітного
періоду

Зміни за
період
(+,–)

5000
700
4900

2200
700
2100

Задача 3
Заповніть табл. 5.7. Перевірте, чи виконується співвідношення А1 ≥ П1,А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 .
Визначте загальний показник ліквідності та наведіть обґрунтовані висновки щодо ліквідності балансу.
Таблиця 5.7
На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2100

2900

П1. Найбільш
термінові зобов’язання

7400

9700

А2. Швидко
ліквідні активи

5100

5300

П2. Короткострокові пасиви

4500

6500
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Пасив

На кінець
звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

А1. Абсолютно ліквідні активи

Актив

Платіжний
надлишок або
нестача
На початок
звітного
періоду

На початок звітного
періоду
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П3. Довгострокові пасиви

А4. Важко
ліквідні активи

33 000

41 000

П4. Постійні
пасиви

Баланс

1300

2000

На кінець
звітного
періоду

25 000

Платіжний
надлишок або
нестача
На початок
звітного
періоду

21 000

Пасив

На кінець звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

А3. Повільно
ліквідні
активи

Актив

На початок звітного
періоду

На початок звітного
періоду

Закінчення табл. 5.7

48 000 56 000

Баланс

Задача 4
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть
табл. 5.8 та визначте міру узгодженості обсягів і ліквідності
активів з розмірами і термінами погашення зобов’язань. Наведіть обґрунтовані висновки.
Таблиця 5.8

А1. Абсолютно ліквідні активи
А2. Швидко
ліквідні активи
А3. Повільно ліквідні
активи
А4. Важко
ліквідні активи
Баланс
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На кінець
звітного
періоду

Платіжний
надлишок або
нестача
На початок
звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Пасив

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Актив

На початок звітного
періоду

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

П1. Найбільш
термінові зобов’язання
П2. Короткострокові пасиви
П3. Довгострокові пасиви
П4. Постійні
пасиви
Баланс
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Задача 5
Заповніть табл. 5.9. Використовуючи дані таблиці, розрахуйте та дайте інтерпретацію показників ліквідності підприємства. Наведіть обґрунтовані висновки та вкажіть основні
причини зміни коефіцієнтів.
Таблиця 5.9

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
На початок
року

На кінець
року

Грошові кошти

30

40

Поточні фінансові інвестиції

580

700

5100

5400

19 000

21 000

Короткострокові кредити

4500

5500

Кредиторська заборгованість

8700

9200

Показники

Відхилення
(+,–)

Разом грошових коштів і цінних паперів
Дебіторська заборгованість
Разом грошових коштів, цінних паперів і
дебіторської заборгованості
Запаси
Разом оборотних активів

Разом поточних зобов’язань
Робочий капітал
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Задача 6
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть
табл. 5.10. Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів залежно від періодів (на осі абсцис — періоди, на осі ординат —
величини коефіцієнтів). За графіками визначте характер залежності (тренд). Наведіть обґрунтовані висновки щодо ліквідності та платоспроможності підприємства.
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Таблиця 5.10

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Показник

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Робочий капітал
Ефективна заборгованість
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт поточної заборгованості (співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей)
Коефіцієнт захищеного періоду
Коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим
капіталом
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу
Частка оборотних активів в активах
Частка робочого капіталу в оборотних активах
Частка запасів в оборотних активах
Частка робочого капіталу у покритті запасів
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення першого ступеню
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення другого ступеню
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення третього ступеню

106

О. Я. Базілінська

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття про фінансову стійкість підприємства та етапи її аналізу.
2. Оцінювання фінансової стійкості підприємства.
3. Оцінювання запасу фінансової стійкості.
1. Поняття про фінансову стійкість
підприємства та етапи її аналізу

У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безупинний процес кругообігу капіталу,
змінюються структура активів і джерел їхнього фінансування,
наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, змінюється фінансовий стан підприємства, який може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.
Фінансова стійкість підприємства (Financial Stability) залежить від ефективного управління фінансовими ресурсами і
визначається оптимальною структурою активів, оптимальним
співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним
співвідношенням активів та джерел їх фінансування.
Користувачами результатів аналізу фінансової стійкості можуть бути засновники підприємства, його керівництво, ділові
партнери та банки. Саме оцінювання фінансової стійкості дозволяє зовнішнім користувачам визначити фінансові можливості підприємства в майбутньому.
Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у
визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан.
Аналіз фінансової стійкості підприємства можна розподілити на два етапи:
1) оцінювання фінансової стійкості — розрахунок відносних та абсолютних показників, що ґрунтуються на порівнянні
активів та їх джерел фінансування;
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2) оцінювання запасу фінансової стійкості — аналіз критичного обсягу реалізації, зони безпеки, операційного та фінансового левериджу.
2. Оцінювання фінансової стійкості
підприємства
2.1. Визначення типу фінансової стійкості

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують міру забезпеченості запасів джерелами їхнього фінансування.
Співвідношення окремих запасів та джерел їх фінансування
дає можливість охарактеризувати тип фінансової стійкості.
При визначенні типу фінансової стійкості до запасів
(Reserves) відносять виробничі запаси, готову продукцію, незавершене виробництво, товари, витрати майбутніх періодів,
строк погашення яких менший ніж 12 місяців (Ф. 1 р. 100 + ...
+ р. 140+ р. 270*).
До загальних (нормальних) джерел фінансування запасів
(ЗД) (Normal Liquidity Sources) відносять робочий капітал та
короткострокові кредити банків.
Для характеристики наявності джерел фінансування запасів
виділяють три основних показники.
1. Наявність власних коштів (В) — визначається як різниця
між власним капіталом та необоротними активами підприємства:

В = ВК – НА = Ф.1 р.380 + р.430 – р. 080.
2. Наявність власних та довгострокових позикових коштів (робочий капітал) (ВД) — визначається збільшенням попереднього показника на суму довгострокових зобов’язань (ДЗ):
ВД = В + ДЗ = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + р.630*** – р. 080,
де *** — враховуються доходи майбутніх періодів у частині
понад 12 місяців.
3. Наявність загальних коштів (ЗК) — фінансування запасів визначається збільшенням попереднього показника на суму короткострокових кредитів банків (КК):
ЗК = ВД + КК = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 +
+ р.630*** + р. 500 – р. 080.
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Трьом показникам наявності джерел фінансування запасів
відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їхнього фінансування.
1. Надлишок (+) або дефіцит (–) власних коштів (ФВ):
ФВ = В – Зп,
де Зп — запаси.
2. Надлишок (+) чи дефіцит (–) власних та довгострокових
позикових коштів (ФВД):
ФВД = ВД – Зп.
3. Надлишок (+) чи дефіцит (–) загальних коштів (ФЗК):
ФЗК = ЗК – Зп.
Для визначення типу фінансової стійкості використовують
трьохкомпонентний показник:

{ (

) (

) (

)}

S = S1 ± Ф В , S 2 ± Ф ВД , S3 ± Ф ЗК ,

де функція визначається так:
1, якщо Ф ≥ 0
S(Ф ) = 
0, якщо Ф < 0

Для характеристики фінансового стану на підприємстві
розглядають чотири типи фінансової стійкості.
Перший — абсолютна фінансова стійкість. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:
S = {1,1,1};
В > Зп.
Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що
всі запаси підприємства покриваються власними коштами,
тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів, що
трапляється вкрай рідко. Більше того, абсолютна фінансова
стійкість навряд може розглядатись як ідеальна, оскільки означає, що керівництво підприємства не використовує зовнішні
джерел фінансування для основної діяльності.
Другий — нормальна фінансова стійкість. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має вигляд:
S = {0,1,1};
В < Зп < В + ДЗ.
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У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів, крім власних коштів також і довгострокові позикові кошти. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з точки
зору фінансового менеджменту. Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.
Третій — нестійке (передкризове) фінансове становище.
Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:
S = {0,0,1};
В + ДЗ < Зп < В + ДЗ + КК.
Спостерігається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відновлення рівноваги внаслідок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів. Фінансова нестійкість вважається нормальною (допустимою), якщо величина
залучених для фінансування запасів короткострокових кредитів та запозичених коштів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів та готової продукції.
Четвертий — кризовий фінансовий стан. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:
S = {0,0,0};
Зп >В + ДЗ + КК.
Підприємство перебуває на межі банкрутства, оскільки
грошові кошти, короткострокові цінні папери та дебіторська
заборгованість не покривають навіть кредиторської заборгованості та прострочених позик.
Для зручності визначення типу фінансової стійкості та результати розрахунків можна представити у вигляді таблиць та
діаграм (табл. 6.1 і 6.2, рис. 6.1).
Таблиця 6.1
ПОКАЗНИКИ ЗА ТИПАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Тип фінансової стійкості
Показник

Абсолютна
стійкість

Нормальна
стійкість

Нестійке
становище

Кризове
становище

ФВ = В – 3п

ФВ ≥ 0

ФВ < 0

ФВ < 0

ФВ < 0

ФВД = ВД – 3п

ФВД ≥ 0

ФВД ≥ 0

ФВД < 0

ФВД < 0

ФЗК = ЗК – 3п

ФЗК ≥ 0

ФЗК ≥ 0

ФЗК ≥ 0

ФЗК < 0
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Таблиця 6.2
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На початок
періоду

Показник

На кінець
періоду

Загальна величина запасів
Наявність власних коштів
Наявність власних та довгострокових позикових
коштів (робочий капітал)
Наявність загальних коштів
ФВ = В – 3п
ФВД = ВД – 3п
ФЗК = ЗК – 3п
Трикомпонентний показник фінансової стійкості
S(Ф ) = S1 ± Ф В , S 2 ± Ф ВД , S3 ± Ф ЗК

{ (

) (

) (

)}

Рис. 6.1 Фінансова діаграма абсолютно стійкого стану
(ДебЗ — дебіторська заборгованість)
2.2. Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Після аналізу абсолютних показників фінансової стійкості
розраховують відносні коефіцієнти, завдяки чому можна побачити співвідношення коштів підприємства за різними джерелами, структуру капіталу.
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До основних відносних показників фінансової стійкості
належать:
— коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);
— коефіцієнт фінансової залежності;
— коефіцієнт фінансового ризику;
— коефіцієнт маневреності власного капіталу;
— коефіцієнт покриття відсотків;
— коефіцієнт покриття запасів.
Усі названі показники, крім коефіцієнту покриття запасів,
розглядалися в темі 4.
Коефіцієнт покриття запасів (КПЗ) розраховують відношенням робочого капіталу до суми запасів:
К ПЗ =

Робочий капітал Ф.1 р.260 + р.270 * − p.620 − р.630 * *
=
Запаси
Ф.1 р.100 + ... + р.140

де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка
буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу;
** — враховується та частка доходів майбутніх періодів,
яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.
Цей коефіцієнт показує, наскільки запаси забезпеченні
(покриті) робочим капіталом. Рекомендоване значення більше 0,6—0,8.
На розмір відносних показників фінансової стійкості впливає багато факторів: галузева належність підприємства, принципи кредитування, структура пасиву, репутація підприємства
тощо. Тому для характеристики значень цих коефіцієнтів потрібно зіставляти їх у часі за групами споріднених підприємств.
Але для підприємств будь-яких типів виконують таке правило: кредитори віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, а власники підприємства віддають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позикових коштів.
3. Оцінювання запасу фінансової стійкості

В умовах самофінансування найважливішою економічною проблемою є визначення запасу фінансової стійкості
підприємства.
Запас фінансової стійкості (Stock of Financial Stability) характеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в
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підприємства на даний момент і яким можна скористатися на
випадок форс-мажорних обставин. Одночасно запас фінансової стійкості визначає захищеність кредиторів та постачальників від можливої несплати коштів за розрахунками.
Запас фінансової стійкості характеризують:
— поріг рентабельності;
— зона безпеки;
— показники операційного, фінансового, операційно-фінансового левериджу.
3.1. Поріг рентабельності

Визначення порогу рентабельності називають ще аналізом
взаємозв’язків витрати — обсяг — прибуток. Основним показником є точка беззбитковості (критичний обсяг реалізації,
поріг рентабельності).
При аналізі запасу фінансової стійкості доцільно використовувати західну абревіатуру, яка досить міцно узвичаєна у вітчизняному фінансовому аналізі і є найбільш уживаною.
Точка беззбитковості (Break-even Sales) характеризує обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток, як і збиток, дорівнює нулю.
Щоб визначити точку беззбитковості, сукупні витрати підприємства поділяють на змінні витрати та постійні.
Змінні витрати (VC) (Variable Costs) змінюються прямо
пропорційно до змін обсягу виробництва.
Постійні витрати (FC) (Fixed Costs) залишаються незмінними при змінні обсягу виробництва.
Цікавим парадоксом є те, що змінні витрати є постійними в
структурі собівартості одиниці продукції, незалежно від обсягу її випуску. З іншого боку, за умови збільшення обсягів
виробництва спостерігаємо скорочення постійних витрат на
одиницю.
На практиці трапляється дуже мало статей витрат, котрі
дійсно можна віднести до суто постійних, або, навпаки, суто
змінних. Однак для більшої яскравості аналізу слід вдатися до
деяких спрощень. До змінних витрат слід відносити витрати
на сировину та заробітну плату (Ф. 2, р. 040); до постійних витрат — адміністративні витрати; витрати на збут. (Ф. 2, р. 070,
р. 080).
Розрахунок точки беззбитковості здійснюють у натуральних та грошових одиницях.
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Оскільки робиться припущення, що прибуток у точці беззбитковості дорівнює нулю, то можна записати:
ЕВІТ = TR – VC – FC = Q × P + AVC × Q – FC = 0,

де EBIT — прибуток до сплати відсотків та податків (Earning
Before Interest and Taxes); визначається як різниця між прибутком до оподаткування (Ф.2 р.170) та витратами на сплату відсотків (Ф.2 р.140);
TR — виручка (чистий дохід) (Ф. 2 р. 035);
Q — обсяг реалізації.
Звідси точка беззбитковості в натуральних одиницях
б
( Q ) розраховується за формулою

Q б = FC/(P − AVC)

(1)

де P — ціна продукції;
AVC — середні змінні витрати.
Якщо ліву і праву частини рівняння (1) помножити на ціну,
то визначимо точку беззбитковості в грошовому вимірі:
TR б =

FC
.
(P - AVC)/P

У знаменнику різниця між ціною та середніми змінними
витратами — це маржинальний прибуток на одиницю.
Маржинальний прибуток (Contribution Margin) — це різниця між виручкою та змінними витратами (або на весь обсяг,
або на одиницю продукції).
Термін «маржинальний прибуток» не є ідеальним перекладом
англійського «contribution margin», але він найбільш уживаний.
Маржинальний прибуток на весь обсяг (CM) визначають за
формулою
CM = TR – VC.
Маржинальний прибуток на одиницю продукції (cm) — це
різниця між ціною та середніми змінними витратами:
cm = P – AVC.

Можна записати, що:
TR = FC + VC + EBIT .

Звідси
тобто
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Маржинальний прибуток являє собою суму постійних витрат та прибутку до сплати відсотків та податків. Тому його
називають ще вкладом в покриття постійних витрат, оскільки
прибутковість забезпечується при перевищенні маржинального прибутку суми постійних витрат, тобто:
CM > FC.

Таким чином, маржинальний прибуток можна розрахувати
двома способами:
СМ = TR – VC
або
СМ = ЕВІТ + FC.
Оскільки CM = EBIT + FC, то в разі FC → 0 ЕВІТ → CM.
Якщо обсяги виробництва зростають, то фіксовані витрати
за визначенням не змінюються, тоді:
↑ Q, ∆FC = 0 ↑ ⇒ ∆EBIT = ∆CM .

Тобто при зміні обсягів виробництва прибуток до виплати
податків та відсотків змінюється на таку саму величину, що й
маржинальний прибуток.
Коефіцієнт маржинального прибутку (К СМ ) показує частку
маржинального прибутку в чистому доході. Розраховується:
К CM =

CM TR - VC
VC
=
=1−
,
TR
TR
TR

або на одиницю продукції ( К cm ):
К cm =

P - AVC
= 1 − AVC/P .
P

З цього точку беззбитковості в грошовому вимірі
(TR б ) можна розрахувати так:
TR б =

FC
FC
FC
=
=1−
.
(P - AVC)/P 1 - AVC/p
K cm

Чим вищий поріг рентабельності, тим складніше його перевищити. З низькою межею рентабельності легше переносити
зменшення попиту, відмовитись від завищеної ціни реалізації.
Зниження межі рентабельності можна досягти збільшивши
маржинальний прибуток або скоротивши постійні витрати.
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Отже, ідеальними умовами для підприємства є поєднання
низьких постійних витрат з високим маржинальним прибутком. Необхідно знаходити вдалий компроміс між постійними
та змінними витратами.
3.2. Аналіз зони безпеки

Зона безпеки (Safety Area) характеризує величину можливого зниження обсягу продаж без ризику понести збитки. Зона
безпеки аналізується за допомогою запасу міцності (абсолютного показника) та коефіцієнта запасу міцності (відносного
показника).
Запас міцності (ЗМ) (Safety Ratio) показує величину, на
яку фактичний або запланований обсяг реалізації перевищує
поріг рентабельності:
ЗМ = TR − TR б ,
або
ЗМ = Q − Q б .
Коефіцієнт запасу міцності (КЗМ) (Factor of Safety Ratio)
характеризує ризик нерентабельної роботи підприємства (зворотний зв’язок). Чим більша величина коефіцієнту запасу міцності, тим фінансово стійкіше підприємство, тим менший ризик збитковості:
К ЗМ =

або

TR − TR б
TR б

К ЗМ =

Q − Qб
.
Qб

3.3. Категорії ризику та левериджу,
їхній взаємозв’язок

Створення та функціонування будь-якого підприємства
спрощено являє собою процес інвестування фінансових ресурсів на довгостроковій основі з метою отримання прибутку та
супроводжується невизначеністю. Рівень та мінливість прибутку залежить, по-перше, від того, наскільки раціонально використані надані фінансові ресурси, тобто в що вони вкладені,
та, по-друге, від структури джерел фінансування. В першому
випадку виникає поняття виробничого ризику, у другому —
фінансового.
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Виробничий ризик зумовлений мінливістю цін на вироблену продукцію та ресурси, регіональними та галузевими особливостями тощо. Наприклад, виробництво основних продуктів харчування, попит на які порівняно передбачений, значно
менш ризиковий, ніж виробництво ультрамодного одягу.
Суттєвою складовою виробничого ризику є операційний
ризик, який виникає в межах операційної діяльності і проявляється як невпевненість, що виникає при плануванні майбутнього обороту на активах.
Фінансовий ризик є додатковим ризиком, що поширюється на акціонерів як результат рішення підприємства використовувати позиковий капітал. В даному випадку вже не йдеться
про те, куди вкласти гроші — у виробництво харчування чи
одягу, а про те, з яких джерел отримані кошти та яке їхнє співвідношення.
До певної межі фінансування за рахунок позикового капіталу вигідно для підприємства. Відсотки, виплачені кредиторам, зменшують податки, а це збільшує чистий прибуток на
акцію. Підприємство не отримало б такого чистого прибутку
на акцію, якби залучало капітал за рахунок випуску акцій. Але
чим більший позиковий капітал має підприємство в структурі
капіталу, тим вищий фінансовий ризик. Чим більше підприємство бере в борг, тим більше в нього фіксованих фінансових
витрат і тим вища небезпека нездатності покрити ці періодичні фіксовані платежі.
Кількісне оцінювання ризику та факторів, що його зумовлюють, здійснюється на підставі аналізу чутливості прибутку.
Ця чутливість і називається левериджем. Цей термін запозичений в американців і широко використовується вітчизняними
фінансовими аналітиками. У Великій Британії використовують термін «gearing».
За законами механіки ще в давні часи люди, щоб виграти в
силі, використовували важіль і піднімали на значну висоту величезне каміння. В економіці таке саме явище трактує термін
«леверидж», коли незначна зміна одного фактора може призвести до значних змін результативного показника.
У термінах фінансів леверидж — це використання постійних операційних та постійних фінансових витрат у намаганнях
збільшити прибутковість підприємства. При цьому як фінансові, так і операційні постійні витрати пов’язані з відтоком
грошових коштів незалежно від того працює підприємство чи
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ні. Інакше кажучи, значні постійні витрати означають значний
ризик.
До постійних операційних витрат належать амортизаційні
відрахування, орендна плата, адміністративно-управлінські витрати, витрати на рекламу тощо.
До постійних фінансових витрат відносяться витрати на
сплату відсотків.
Відповідно до поділу витрат на постійні операційні та постійні фінансові, виокремлюють операційний та фінансовий
леверидж. Обидва типи левериджу включають як ризик банкрутства, так і мінливість прибутку.
Операційний леверидж (Operating Leverage) утворюється
за рахунок використання підприємством постійних операційних витрат.
Фінансовий леверидж (Financial Leverage) створюється
при використанні підприємством позичкових джерел фінансування, плата за які постійна.
Операційний леверидж визначається оцінюванням взаємозв’язку між виручкою і прибутком до сплати відсотків та податків. Сила дії операційного левериджу полягає в тому, що
будь-яка зміна виручки тягне за собою більш значну зміну
прибутку до сплати відсотків та податків. Це зумовлено наявністю у підприємства операційних постійних витрат, що не
змінюються (або майже не змінюються) із зростанням або
зниженням виручки.
Одним з показових прикладів дії операційного левериджу є
авіаперевезення, де значна частина сукупних витрат є постійними і після визначеного порогу беззбитковості кожний додаткових пасажир, по суті, представляє для авіакомпанії прибуток
до сплати відсотків та податків. Водночас навіть невеликих
спад у попиті може призвести до великого спаду у поточних
прибутках.
Фінансовий леверидж визначають оцінюванням взаємозв’язку між чистим прибутком і величиною прибутку до сплати відсотків та податків.
Цікаво, що фінансовий леверидж застосовують за рішенням
керівництва. Від підприємства взагалі не вимагається, щоб воно фінансувало свої інвестиції за допомогою позикового капіталу. В той же час застосування операційного левериджу іноді
диктується умовами виробництва. Наприклад, металургійний
завод завдяки значним інвестиціям у будівлі та обладнання
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забезпечує собі високий компонент постійних операційних
витрат.
Операційно-фінансовий леверидж визначають оцінюванням взаємозалежності трьох компонент: чистого доходу, постійних витрат операційного та фінансового характеру, чистого прибутку (схема 6.1).
Вплив
операційного левериджу

Чистий дохід
– Змінні витрати на виробництво та збут
продукції
– Умовно-постійні витрати (не включаючи
фінансових витрат)
+ Сальдо інших доходів та витрат

Вплив фінансового
левериджу

= Прибуток до сплати відсотків та податків
– Фінансові витрати
–––––––––––––––––––––––––
= Оподаткований прибуток
– Податок на прибуток
–––––––––––––––––––––––––
= Чистий прибуток

Вплив
операційнофінансового
левериджу

Схема 6.1. Операційний, фінансовий
та операційно-фінансовий леверидж

На сьогодні фінансова теорія не розвинулася до того рівня,
щоб виділити оптимальні рівні операційного та фінансового
левериджу, але можна спостерігати, як вони взаємодіють.
3.3.1. Оцінювання операційного левериджу

Як і будь-яка фінансово-економічна категорія, леверидж
оцінюється системою показників, серед яких виокремлюють
коефіцієнти левериджу та силу дії левериджу.
Для розрахунку коефіцієнтів операційного левериджу (К ОЛ ) в
науковій літературі наводять декілька методик:
К 1ОЛ =

або, що тотожньо

FC
TC

FC
;
VC
FC
=
;
TR

К 1ОЛ =
2
К ОЛ
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К 3ОЛ =

ЧП
.
FC

Ці коефіцієнти легко інтерпретуються і не потребують особливих коментарів.
Сила дії операційного левериджу (ОЛ1) показує, на скільки відсотків зміниться прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ) за умови зміни обсягів продаж на 1 % і визначається
за формулою
ОЛ1 =

∆EBIT
,
∆Q

(2)

де ∆ЕВІТ — приріст прибутку до сплати відсотків та податків, %;
∆Q — приріст обсягів продаж у натуральних одиницях, %.
Оцінку сили дії операційного левериджу (ОЛ1) за формулою (2) не завжди легко застосовувати, оскільки іноді немає
прогнозів щодо зростання прибутку до сплати відсотків та податків.
Коли немає прогнозів щодо змін ЕВІТ у майбутньому, можна використовують оцінку сили дії операційного левериджу
на основі теорії беззбитковості.
З показника ОЛ1 можна вивести дві прості формули:
ОЛ 2 =

(P - AVC) × Q EBIT + FC CM
CM
=
=
=
;
EBIT
EBIT
EBIT CM - FC
(P - AVC) × Q
Q
.
ОЛ 3 =
=
(P - AVC) × Q - FC Q - Q б

Виведемо ОЛ2:
СМ = FC + VC + EBIT – VC = EBIT + FC

або

Q × сm = EBIT + FC.
При зміні обсягу реалізації в натуральному виразі, наприклад з Q 0 до Q 1 , зміна фіксованих витрат дорівнює 0, а зміна
прибутку до сплати відсотків та податків становитиме:

∆ЕВІТ = ЕВІТ 1 – ЕВІТ 0 = сm × Q 1 – сm × Q 0 = сm × ∆Q.
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Звідси
ОЛ 2 =

∆EBIT : EBIT (cm × ∆Q) : (Q × сm - FC) сm × Q
=
=
=
∆Q : Q
∆Q : Q
EBIT
CM
EBIT + FC
CM
=
=
=
.
EBIT
EBIT
CM - FC

Значення цього показника не є постійним і залежить від базового рівня обсягу виробництва.
З попереднього можна записати:
ОЛ 3 =

(P − AVC) × Q
.
(P − AVC) × Q − FC

Розділимо чисельник і знаменник на (Р – АVC), тоді:
ОЛ 3 =

Q
Q
1
=
=
.
б
Q - (FC/(P - AVC)) Q - Q
1 - 1/Q б

(3)

Формула (3) показує, що якщо Q > Qб, то сила дії операційного левериджу позитивна. У цьому випадку зміна прибутку
до сплати відсотків та податків відбувається в тому самому
напрямі, що й зміна обсягу продаж (тобто зі зростанням обсягу продаж величина прибутку до сплати відсотків та податків
збільшується).
Якщо Q < Qб, то сила дії операційного левериджу негативна, і зміна збитків протилежна зміні обсягу продажів (якщо
обсяги зростають, то збитки скорочуються).
Найбільше значення сили дії операційного левериджу підприємство має у випадку, коли обсяги продаж наближаються
до обсягу беззбитковості. Причина в тому, що базове значення
прибутку в цьому випадку близьке до нуля.
Отже, висока частка операційних постійних витрат характеризується високою силою дії операційного левериджу і свідчить про високий рівень операційного ризику. Операційний
ризик виникає з причини того, що постійні витрати визначаються зробленим раніше вибором структури активів, і якщо
вибір був помилковим, то поточних доходів може бути недостатньо для покриття витрат.
3.3.2. Оцінювання фінансового левериджу

Операційний леверидж впливає на прибуток до сплати відсотків та податків, а фінансовий — на чистий прибуток.
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Сила дії фінансового левериджу полягає в тому, що зміна
прибутку до сплати відсотків та податків тягне за собою зміну
чистого прибутку.
Фінансовий леверидж починає діяти там, де припиняє діяти
операційний леверидж. По суті, фінансовий леверидж — це
другий з двох етапів у процесі посилення чистого прибутку.
На першому етапі операційний леверидж посилює вплив зміни
обсягів продажу на прибуток до сплати відсотків та податків.
На другому етапі фінансовий директор може використати фінансові важелі для посилення впливу зміни прибутку до сплати відсотків та податків на зміну чистого прибутку.
Для оцінювання фінансового левериджу найчастіше користуються коефіцієнтом фінансового ризику ( К ФР ):
К ФР =

ПК
.
ВК

Оскільки можна виділити декілька показників прибутку, то
виділяють декілька факторів, тобто декілька методик оцінювання сили дії фінансового левериджу:
∆ЧП
;
∆EBIT
∆EPS
ФЛ 2 =
;
∆EBIT
EBIT
ФЛ 3 =
.
EBIT - I
ФЛ 1 =

де ∆ЧП — приріст чистого прибутку, %;
∆ ЕРS — приріст чистого прибутку на одну акцію, %;
І — річні фінансові витрати в грошовому вимірі.
Виведемо з формули ФЛ 1 формулу ФЛ 3 :
ЧП = (EBIT - I) × (1 - t) ,

де t — ставка податку, виражена десятковим дробом.
Оскільки ∆І = 0, то
∆ЧП = ∆EBIT × (1 - t) .
Тоді
ФЛ 1 =
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∆ЧП/ЧП
EBIT × (1 - t) × EBIT
EBIT
=
=
= ФЛ 3 .
∆EBIT/EBIT (EBIT - I) × (1 - t) × EBIT EBIT - I
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ФЛ 3 показує, у скільки разів прибуток до сплати відсотків і
податків перевершує оподатковуваний прибуток. Одиниця є
нижньою межею цього показника.
Чим більший обсяг позикових коштів, тим вища виплачувана за ними сума відсотків і вищий рівень сили дії фінансового левериджу. Підвищення частки позикового капіталу в загальній сумі коштів призводить до зростання рівня фінансового
левериджу і за інших рівних зусиль зменшує фінансову стійкість підприємства, оскільки відсотки, на відміну від дивідендів, необхідно сплачувати обов’язково.
Важливим є визначення сили дії фінансового левериджу як
відношення відсоткової зміни чистого прибутку з акцій до відсоткової зміни прибутку до сплати відсотків та податків:
ФЛ 2 =

∆EPS
.
∆EBIT

Виведемо розрахункову формулу:
EPS =

(EBIT - I) × (1 - t) - PD
,
NS

де РD — щорічно сплачувані дивіденди на привілейовані акції;
NS — кількість звичайних акцій.
Величини I та РD постійні, тому ∆І = 0 і ∆ РD = 0.
Тоді
∆EPS =

Звідси

∆EBIT × (1 - t)
.
NS

∆EBIT × (1 - t)
NS
(EBIT - I) × (1 - t) - PD
∆EPS/EPS
NS
=
ФЛ 2 =
=
∆
EBIT
∆EBIT/EBIT
EBIT
EBIT × (1 - t)
EBIT × (1 - t)
EBIT
=
=
=
.
(EBIT - I) × (1 - t) - PD (EBIT - I) × (1 - t) - PD EBIT - I - PD/(1 - t)

Отже, висока частка позикового капіталу в загальній сумі
джерел фінансування характеризується високим рівнем фінансового левериджу і свідчить про високий рівень фінансового
ризику. Фінансовий ризик зумовлений тим, що постійні плаФінансовий аналіз: теорія і практика
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тежі є обов’язковими і у випадку недостатності прибутку може виникнути необхідність ліквідації частини активів.
Під час аналізу слід враховувати, що порівняння рівнів фінансового левериджу різних підприємств можливе тільки за
умови однакової базової величини виручки.
Операційно-фінансовий леверидж
Відповідно до сили дії операційного левериджу: чим більше використання фіксованих операційних витрат, тим більше
змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків при
зміні обсягів продажу.
Відповідно до сили дії фінансового левериджу: чим більше
використання позичкового капіталу, тим більше змінюватиметься чистий прибуток на акцію при зміні прибутку до сплати відсотків та податків.
Звідси, якщо підприємство об’єднує операційний і фінансовий левериджі, то відбувається двоетапне посилення зміни
обсягів продажу, що призводить до ще більшої зміни чистого
прибутку на акцію.
Сила дії операційного-фінансового левериджу полягає в
чутливості чистого прибутку до зміни обсягів продажу і показує, на скільки відсотків зміниться чистий прибуток на акцію
за умови зміни обсягів продажів на 1 %:
ОФЛ1 =

∆EPS
.
∆Q

Для зручності можна скористатися тим, що сила дії операційно-фінансового левериджу дорівнює добутку сили дії операційного левериджу та фінансового:
ОФЛ 2 = ОЛ × ФЛ.
Якщо ОЛ 2 помножити на ФЛ 3 , то можна отримати такі
формули оцінювання сили дії операційно-фінансового левериджу:
ОФЛ 3 =

(P - AVC) × Q
(P - AVC) × Q
=
.
EBIT - I
( P - AVC) × Q - FC - I
ОФЛ 4 =
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EBIT + FC
.
EBIT - I
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1. Розкрийте зміст поняття «фінансова стійкість».
2. Дайте характеристику методів аналізу фінансової стійкості.
3. Які існують джерела фінансування запасів підприємства?
4. Які Вам відомі типи фінансової стійкості?
5. Що характеризує запас фінансової стійкості підприємства?
6. У чому полягає аналіз критичного обсягу реалізації?
7. Що відображає зона безпеки?
8. У чому суть терміна «леверидж»?
9. Дайте визначення операційного левериджу та сили дії
операційного левериджу.
10. Дайте визначення фінансового левериджу та сили дії
операційного левериджу.
11. Розкрийте сутність, значимість та дію операційнофінансового левериджу.

ТЕСТИ

1. З наведених витрат до постійних не відноситься:
а) заробітна плата основних робітників;
б) амортизація будівель цехів та заводоуправління;
в) плата за оренду складу готової продукції;
г) відсотки за кредит.

2. Зниження порога рентабельності можна досягти за
рахунок:
а) зменшення маржинального прибутку та (або)
стійних витрат;
б) зменшення маржинального прибутку та (або)
стійних витрат;
в) збільшення маржинального прибутку та (або)
стійних витрат;
г) збільшення маржинального прибутку та (або)
стійних витрат.

скорочення позбільшення позбільшення по-

скорочення по-

3. Яким буде коефіцієнт маневреності власного капіталу,
якщо довгострокові зобов’язання становлять 250 тис. грн, влаФінансовий аналіз: теорія і практика
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сний капітал — 600, необоротні активи — 750, поточні зобов’язання — 300 тис. грн:
а) 6;
б) 0,17;
в) 0,25;
г) 0,5?

4. Операційний леверидж відображає взаємозв’язок між:
а) обсягом виробництва та структурою капіталу;
б) структурою витрат та структурою капіталу;
в) обсягом виробництва та структурою витрат;
г) чистим прибутком та структурою витрат.

5. Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

а) підвищення ціни на сировину;
б) збільшення орендної плати;
в) збільшення відсоткової ставки на банківські кредити;
г) збільшення місцевих податків?

6. До основних коефіцієнтів фінансової стійкості не відноситься:
а) коефіцієнт маневреності власного капіталу;
б) коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами;
в) коефіцієнт забезпеченості по кредитах;
г) коефіцієнт оборотності активів.

7. Відповідності до дії операційного левериджу, чим більший рівень фіксованих операційних витрат, тим:

а) менше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків за умови зміни збуту;
б) більше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків за умови зміни збуту;
в) більше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови
зміни збуту;
г) менше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови
зміни збуту.

8. Підприємство має прибуток до вирахування відсотків та
податків на рівні 100 тис. грн. Довгострокові зобов’язання
підприємства становлять 200 тис. грн під 10 %. Керівництво
планує збільшити прибуток до сплати відсотків та податків на
40 %. Чистий прибуток зросте на:
а) 1,25 %;
б) 25 %;
в) 50 %;
г) 40 %.
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9. Фінансовий леверидж відображає взаємозв’язок між:

а) обсягом виробництва та структурою капіталу;
б) структурою витрат та структурою капіталу;
в) чистим прибутком та структурою капіталу;
г) чистим прибутком та структурою витрат.

10. Постійні витрати — це:

а) витрати на підвищення кваліфікації персоналу;
б) виплати заробітної плати в разі виходу персоналу у вимушену
відпустку;
в) доплата персоналу за складність виконуваних робіт;
г) витрати на сировину.

11. З наведених видів витрат підприємства до змінних належать витрати на:
а) утримання управління заводу;
б) страхування підприємства;
в) охорону підприємства;
г) напівфабрикати сторонніх підприємств.

12. Якщо рентабельність активів менша від рентабельності
власного капіталу, то з’являється:
а) позитивна сила дії операційного левериджу;
б) позитивна сила дії фінансового левериджу;
в) негативна сила дії операційного левериджу;
г) негативна сила дії фінансового левериджу.

13. Показник маневреності власних коштів належить до показників:
а) ліквідності;
б) ділової активності;
в) фінансової стійкості;
г) майнового стану.

14. Для абсолютної фінансової стійкості підприємства характерно, що:

а) власні кошти забезпечують запаси;
б) запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгострокових позикових коштів;
в) запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових
позикових джерел та короткострокових кредитів;
г) запаси не забезпечуються джерелами їх формування.

15. Скільки елементів з названих нижче відносяться до постійних витрат:
— витрати на утримання й експлуатацію будівель;
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— витрати на сировину;
— витрати на комплектуючі вироби;
— орендна плата;
— витрати на управління цехом.
а) 2;
б) 3;
в) 0;
г) 5.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Заробітна плата спеціалістів та службовців належать до
змінних витрат.
2. Фіксовані витрати — це минулі витрати, вони не впливають у певному діапазоні цін на прийняття рішень виробника.
3. Зростання ціни продукції впливає на точку беззбитковості.
4. Коефіцієнт покриття запасів обов’язково повинен дорівнювати одиниці.
5. При зменшенні середніх змінних витрат поріг рентабельності зростає.
6. Зростання фіксованих витрат підприємства призводить
до зростання критичного обсягу реалізації.
7. Фінансовий леверидж пов’язаний з використанням кредиторської заборгованості.
8. Постійні операційні витрати існують навіть, якщо підприємство не використовує своїх активів.
9. Якщо тип фінансування запасів «нормальний», то підприємство використовує для покриття запасів, крім власних
коштів, також і довгострокові позикові кошти.
10. Зменшення коефіцієнта покриття відсотків свідчить про
зменшення витрат підприємства на сплату відсотків за кредит.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Фінансова стійкість веде до зростання
_________.
2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу має бути досить _________.
3. Фінансова стійкість визначається оптимально структурою ________, так і __________ фінансування підприємства.
4. Для визначення типу фінансової стійкості оцінюють забезпеченість ___________ джерелами їх фінансування.
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5. Операційно-фінансовий леверидж — це використання
підприємством для збільшення ___________ прибутку як
___________ операційних витрат, так _________ капіталу.
6. Постійні операційні витрати не залежать від _________
діяльності.
7. Чим ближче до точки беззбитковості працює підприємство, тим _______ сила дії операційного левериджу.
8. При зростанні обсягу діяльності фіксовані витрати
____________ на одиницю продукції.
9. Чим ________ величина коефіцієнту запасу міцності, тим
більш фінансово стійке підприємство, тим менший ризик збитковості.
10. Чим вищий рівень технічного оснащення компанії, тим
вище рівень __________ витрат.

1. Який існує взаємозв’язок між фінансовим станом
та фінансовою стійкістю?
2. Як можна використовувати коефіцієнт покриття
відсотків при визначенні можливого розміру боргу підприємства?
3. Чи можна одну й ту саму статтю витрат в одному
випадку віднести до змінних витрат, а в іншому — до
постійних? Наведіть приклад.
4. Як знайти необхідний обсяг реалізації для отримання бажаного чистого прибутку на підставі аналізу
точки беззбитковості?
5. Як можна визначити прибуток, знаючи запас міцності підприємства?
6. Поясніть залежність між поняттями «ризик» та
«леверидж».
7. Як пов’язані між собою поняття «операційний леверидж» та «сила дії операційного левериджу»?
8. Як пов’язані між собою поняття «фінансовий леверидж» та «сила дії фінансового левериджу»?
9. Наведіть спільні та відмінні риси операційного та
фінансового левериджів.
Фінансовий аналіз: теорія і практика

129

10. Як пов’язані між собою фінансова стійкість, зона
безпеки та фінансовий леверидж?
11. Чи існують безризикові підприємства? Обґрунтуйте
свою відповідь.
Задача 1
Заповніть табл. 6.3. За даними таблиці залежно від періодів
проаналізуйте фінансову стійкість підприємства.
Таблиця 6.3
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Показники

Власний капітал

Відхилення
(+,–)

2005 р.

2006 р.

2007 р.

6000

5500

5700

16 000

12 000

10 000

4000

4600

4100

Відхилення
(+,–)

Позиковий капітал
Всього капітал
Необоротні активи
Робочий капітал
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Задача 2
Заповніть табл. 6.4. За даними таблиці визначте тип стійкості фінансового стану підприємства.
Таблиця 6.4
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
На початок
року

На кінець
року

Джерела власних коштів

50 000

60 000

Необоротні активи
Наявність власних коштів для формування
запасів

40 000

45 000

Показники

130

Зміни
за рік
(+,–)

О. Я. Базілінська

Закінчення табл. 6.4
Показники

На початок
року

На кінець
року

Довгострокові кредити і позикові кошти (довгострокові зобов’язання)

3000

4000

5000

6000

20 000

22 000

Зміни
за рік
(+,–)

Наявність власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів
Короткострокові кредити і позикові кошти
(поточні зобов’язання)
Загальні джерела для формування запасів
Загальна величина запасів
Надлишок (+), нестача (–) власних коштів
Надлишок (+), нестача (–) власних коштів і
довгострокових позикових коштів для формування запасів
Надлишок (+), нестача (–) загальної величини
джерел для формування запасів
Трикомпонентний показник фінансової стійкості

Задача 3
Залежно від періодів за даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть табл. 6.5 та визначте тип фінансової стійкості (абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійке становище, кризове становище).
Залежно від періоду побудуйте фінансові діаграми стану
підприємства.
Проведіть ґрунтовний аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.
Таблиця 6.5
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Показники

На початок
періоду

На кінець періоду

Загальна величина запасів
Наявність власних коштів
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Закінчення табл. 6.5
На початок
періоду

Показники

На кінець періоду

Наявність власних та довгострокових позикових
коштів (робочий капітал)
Наявність загальних коштів
ФВ = В – 3п
ФВД = ВД – Зп
ФЗК = ЗК – 3п
Трьох компонентний показник фінансової стійкості
S (Ф) = {S1 ( ± ФВ ), S2 ( ± ФВД ), S3( ± ФЗК )}

Задача 4
За даними табл. 6.6 для чотирьох підприємств визначте обсяг беззбитковості та силу дії операційного левериджу при
збільшенні обсягу виробництва з 100 до 120 тис. одиниць. Поясніть силу дії операційного левериджу.
Таблиця 6.6
ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Показник

А

Б

В

Г

Ціна одиниці продукції, грн

20

20

20

20

Середні змінні витрати, грн

15

10

8

6

Постійні витрати, тис. грн

5

8

84

91

Задача 5
Відомо, що ціна продукції підприємства «Камелія» становить 200 грн за одиницю, середні змінні витрати — 100 грн,
фіксовані витрати — 20000 грн. Заповніть табл. 6.7. Покажіть
графічно залежність операційного левериджу від обсягу продажів. Яка існує залежність між точкою беззбитковості та
прибутком до сплати відсотків та податків?
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Таблиця 6.7
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ТОЧКОЮ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ПРИБУТКОМ
Обсяг виробництва (Q),
одиниць

Прибуток до сплати відсотків та податків, грн

Сила дії операційного
левериджу

0
50
100
150
200
250
300
350
400

Задача 6
Заповніть табл. 6.8. При збільшені обсягів продаж на 50 %
прибуток якого підприємство збільшиться більше і чому?
Таблиця 6.8
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ
Показники

Фірма А

Фірма В

До зміни обсягів продаж
Чистий дохід, грн

700

800

Операційні витрати, грн:
постійні
змінні

300
200

100
400

Прибуток до сплати відсотків та податків, грн
Коефіцієнт операційного
левериджу
Після 50 % збільшення обсягів продажу
Чистий дохід, грн
Операційні витрати, грн:
постійні
змінні
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Закінчення табл. 6.8
Показники

Фірма А

Фірма В

Прибуток до сплати відсотків та податків, грн
Приріст прибутку до сплати відсотків та податків, %
Сила дії операційного
левериджу

Задача 7
Заповніть табл. 6.9. Покажіть графічно визначення точки
беззбитковості та зону безпеки підприємства. На скільки відсотків збільшиться прибуток до сплати відсотків та податків
при збільшенні обсягу реалізації на 10 %?
Таблиця 6.9
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ, ТИС. ГРН

Показники

За фінансовою
звітністю

Рівень беззбитковості

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р.

Чистий дохід
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Адміністративні витрати

2000

2500

Витрати на збут

2200

2100

Прибуток до сплати відсотків та податків
Маржинальний прибуток
Обсяги реалізованої продукції в
умовно-натуральних одиницях

60 000 80 000

Ціна умовно-натуральної одиниці продукції

1,2

1,3

Собівартість умовно-натуральної одиниці
продукції

0,9

1

Коефіцієнт запасу міцності

—

—

—

—

Операційні витрати
Постійні витрати
Сила дії операційного левериджу
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Задача 8
Заповніть табл. 6.10. Визначте залежність величини прибутку до сплати відсотків та податків від зміни обсягу реалізації.
Як змінюється сила дії операційного левериджу із зростанням
обсягу реалізації?
Таблиця 6.10
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

Показники

Чистий дохід
Змінні витрати
Маржинальний прибуток
Коефіцієнт маржинального прибутку
Постійні витрати
Поріг рентабельності
Запас міцності
Коефіцієнт запасу міцності, %
Прибуток до сплати відсотків та податків
Темп приросту прибутку до сплати відсотків та податків, %
Сила дії операційного левериджу

Значення
показника

Приріст чистого доходу ланцюговий
+10 %

+10 %

60 000
30 000

10 000

—

Задача 9
Обсяг продажу підприємства «Зоря» становить 500 одиниць по ціні 50 грн за одиницю, змінні витрати на одиницю
виробу становлять 35 грн, постійні витрати по підприємству — 3000 грн. Визначте, що призведе до більшого зростання
прибутку підприємства: збільшення обсягу продаж на 50 % чи
підвищення ціни на 50 %. Якою буде точка беззбитковості в
обох випадках?
Задача 10
За даними, наведеними в табл. 6.11, визначте поріг рентабельності, силу дії операційного левериджу. Визначте, як зміниться прибуток у разі:
а) збільшення обсягів реалізації на 20 %;
б) зменшення обсягів реалізації на 10 %.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Таблиця 6.11
ПОКАЗНИКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

Значення

Обсяг реалізації, одиниць

500

Ціна за одиницю, грн

300

Постійні витрати, грн

40 000

Середні змінні витрати на одиницю, грн.

200

Задача 11
За наведеними в табл. 6.12 даними розрахуйте силу дії фінансового левериджу при різній структурі капіталу підприємства «Золотий дукат».
Таблиця 6.12
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн
Частка позикового капіталу
в структурі капіталу, %

Показники
0

25

50

4000

4000

4000

Вартість позикового капіталу, %

—

10

15

Річні фінансові витрати

—
1000

1000

Власний капітал
Позиковий капітал
Всього капіталу

Прибуток до сплати відсотків та
податків

1000

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Коефіцієнт фінансового ризику
Сила дії фінансового левериджу
Збільшення чистого прибутку при
збільшенні прибутку до сплати
відсотків та податків на 10 %
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Задача 12
Підприємства А, Б, В мають однакову величину капіталу,
але різну структуру джерел коштів (табл. 6.13). Заповніть таблицю 6.14 та визначте як зміниться чистий прибуток підприємств в разі відхилення прибутку до вирахування відсотків та
податків від базового рівня 10 000 грн на 10 %.
Таблиця 6.13
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, грн
Частка позикового капіталу

Показник

Власний капітал

А

Б

В

50 000

30 000

25 000

—

20 000

25 000

50 000

50 000

50 000

—

10

10

Позиковий капітал
Загальна вартість капіталу
Вартість позикового капіталу, %

Таблиця 6.14
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, грн
Показники

Підприємства
А

Б

В

До зміни прибутку до сплати відсотків та податків
Прибуток до сплати відсотків та податків
Постійні фінансові витрати
Оподаткований прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Сила дії фінансового левериджу
Після зростання прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %
Прибуток до сплати відсотків та податків
Постійні фінансові витрати
Оподаткований прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Приріст чистого прибутку, %
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Закінчення таблиця 6.14
Підприємства

Показники

А

Б

В

Після зменшення прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %
Прибуток до сплати відсотків та податків
Постійні фінансові витрати
Оподаткований прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Приріст чистого прибутку, %

Задача 13
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть табл. 6.15.
Визначте залежність величини прибутку до сплати відсотків
та податків від зміни обсягу реалізації. Як змінюється сила дії
операційного левериджу із зростанням обсягу реалізації?
Таблиця 6.15
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

Показники

Чистий дохід
Змінні витрати
Маржинальний прибуток
Коефіцієнт маржинального прибутку
Постійні витрати
Поріг рентабельності
Запас міцності
Коефіцієнт запасу міцності, %
Прибуток до сплати відсотків та податків
Темп приросту прибутку до сплати відсотків та податків, %
Сила дії операційного левериджу
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Значення показника

Приріст чистого
доходу ланцюговий
+10 %

+10 %

–
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
1. Абсолютні показники прибутку підприємства.
2. Поняття про рентабельність та її види.
1. Абсолютні показники прибутку підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства оцінюється
цілим набором показників, де вихідними категоріями є доходи, витрати, прибутки, збитки. Саме вони закладаються в основу всіх подальших розрахунків і всі інші показники можна
вважати похідними.
У звіті про фінансові результати виокремлюють чистий дохід, валовий прибуток та прибутки за видами діяльності.
При аналізі результативності часто використовуються західні терміни, що пояснюється здебільшого звучною абревіатурою, тому має сенс розглядати показники результативності,
звертаючись до оригінальних термінів в їх англійському звучанні (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКІВ
Акронім

Повне найменування

Переклад

Джерела
інформації

Доходи
GR

Gross Revenue

Виручка

Ф.2. р.010

NS

Net Sales

Чистий дохід

Ф.2 р.035

GP

Gross Profit

Валовий прибуток

Ф.2 р.050

OP

Operating Profit

Операційний прибуток

Ф.2 р.100

EBT

Earnings before Tax

Прибуток до оподаткування Ф.2 р.170

NI

Net Income

Чистий прибуток
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Закінчення табл. 7.1
Акронім

Повне найменування

Джерела
інформації

Переклад

Витрати
COGS

Cost of Goods Sold

Собівартість реалізованої
продукції

Ф.2 р.040

SG&A

Sales, General and
Administrative
Costs

Витрати на збут та адміністративні витрати

Ф.2 р.070,
р.080

T

Tax

Податок на прибуток

Ф.2 р. 180

I

Interest

Відсотки

Ф.2 р.140

D&A

Depreciation and
Amortization

Амортизація матеріальних
активів та амортизація
нематеріальних активів

Ф.5 р.080
гр.10 +
р.260 гр.10

Для розрахунків фінансових коефіцієнтів виокремлюють:
прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації
(EBITDA — Earnings before Interest, Tax, Depreciation and
Amortization); прибуток до сплати відсотків та податків
(EBIT — Earnings before Interest and Tax); прибуток до сплати
податків (EBT — Earnings before Tax); чистий прибуток (NI —
Net Income) (табл. 7.2). Значення показників EBITDA, EBIT,
EBT розраховуються на підставі показника чистого прибутку.
Тобто ці показники враховують не тільки операційний, а й неопераційний прибуток.
Таблиця 7.2
ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРИБУТКІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Показник

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Чистий дохід (NS)

GR — Повернення
(Return) — знижки
(Discounts)

Ф.2 р.010 - р. 015 - р. 020 - р. 030

Валовий прибуток
(GP)

NS — COGS

Ф.2 р.035 - р.040

Операційний прибуток (OP)

GP – SG&A – Інші
операційні витрати
(Other Operating
Expenses)

Ф.2 р.050 - р.070 - р.080 - р.090
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Закінчення табл. 7.2
Показник

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Чистий прибуток
(NI)

EBT – Т

Ф.2 р.170 - р.180

Прибуток до оподаткування (EBT)

NI/(1–t)

Ф.2 р.220
1− t

Прибуток до сплати відсотків та податків (EBIT)

EBT + І
або
NI/(1–t) + I

Ф.2 р.170 + р.140
або
Ф.2 р.220
+ Ф.2р.140
1− t

EBIT + D&A
або
NI/(1–t) + I +D&A

Ф.2 р.170 + р.140 + р.260
або
Ф.2 р.220
+ Ф.2р.140 +
1− t
+ (Ф.5р.080гр.10 +
+ р.260гр.10)

Прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації
(EBITDA)

2. Поняття про рентабельність та її види

Очевидно, що для аналізу кінцевих результатів діяльності
підприємства доцільно користуватися не лише абсолютними
показниками прибутку чи збитку, адже за допомогою останніх
неможливо порівнювати, наприклад, ефективність діяльності
різних за розміром підприємств.
Тому розраховують співвідношення отриманого ефекту
(доходу, прибутку) з наявними чи вже використаними ресурсами, тобто обчислюють показники ефективності, серед яких
основними є показники рентабельності, які ототожнюють з
прибутковістю та дохідністю. У західній практиці прийнято
використовувати термін повернення (return) на інвестиції.
Ці показники повніше за розмір прибутку та його абсолютних змін відображають результати діяльності підприємства,
тобто вони є кориснішими під час фінансового аналізу підприємства.
У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності, які є відносними та показують, скільки одиниць
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прибутку (балансового, чистого, операційного, оподаткованого тощо) підприємство генерує на одиницю реалізованої продукції, активів, власного капіталу тощо.
Інформаційною базою для розрахунку основних показників
рентабельності є вихідні дані фінансової звітності, а саме —
баланс та звіт про фінансові результати.
Отже, визначаючи показники рентабельності, в чисельнику
завжди матимемо прибуток. Найчастіше використовуються
такі види прибутку: валовий прибуток, прибуток до сплати
відсотків та податків, прибуток до оподаткування, чистий
прибуток.
Залежно від того, з чим порівнюється обраний показник
прибутку, вітчизняний фінансовий аналіз розрізняє три групи
коефіцієнтів рентабельності:
1) витратні;
2) дохідні;
3) ресурсні.
2.1. Витратні показники

До групи витратних показників належать рентабельність
продукції, рентабельність інвестиційних проектів, рентабельність окремих видів діяльності тощо.
Витратні показники характеризують дохідність витрат (виробничих, комерційних, інвестиційних тощо) і показують, скільки прибутку (ефекту) генерує підприємство на кожну гривню витрат. У загальній формі цієї групи в знаменнику завжди
будуть витрати.
Основним витратним показником є рентабельність продукції.
Рентабельність продукції (Р Пр ) обчислюється як відношення
валового прибутку до суми витрат на реалізовану продукцію:
Р Пр =

Валовий прибуток
Ф.2 p.050
=
.
Собівартість реалізованої продукції Ф.2 р.040

Показує, скільки отримано прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво.
2.2. Дохідні показники

До групи дохідних показників рентабельності належать валова рентабельність реалізації, чиста рентабельність реалізації, операційна рентабельність реалізації.
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Дохідні показники характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають, яку суму прибутку отримує
підприємство з кожної гривні продажу. У загальній формі цієї
групи в знаменнику завжди будуть доходи.
Валова рентабельність реалізації (Р ВР ) характеризує ефективність операційної діяльності, а також ефективність політики ціноутворення. Показує прибутковість з гривні продажу:
Р ВР =

Валовий прибуток Ф.2 р.050
=
.
Чистий дохід
Ф.2 р.035

Наприклад, якщо валова рентабельність реалізації дорівнює
10 %, то це означає, що витрати 90 % становили.
Операційна рентабельність реалізації (Р ОР ) показує рентабельність підприємства після відрахування витрат на управління
та збут товарів, тобто витрат, які не відносяться до виробництва.
Якщо, валова рентабельність реалізації в динаміці не змінюється, а операційна зменшується, то це може свідчити про
збільшення адміністративних витрат та витрат на збут:
Р ОР =

Операційний прибуток Ф.2 р.100
=
.
Чистий дохід
Ф.2 р.035

Чиста рентабельність реалізації (Р ЧР ) характеризує повний вплив структури капіталу і фінансування підприємства
на його рентабельність.
Якщо операційна рентабельність реалізації не змінюється, а
чиста рентабельність зменшується, то це може свідчити про
збільшення фінансових витрат, отримання збитків від інвестиційної діяльності або про підвищення суми податкових платежів, які сплачує підприємство:
Р ЧР =

Чистий прибуток Ф.2 р.220
=
.
Чистий дохід
Ф.2 р.035

Для оцінювання рентабельності не існує абсолютних загальноприйнятих значень, тому що ці показники різко коливаються за галузями. Але зростання показників рентабельності в
динаміці є позитивною тенденцією.
У торгівлі типовими є низька рентабельність реалізації (5—
7 %) та високий оборот активів — 2 рази. Підприємства, що
потребують великих капіталовкладень (наприклад, телекомунікації) мають високу рентабельність реалізації (до 25 %) та
низьку оборотність активів. Середні підприємства мають ренФінансовий аналіз: теорія і практика
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табельність реалізації близько 10 %, а оборот активів — трохи
більший ніж 1.
Західні дослідники зазначають, що для більшості підприємств рентабельність реалізації близько 10 % та оборотність
активів у межах 1,3—1,5 разу означає перебування у впевненому та прибутковому стані.
2.3. Ресурсні показники

До групи ресурсних показників рентабельності належать
рентабельність активів (сукупного капіталу) підприємства, рентабельність чистих активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність необоротних активів, рентабельність власного капіталу тощо.
Результати розрахунку показників цієї групи характеризують
ефективність використання підприємством ресурсів (активів) та
показують величину прибутку, яка припадає на гривню ресурсів.
У загальній формі ресурсного показника рентабельності в
знаменнику завжди будуть показники балансу. Важливо визначитись у розумінні, які саме показники балансу співвідносяться з якими показниками звіту про фінансові результати.
Наприклад, як оцінювати прибуток до виплати відсотків та
податків: орієнтуватися на власний капітал, суму активів чи
чисті активи? Якщо в активах враховуються довгострокові позики (зазвичай за рахунок довгострокових зобов’язань фінансуються необоротні активи), тоді зі звіту про фінансові результати слід
брати показники, які враховують сплату відсотків за такими
зобов’язаннями, і навпаки.
Отже, виходячи з мети аналізу, формуються компоненти
ресурсних показників рентабельності: величина прибутку та
величина активу (табл. 7.3).
Таблиця 7.3
СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І БАЛАНСУ
Операційний прибуток

Прибуток до сплати
відсотків та податків
Чистий прибуток
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Рентабельність
оборотних активів

Рентабельність активів
(сукупного капіталу)
Рентабельність чистих
активів
Рентабельність власного капіталу

Оборотні активи

Сума балансу
Основний капітал
Власний капітал
О. Я. Базілінська

Рентабельність оборотного капіталу (Р Об ) показує здатність підприємства отримувати прибуток від операційної
діяльності.
Оборотні активи — це частина активів, безпосередньо пов’язана з операційною діяльністю фірми, тому виключаються з
розгляду не операційна (фінансова та інвестиційна) діяльність
та податок на прибуток, що є прерогативою всієї діяльності:
Р Об =

Операційний прибуток
Ф.2 р.100
,
=
Середня вартість оборотних активів Ф.1 р.260 + р.270 *

де * — витрати майбутніх періодів, які будуть використані
протягом 12 місяців від дати балансу.
Рентабельність активів (Р А ) (Return on Assets, ROA) показує, наскільки ефективно підприємство використовує свої
активи для отримання прибутку:
PA =

Прибуток до сплати відсотків та податків Ф.2 р.170 + р.140
=
.
Середня вартість активів
Ф.1 р.280

Цей показник важливий насамперед для інвесторів. Оцінює
ефективність діяльності всього підприємства.
Слід звернути увагу на те, що в результаті використання
активів підприємство повинно отримати чистий прибуток,
який піде на сплату дивідендів, та до того ж необхідно заробити на сплату відсотків. За таких умов використовують таку методику розрахунку рентабельності активів:
РА =

Чистий прибуток + Фінансові витрати × (1 - Податкова ставка)
=
Середня вартість активів

=

Ф.2 р.220 + Ф.2 р.140 × (1 - t)
Ф.1 р.280

(1)

Чисельник формули (1) складається з чистого прибутку та
відсотків, тобто при формуванні активів береться до уваги використання кожної гривні як з позичкового так і власного капіталу. Оскільки відсоткові платежі за існуючим законодавством включаються в число валових витрат, то враховується
також податкова економія.
Рентабельність активів можна представити як добуток двох
проміжних коефіцієнтів — рентабельності реалізації та оборотності активів:
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РА =

EBIT ЧД EBIT ЧД
×
=
×
.
A
ЧД
ЧД
А

Ця модель показує, що рентабельність активів визначається
рентабельністю реалізації та оборотністю активів. Чинниками
оборотності активів є оборотність основних засобів, запасів та
дебіторської заборгованості. Чинниками рентабельності реалізації є, відповідно, коефіцієнти відношення матеріальних витрат до виручки, витрат на оплату праці до виручки, адміністративних витрат до виручки, витрат на збут до виручки тощо.
Для торгових підприємств характерна низька рентабельність
реалізації, що врівноважується високою оборотністю. Для промислових підприємств — навпаки.
Рентабельність чистих активів (Р ЧА ) (Return on Net Assets,
RONA) характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує чисті активи, тобто суму власного капіталу та довгострокових зобов’язань:
Р ЧА =

або
Р ЧА =

Прибуток до сплати відсотків та податків
=
Середня вартість чистих активів
Ф.2 р.170 + р.140
=
Ф.1 р. 380 + р.430 + р.480 + р.630 * *

Чистий прибуток+ Фінансовівитрати× (1 - Податкова ставка)
=
Середня вартість чистих активів
Ф.2 р.170 + р.140 × (1 - t)
,
=
Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 + р.630 * *

** — доходи майбутніх періодів, які будуть погашені
більш ніж через 12 місяців.
У цій формулі відсоткові платежі мають відношення тільки
до довгострокових зобов’язань.
Нагадаємо також, що:
Чисті активи = Активи — Поточні зобов’язання =
= Власний капітал + Довгострокові зобов’язання =
= Необоротні активи + Робочий капітал.
Рентабельність власного капіталу (Р ВК ) (Return on Equity,
ROE) показує, наскільки ефективно підприємство використовує власний капітал:
146

О. Я. Базілінська

Р ВК =

Чистий прибуток
Ф.2 р.220
=
.
Середня вартість власного капіталу Ф.1 р.380

Цей показник важливий насамперед для власників, оскільки
він показує, які доходи заробляє для них підприємство. Якщо
показник високий, то високою буде й ринкова ціна акцій, що
сприяє залученню капіталу для подальшого розвитку.
Результати дослідження першокласних 200 міжнародних
підприємств показали, що рентабельність власного капіталу в
США — 19,6 %, у Японії — 10 %, у країнах ЄС — 15 %.
У контексті галузей найнижча рентабельність власного капіталу: в США (11 %) і Японії (3 %) в текстильній промисловості, в ЄС — в харчовій промисловості (11 %). Найвища: в
США в харчовій промисловості (25 %), в Японії — в машинобудуванні (15 %), в ЄС — у текстильній промисловості (20 %).
Як відомо, будь-яке підприємство ставить за мету:
— максимізацію чистого прибутку на акцію;
— максимізацію рентабельності власного капіталу;
—максимізацію рентабельності активів;
— мінімізацію середньозваженої вартості капіталу.
Звідси зрозуміло, що основними (фундаментальними) показниками рентабельності є рентабельність власного капіталу
та рентабельність активів.
Підвищення рентабельності власного капіталу
за рахунок залучення позикового капіталу
(дія фінансового левериджу)

Основою для досягнення високої рентабельності власного
капіталу є рентабельність активів, тому важливою характеристикою ефективності діяльності фірми є зівставлення рентабельності активів і власного капіталу.
Якщо рентабельність активів менша від рентабельності
власного капіталу, то з’являється дія фінансового левериджу
(ФЛ). Як зазначалося в темі 6, фінансовий леверидж має місце,
коли підприємство залучає позиковий капітал. Іншими словами, за рахунок позичкового капіталу підприємство підвищує
ефективність використання власного капіталу.
Взагалі існує дві концепції фінансового левериджу: американська та європейська. За американською концепцією сила дії
фінансового левериджу визначається оцінюванням взаємозв’язку між чистим прибутком та величиною прибутку до
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сплати відсотків та податків, що докладно було розглянуто в
темі 6. За європейською концепцією сила дії фінансового левериджу (ФЛ ВК ) визначається зростанням рентабельності власного капіталу внаслідок залучення позичкового капіталу:
ФЛ ВК = (1 - t) × (Р А - i) ×

ПК
,
ВК

де t — ставка податку, виражена десятковим дробом;
i — вартість позикового капіталу, виражена у відсотках;
Р А — рентабельність активів у відсотках.
За цією формулою оцінка сили дії фінансового левериджу
показує, на скільки відсотків підвищується рентабельність
власного капіталу підприємства внаслідок залучення позикового капіталу, незважаючи на його платний характер.
Нарощення рентабельності власного капіталу може мати
місце лише у випадку, коли рентабельність активів більша від
середнього рівня фінансових витрат, пов’язаних із залученням
позикових коштів. Це є наслідком податкової економії позичкового капіталу (віднесення відсоткових платежів до валових
витрат) та відносно низької ціни позикового капіталу.
Якщо сила дії фінансового левериджу позитивна, то рентабельність активів менша від рентабельності власного капіталу,
і говорять про низьку вартість позикових коштів.
Якщо сила дії фінансового левериджу негативна, то рентабельність активів більша від рентабельності власного капіталу,
і говорять про високу вартість позикових коштів.
Фактори зростання рентабельності власного капіталу
Для аналізу факторів зростання рентабельності власного
капіталу ще понад 100 років тому фінансові менеджери фірми
«Дюпона» («Du Pont») запропонували цю рентабельність визначати як добуток рентабельності реалізації, оборотності активів та коефіцієнта фінансової залежності (рис. 7.1).
Р ВК =

ЧП ЧД А = П
×
×
.
ЧД А
ВК

При цьому рентабельність реалізації характеризує операційну діяльність, оборотність активів (ресурсовіддача) — інвестиційну, коефіцієнт залежності — фінансову діяльність. Перші два показники відображають дію тактичної фінансової
політики, третій — стратегічної.
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Чистий прибуток

Рентабельність
реалізації

Чистий дохід
Чистий дохід

Оборотність
активів

Всього активів
Всього активів

Рентабельність
власного
капіталу

Коефіцієнт
фінансової
залежності

Власний капітал

Рис. 7.1. Схема факторного аналізу фірми «DuPont».

Якщо виразити чистий прибуток через прибуток до сплати
відсотків та податків (ЧП = ЕВІТ – І – Т), то за системою Дюпона рентабельність власного капіталу можна представити так:
Р ВК =

А ЧД EBIT - T EBIT − I − T
×
×
×
.
ВК А
ЧД
EBIT − T

Перший та четвертий показники характеризують фінансову
діяльність. Перший показник показує, наскільки власний капітал доповнений іншими джерелами для фінансування активів,
а четвертий показник демонструє відсотковий тягар, тобто яку
частку прибутку з’їдають відсотки.
Другий та третій показники залежать від операційної та
маркетингової діяльностей. Перший показник оцінює оборотність активів, третій — рентабельність реалізації. При цьому
добуток другого та третього показників утворює рентабельність активів.

1. Опишіть структуру звіту про фінансові результати?
2 Охарактеризуйте схему формування чистого прибутку.
3. Що таке операційний прибуток?
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4. Яка діяльність підприємства може приносити прибуток,
окрім основної діяльності?
5. Які показники прибутку можна розрахувати на основі
величини чистого прибутку?
6. За допомогою яких показників вимірюється рентабельність?
7. Які існують групи показників рентабельності?
8. Охарактеризуйте основні показники рентабельності і
методики їхнього розрахунку.
9. У чому особливість складання ресурсних показників рентабельності?
10. Розкрийте суть європейської концепції фінансового левериджу.
11. Наведіть формулу Дюпона. Розкрийте її економічний зміст.

ТЕСТИ

1. Якою буде рентабельність продукції якщо валовий прибуток становить 170 тис. грн, собівартість реалізованої продукції — 450, адміністративні витрати — 52, витрати на збут —
10 тис. грн:
а) 37 %;
б) 33 %;
в) 34 %;
г) 38 %?

2. Якщо валова рентабельність реалізації не змінюється, а
операційна в динаміці зменшується, то це може свідчити про:
а) підвищення податкових платежів;
б) збільшення адміністративних та збутових видатків;
в) зменшення адміністративних та збутових видатків;
г) отримання збитків від участі в капіталі інших підприємств.

3. Якою буде рентабельність активів, якщо коефіцієнт оборотності активів становить 1,4, валовий прибуток — 500 тис.
грн, прибуток до сплати відсотків та податків — 400; чистий
дохід — 900 тис. грн:
а) 44 %;
б) 62 %;
в) 55,6 %;
г) 77,8 %?
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4. Рівень рентабельності активів залежить від:

а) рентабельності продаж та оборотності необоротних активів;
б) рентабельності продаж та оборотності активів;
в) рентабельності продаж та коефіцієнта фінансової залежності;
г) рентабельності продаж та рентабельності власного капіталу.

5. Якщо операційна рентабельність реалізації не змінюється, а чиста в динаміці зменшується, то це може свідчити про:
а) підвищення податкових платежів;
б) зниження податкових платежів;
в) зменшення витрат на збут;
г) збільшення адміністративних витрат.

6. Якщо рентабельність активів більша від середнього рівня
фінансових витрат, то з’являється:
а) позитивна дія операційного левериджу;
б) позитивна дія фінансового левериджу;
в) негативна дія операційного левериджу;
г) негативна дія фінансового левериджу.

7. Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо коефіцієнт оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт фінансової залежності — 1,55, чистий прибуток — 800 тис. грн, чистий дохід — 10 000 тис. грн:
а) 12,4 %;
б) 10 %;
в) 86 %;
г) 15 %?

8. Якою буде рентабельність продукції, якщо операційний
прибуток становить 110 тис. грн, собівартість реалізованої продукції — 450 тис. грн, адміністративні витрати — 52, витрати
на збут — 10 тис. грн:
а) 21,9 %;
б) 23,9 %;
в) 21,5 %;
г) 24,5 %?

9. Якою буде рентабельність реалізації, якщо коефіцієнт
оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт фінансової залежності — 1,55, чистий прибуток — 800 тис. грн, власний
капітал — 5000 тис. грн:
а) 16 %;
б) 11,6 %;
в) 86 %;
г) 8,6 %?
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10. Негативна сила дії фінансового левериджу виникає,
якщо:

а) ціна власного капіталу більша, ніж залученого;
б) плече фінансового левериджу від’ємне;
в) ставка відсотка за кредит менша, ніж рентабельність власного
капіталу;
г) рентабельність активів менша, ніж ставка відсотка за кредит.

11. Яким буде прибуток до сплати відсотків та податків,
якщо чистий прибуток становить 525 тис. грн, річні фінансові
витрати — 50, річні операційні витрати — 150 тис. грн:
а) 700 тис. грн;
б) 850 тис. грн;
в) 750 тис. грн;
г) 2100 тис. грн?

12. Рентабельність оборотного капіталу доцільно визначати, виходячи з:
а) валового прибутку;
б) операційного прибутку;
в) чистого прибутку;
г) прибутку до сплати відсотків та податків.

13. Рівень рентабельності активів залежить від:

а) рентабельності реалізації;
б) оборотності активів;
в) рентабельності активів та оборотності активів;
г) рентабельності продукції.

14. Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо активи підприємства становлять 100 тис. грн, позичковий капітал — 60, прибуток до оподаткування — 16 тис. грн:
а) 40 %;
б) 20 %;
в) 30 %;
г) 27 %?

15. Рентабельність власного капіталу доцільно визначати,
виходячи з:
а) операційного прибутку;
б) чистого прибутку;
в) прибутку до оподаткування;
г) прибутку до сплати відсотків та податків.
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ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Високий показник рентабельності власного капіталу підприємства забезпечує стабільність його фінансового зростання.
2. Зростання показників рентабельності є позитивним фактором.
3. На рентабельність активів впливає рентабельність реалізації та оборотність необоротних активів.
4. За рахунок залучення позичкового капіталу підприємство
завжди знижує ефективність використання власного капіталу.
5. Абсолютний показник, який найповніше характеризує
ефективність роботи підприємства для власника, — це сума
чистого доходу.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Рентабельність оборотного капіталу показує здатність
підприємства отримувати прибуток від здійснення __________
діяльності.
2. Резервом збільшення суми прибутку є ____________ собівартості продукції.
3. При обчисленні рентабельності власного капіталу використовується величина ___________ прибутку.
4. Показники рентабельності, які показують, скільки прибутку генерує підприємство на кожну гривню витрат, належать до ____________ групи.
5. Рентабельність активів визначається _____________ реалізації та __________ активів.
6. Якщо рентабельність активів _________ від рентабельності власного капіталу, то з’являється ефект фінансового левериджу.
7. Якщо рентабельність власного капіталу нижча від рентабельності активів, то дія фінансового левериджу _________, і
це є наслідком високої ціни _____________ капіталу.
8. Для аналізу факторів зростання рентабельності власного
капіталу використовується модель ___________.
9. Зазвичай для торгових підприємств ____________ рентабельність реалізації врівноважується високою оборотністю
активів.
10. Чисті активи — це показник, що виявляється шляхом
віднімання від суми наявних активів величини _____________
зобов’язань.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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1. Як показник рентабельності оборотного капіталу
пов’язаний з рентабельністю реалізації та оборотністю
оборотних активів?
2. Які показники рентабельності найважливіші?
3. Яка рентабельність активів у різних галузях?
4. Наведіть фактори рентабельності реалізації.
5. Наведіть фактори оборотності активів.
6. Які існують стандарти показників рентабельності?
7. Як проявляється дія фінансового левериджу за умови
різних співвідношеннь рентабельності активів та рентабельності власного капіталу?
8. Коли виникає і в чому полягає негативний вплив
від’ємної сили дії фінансового левериджу?
Задача 1
За даними табл. 7.4 визначте рентабельність активів та
проведіть аналіз факторів рентабельності активів. Зробіть
висновки.
Таблиця 7.4
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Базовий
період

Звітний
період

Чистий дохід, тис. грн

600

620

Чистий прибуток, тис. грн

150

180

Річні фінансові витрати, тис. грн

10

11

4000

4100

Показники

Середньорічна вартість активів, тис. грн

Задача 2
За даними табл.7.5 визначте рентабельність власного капіталу, складіть модель Дюпона та проведіть факторний аналіз
рентабельності власного капіталу. Зробіть висновки.
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Таблиця 7.5
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За звітний За попередперіод
ній період

Показники

Чистий дохід, тис. грн

150

140

Чистий прибуток, тис. грн

50

60

Середньорічна вартість активів, тис. грн

750

730

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн

480

430

Відхилення
Абсолютне Відносне

Задача 3
За звітний період чистий дохід підприємства становив
248 тис. грн, валовий прибуток — 90, прибуток до сплати відсотків та податків — 45, чистий прибуток — 21 тис. грн. Визначте рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, чисту рентабельність реалізації. Побудуйте факторну
модель рентабельності активів. Побудуйте факторну модель рентабельності власного капіталу. Зробіть висновки (табл. 7.6).

105

102

Запаси

72

75

Дебіторська заборгованість

36

40

Грошові кошти

13

15

1

3

227

235

Витрати майбутніх періодів
Баланс
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Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Короткостроковий
кредит
Кредиторська заборгованість та інші короткострокові пасиви
Доходи майбутніх періодів
Баланс

На кінець звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби та інші
необоротні активи

Пасив

Таблиця 7.6
На початок звітного періоду

Актив

На початок звітного періоду

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

117

120

—

2

5

5

103

105

2

3

227

235
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Задача 4
За даними фінансової звітності (Додаток А) проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про фінансові результати. Дайте оцінку динаміки і структури звіту про фінансові результати. Зробіть висновки.
Задача 5.
За даними фінансової звітності (Додаток А) проаналізуйте
показники рентабельності. Визначте та проаналізуйте фактори
рентабельності активів та рентабельності власного капіталу.
Зробіть висновки.
Задача 6
Заповніть табл. 7.7. Для кожного підприємства визначте
двома способами рентабельність власного капіталу та оцініть
силу дії фінансового левериджу за європейською концепцією
(без врахування оподаткування). Проаналізуйте залежність
між коефіцієнтом фінансового левериджу та рентабельністю
власного капіталу. Побудуйте графік залежності рентабельності власного капіталу від рентабельності активів (позначте на
осі абсцис рентабельність активів, на осі ординат — рентабельність власного капіталу). Зробіть висновки.
Таблиця 7.7
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Показники

А

Б

В

Г

Позиковий капітал, грн

—

5000

25 000

45 000

50 000

45 000

25 000

5000

2500

2500

2500

2500

10

10

10

10

Власний капітал , грн
Загальний обсяг капіталу, грн
Прибуток до сплати відсотків, грн
Вартість позикового капіталу, %
Річні фінансові витрати, грн
Прибуток після сплати відсотків, грн
Рентабельність власного капіталу, %
Сила дії фінансового левериджу
Рентабельність активів, %
Коефіцієнт фінансового ризику
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Задача 7
Заповніть табл. 7.8, визначте двома способами рентабельність власного капіталу та оцініть силу дії фінансового левериджу (з урахуванням оподаткування) за різної структури капіталу. Проаналізуйте залежність між часткою позикового
капіталу та силою дії фінансового левериджу за європейською
концепцією. Побудуйте графіки залежності рентабельності
власного капіталу від рентабельності активів (позначте на осі
абсцис рентабельність активів, на осі ординат — рентабельність власного капіталу). Зробіть висновки.
Таблиця 7.8
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, тис. грн

Показники

Частка позикових коштів у
структурі капіталу, %
0

30

70

40 000

40 000

40 000

Вартість позикового капіталу, %

—

10

20

Річні фінансові витрати

—
10 000

10 000

Власний капітал
Позиковий капітал
Всього капіталу

Прибуток до сплати відсотків та податків

10 000

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Рентабельність власного капіталу, %
Сила дії фінансового левериджу
Рентабельність активів, %
Коефіцієнт фінансового ризику

Задача 8
Заповніть табл. 7.9 і за її даними оцініть ефект залучення
позикового капіталу в господарську діяльність. Побудуйте
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графіки залежності рентабельності власного капіталу від структури капіталу (позначте на осі абсцис прибуток до сплати
відсотків та податків, на осі ординат — рентабельність власного капіталу). Визначте точку байдужості (точку перетину
графіків) та фінансові критичні точки (точки перетину графіків з віссю абсцис). Зробіть висновки.
Таблиця 7.9
АНАЛІЗ ЕФЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ, тис. грн

Показники

Середньорічна вартість активів,
в т.ч. сформована за рахунок:
власного капіталу
позичкового капіталу
Операційний прибуток до сплати відсотків
та податків

Варіанти формування
активів підприємства
І

ІІ

ІІІ

10 000

10 000

10 000

10 000
—

5000
5000

2500
7500

2000

2000

2000

—

15

15

Рентабельність активів, %
Вартість позикового капіталу, %
Річні фінансові витрати
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Рентабельність власного капіталу, %
Ефект залучення активів за рахунок позикового капіталу (сила дії фінансового левериджу)

Задача 9
Фінансові менеджери підприємства «САКС» за критерій
оптимізації структури капіталу обрали максимізацію рентабельності власного капіталу. З наведених у табл. 7.10 варіантів структури капіталу обґрунтуйте оптимальну структуру
капіталу.
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Таблиця 7.10

Частка
власного
капіталу, %

Частка
позикового
капіталу, %

Ставка
відсотка, %

Рентабельність
активів, %

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

100

0

—

15

80

20

10

15

60

40

12

15

50

50

14

15

40

60

16

15

20

80

18

15

Варіанти структури
капіталу

Сила дії
фінансового
левериджу (без
врахування
оподаткування), %

Рентабельність
власного капіталу (без врахування оподаткування), %

Задача 10
За даними фінансової звітності (Додаток А) оцініть ефект
залучення позичкового капіталу в господарську діяльність
(табл. 7.11).
Таблиця 7.11
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн
Варіанти структури капіталу
Показники

Зменшення на
10 % частки
позикових коштів у структурі капіталу

Фактична
структура капіталу (Додаток А)

Збільшення на
10 % частки
позикових коштів у структурі капіталу

Середньорічна вартість активів, у т.ч. сформована за рахунок:
власного капіталу
позичкового капіталу
Операційний прибуток до
сплати відсотків та податків
Рентабельність активів, %
Річні фінансові витрати
Прибуток до оподаткування
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Закінчення табл. 7.11
Варіанти структури капіталу
Показники

Зменшення на
10 % частки
позикових коштів у структурі капіталу

Фактична
структура капіталу (Додаток А)

Збільшення на
10 % частки
позикових коштів у структурі капіталу

Податок на прибуток
Чистий прибуток
Рентабельність власного капіталу, %
Ефект залучення активів за
рахунок позикового капіталу
(сила дії фінансового левериджу)
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АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття та етапи проведення аналізу ділової активності.
2. Стійке зростання підприємства.
1. Поняття та етапи проведення аналізу
ділової активності

У вітчизняній літературі термін «ділова активність» (Activity
Analysis) з’явився порівняно недавно. Трактування його досить різне.
У широкому розумінні ділова активність охоплює всі заходи і зусилля підприємства, спрямовані на підвищення його
конкурентоспроможності. Такий підхід передбачає оцінку конкурентних переваг продукції, ділової репутації підприємства
та його клієнтів, широти ринків збуту тощо.
У контексті фінансового аналізу цей термін розглядають у
вужчому сенсі, а саме — на рівні поточної операційної і комерційної діяльностей. Передусім оцінюється ефективність використання ресурсів підприємства та визначаються резерви її
підвищення. В свою чергу, наявність і ефективність використання ресурсів значною мірою визначають результативність
діяльності підприємства.
Отже, в рамках фінансового аналізу ділова активність
відображає ефективність використання ресурсів підприємства
та можливості підвищення результативності його господарської діяльності. Звідси словосполучення «ділова активність»
являє собою не зовсім вдалий переклад англомовного терміну
«business activity», що характеризується відповідною групою
показників діяльності підприємства.
Для оцінки ділової активності в фінансовому аналізі здебільшого використовують дві групи показників: показники рентабельності і оборотності.
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Кількісна оцінка ділової активності може бути здійснена за
такими етапами:
1) дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних показників згідно золотого правила економіки
(див. тему 3):
100% < Т А < Т ЧД < Т ЧП ;
2) вивчення значень і динаміки відносних показників, котрі
характеризують рівень ефективності використання авансованих і спожитих ресурсів підприємства. Доцільно проаналізувати показників: оборотності, ресурсовіддачі, тривалості циклів (див. тему 3);
3) вивчення значень і динаміки показників рентабельності,
які характеризують відносну дохідність підприємства (див.
тему 7);
4) аналіз коефіцієнтів стійкого зростання підприємства.
2. Стійке зростання підприємства

Важливим етапом аналізу ділової активності є розрахунок
допустимих і економічно обґрунтованих темпів зростання
підприємства. Перед підприємством стоїть завдання збалансування зростання прибутків, чистого доходу та активів, оскільки правило «чим більше, тим краще» справедливе не завжди.
Швидке зростання може виснажити ресурси і без вмілого
фінансового управління процесами зростанням призвести до
банкрутства. Фахівці зазначають, до банкрутства підприємств
призводить і надто швидке, і надто повільне зростання.
К. Уолш порівнює зростання для підприємства з ліками для
пацієнта, які приносять користь лише до певного обсягу, але
коли перебрати міру, стають небезпечними, якщо не фатальними. Отже, завжди потрібно шукати «золоту середину», а саме — рівень стійкого зростання. В економічно розвинутих
країнах у період стабільності зростання максимум на 4 % вважається достатнім.
Стійке (збалансоване) зростання підприємства (Stable
Growth) — це зростання, за якого підприємство не завдає
шкоди своїм фінансовим ресурсам і не змінює фінансового ризику. Для стійкого зростання характерним є врівноважений
рух коштів (ні нестачі, ні надлишку).
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Щоб збільшити обсяги реалізації, необхідно збільшити
майно підприємства, а це можливе за умови збільшення власного і позикового капіталу.
Залежно від обраної фінансової політики роль різних фінансових ресурсів неоднакова. Основними джерелами збільшення позикового капіталу є випуск облігацій та залучення
кредитів банків. Основними джерелами збільшення власного
капіталу є нерозподілений прибуток та додаткова емісія власних акцій.
За дослідженнями І. Дональдсона, великі підприємства без
особливого ентузіазму вдаються до додаткового випуску
акцій і віддають перевагу розвитку за рахунок внутрішніх
джерел, тобто реінвестування прибутку (тезаврації прибутку). Справа в тому, що додаткова емісія акцій — досить дорогий процес і нерідко супроводжується падінням ціни акцій фірми-емітента (для 80 % фірм падіння ринкової ціни
акцій становить до 30 % ціни).
Отже, до додаткової емісії фінансові менеджери звертаються рідко і віддають перевагу внутрішньому фінансуванню (реінвестуванню прибутку) або позиковому фінансуванню за умови, що воно гарантує не змінювати фінансової
незалежності.
Коефіцієнт внутрішнього зростання

Орієнтирами в управлінні стійким зростанням є коефіцієнти зростання.
Можливість підприємств нарощувати оборотні та необоротні активи за рахунок внутрішніх джерел фінансування показує коефіцієнт внутрішнього зростання ( К ВнЗр ).
Для збалансованого зростання за рахунок внутрішніх джерел фінансування підприємство повинно узгодити співвідношення реінвестованого прибутку, активів та темпів зростання
реалізації (чистого доходу), тобто:
ЧП - Д
=1,
А п × ∆ЧД

де ∆ЧД — темп зростання чистого доходу;
Д — дивіденди, виплачені акціонерам;
А п — активи на початок звітного періоду (або оборотні активи на початок звітного періоду).
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Звідси, коефіцієнт внутрішнього зростання:
К ВнЗР =

ЧП − Д ЧП РП Ф.2 р. 220 − Ф.4 р.140
,
=
=
Ап
Ап
Ф.1 р. 640

де ЧП РП — реінвестований прибуток.
Коефіцієнт внутрішнього зростання характеризує максимальний темп приросту обсягу реалізації, який може мати підприємство без зовнішнього фінансування.
Якщо коефіцієнт дорівнює 1, то грошовий потік нейтральний, тобто внутрішніх джерел достатньо для потреб підприємства; коефіцієнт більший від одиниці вказує на позитивний
надлишок і навпаки. Наприклад, якщо коефіцієнт дорівнює
0,3, це означає, що підприємство може розширювати свою діяльність без зовнішнього фінансування з максимальним темпом приросту обсягу реалізації 30 %.
Коефіцієнт внутрішнього зростання можна записати у такому вигляді:
К ВнЗР =

ЧП РП ЧП РП / ЧД
=
,
Ап
А П / ЧД

Чисельник — це коефіцієнт відношення реінвестованого
прибутку до чистого доходу, який характеризує фінансову політику підприємства, а знаменник — це коефіцієнт закріплення активів (або оборотних активів), що характеризує операційну діяльність.
За умови, що активи збільшуються тільки за рахунок реінвестованого прибутку, знаменник можна представити як різницю між сумою активів на кінець періоду і реінвестованим за
звітний період прибутком:
К ВнЗР =

ЧП РП
,
А К − ЧП РП

де Ак — активи на кінець періоду.
К ВнЗР =

(ЧП /ЧП )× (ЧП/А ) ,
1 − (ЧП /ЧП )× (ЧП/А )
РП

к

РП

к

або
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,
1 − К РП × Р А
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де КРП — коефіцієнт реінвестування ( ЧП РП / ЧП );
РА — рентабельність активів, розрахована відносно активів
на кінець звітного періоду ( ЧП/А К ).
Коефіцієнт реінвестування характеризує можливості впливу на внутрішнє зростання за рахунок факторів фінансової політики, а рентабельність активів — за рахунок інвестиційної
політики.
Коефіцієнт стійкого зростання
Вважається, що стійке зростання — це максимально можливе зростання без зміни фінансового ризику. При цьому допускається збільшення зобов’язань, але пропорційно зростанню власного капіталу, що забезпечує незмінність фінансового
ризику.
Щоб збільшити обсяги реалізації, необхідно збільшити активи; щоб збільшити активи, необхідно залучити джерела фінансування активів. Якщо збільшити власний капітал, то це
приведе до збільшення фінансової незалежності та дасть можливість залучати додатковий позиковий капітал без зміни фінансового ризику. Звідси, темпи зростання реалізації визначаються темпами зростання власного капіталу, а темпи стійкого
зростання — це і є темпи зростання власного капіталу.
Як відомо, темпи зростання власного капіталу дорівнюють
відношенню зміни власного капіталу до власного капіталу на
початок звітного періоду. Водночас, якщо підприємство відмовляється від додаткової емісії акцій, то єдиним джерелом
зміни власного капіталу є реінвестований прибуток. Звідси,
коефіцієнт стійкого зростання (КСтЗр) дорівнює відношенню
реінвестованого прибутку до власного капіталу на початок
звітного періоду і характеризує максимальний темп приросту
обсягу реалізації, який може мати підприємство без зміни коефіцієнта фінансового ризику:
К СтЗр =

ЧП − Д ЧП РП Ф.2р.220 − р.140
=
=
,
ВК п
ВК п
Ф.1р.380 + р.340

де ВК п — власний капітал на початок звітного періоду.
Якщо фактичні темпи зростання реалізації більші, ніж темпи стійкого зростання, то підприємство стикається з нестачею
грошових коштів. Така ситуація характерна для швидко зростаючих підприємств. Підприємства які зростають повільно,
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мають темпи фактичного зростання реалізації менші за темпи
стійкого зростання, що призводить до надлишку грошових
коштів.
Моделі коефіцієнта стійкого зростання

Щоб досягти стійкого зростання, необхідно виявити фактори,
що впливають на збалансованість зростання. Оцінити вплив
кожного показника-фактора на загальну стійкість можна до
багатофакторними моделями коефіцієнта стійкого зростання.
Виходячи з моделі, підприємство може обрати ті з факторів і в
тих пропорціях, у яких доцільно їх мобілізувати для забезпечення стійкості зростання та підвищення ділової активності.
Перша модель. Коефіцієнт стійкого зростання можна представити через коефіцієнт фінансової політики, а саме — коефіцієнт реінвестування та коефіцієнт рентабельності власного
капіталу:
К СтЗр =

або

ЧП РП ЧП РП /ЧП
=
ВК П
ВК П /ЧП

К СтЗр = К РП × Р ВК ,

де РВК — рентабельність власного капіталу, розрахована відносно власного капіталу на початок звітного періоду ( ЧП/ВК п ).
Друга модель. При збільшення власного капіталу тільки за
рахунок реінвестованого прибутку власний капітал на початок
звітного періоду дорівнює різниці між власним капіталом на
кінець періоду та реінвестованим за звітний період прибутком.
Тоді коефіцієнт стійкого зростання можна розрахувати так:
К СтЗр =

ЧП РП
,
ВК К − ЧП РП

де ВК К – власний капітал на кінець звітного періоду.
К СтЗР =

(ЧП /ЧП )× (ЧП/ВК ) ,
1 − (ЧП /ЧП ) × (ЧП/ВК )
РП

к

РП

к

або
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К РП × Р ВК
,
1 − К РП × Р ВК
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де РВК — рентабельність власного капіталу, розрахована відносно власного капіталу на кінець звітного періоду ( ЧП/ВК К ).
Третя модель. Досить розповсюджена така модель:
К СтЗр =

або

ЧП РП ЧП РП ЧП ЧД
А
=
×
×
×
,
ВК п
ЧП
ЧД А ВК п

К СтЗр = К РП × Р ЧР × К ОА × К ФЗ

(1)

де Р ЧР — чиста рентабельність реалізації (ЧП/ЧД);
К ОА — оборотність активів (ЧД/А);
К ФЗ — коефіцієнт фінансової залежності, розрахований
відносно власного капіталу на початок звітного періоду
( А/ВК п ).
У цій моделі коефіцієнт чистої рентабельності реалізації
стосується операційної діяльності та вказує на положення підприємства на ринку. Оборотність активів характеризує ефективність інвестиційної діяльності. Коефіцієнт фінансової залежності демонструє принципи застосування підприємством
фінансового левериджу. Коефіцієнт реінвестування можна
знайти як різницю між одиницею та коефіцієнтом дивідендних
виплат. Звідси зрозуміло, що коефіцієнт реінвестування відображає відношення керівництва до розподілу дивідендів. Разом коефіцієнти реінвестування та фінансової залежності унаочнюють принципи фінансової політики.
Четверта модель. У формулі (1) добуток рентабельності
реалізації та оборотності активів дорівнює рентабельності активів. Тому можна записати:
К СтЗр = К РП × Р А × К ФЗ ,

де РА — рентабельність активів.
П’ята модель. Розширена факторна модель для розрахунку
коефіцієнта стійкості зростання має такий вигляд:
К СтЗр =

ЧП РП ЧП РП ЧП ЧД РК ПА ПП
А
=
×
×
×
×
×
×
,
ВК п
ЧП
ЧД РК ПА ПП А ВК п

або
К СтЗр = К РП × Р ЧР × К ОРК × К ЗРК × К Пл × К КЗ × К ФЗ ,
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де К ОРК — оборотність робочого капіталу (ЧД/РК);
КЗРК — забезпеченість робочим капіталом (РК/ПА);
КПл — коефіцієнт поточної ліквідності (ПА/ПП);
ККЗ — частка поточних зобов’язань у капіталі підприємства
(ПП/А).
Наведена модель описує, як операційну (2-ий і 3-ій та
інші фактори), так і фінансову діяльність (1-ий і 4-ий та інша фактори).
Якщо темпи фактичного зростання підприємства тривалий
час перевищують темпи стійкого зростання, то необхідно забезпечити притік грошових коштів, що можливо за рахунок
додаткової емісії акцій, тимчасового збільшення фінансового
левериджу, зниження дивідендів, ліквідації малорентабельних
операцій, аутсорсингу (передачі іншим підприємствам неключових операцій, що вивільнює активи), збільшення ціни, злиття з «товстим гаманцем».
Якщо ж темпи фактичного зростання менші за темпи стійкого зростання, то виникає необхідність пошуку ефективних
засобів використання надлишку грошових коштів. Керівництво підприємства може почати скуповувати на ринку власні акції, збільшити дивіденди, знизити заборгованість, збільшити
активи чи придбати інші підприємства (швидко зростаючі малі
підприємства).

1. Розкрийте сутність поняття «ділова активність».
2. Які цілі та завдання аналізу ділової активності?
3. Охарактеризуйте послідовність проведення аналізу ділової активності підприємства.
4. Які показники використовуються для оцінки ділової активності?
5. Що розуміється під стійким зростанням підприємства?
6. Як оцінити стійкість зростання підприємства?
7. Які існують шляхи забезпечення стійкого зростання підприємства?
8. Охарактеризуйте фактори підвищення ділової активності.
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ТЕСТИ

1. Коефіцієнт стійкого зростання визначається так:

а) Чистий прибуток / Власний капітал на початок періоду;
б) Власний капітал на кінець періоду / Чистий прибуток;
в) Реінвестований прибуток / Власний капітал на початок періоду;
г) Власний капітал на кінець періоду / Реінвестований прибуток.

2. Коефіцієнт стійкого економічного зростання вказує:

а) якими в середньому темпами збільшується майно підприємства за рахунок зовнішніх джерел фінансування;
б) якими в середньому темпами збільшуються необоротні активи
підприємства за рахунок власного капіталу;
в) якими в середньому темпами збільшується власний капітал за
рахунок реінвестованого прибутку;
г) якими в середньому темпами збільшується власний капітал за
рахунок залучення банківських кредитів.

3. Яким буде коефіцієнт стійкого зростання, якщо коефіцієнт оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт фінансової
залежності — 1,55, чистий прибуток — 800 тис. грн; сплачені
дивіденди — 10; чистий дохід — 10000 тис. грн:
а) 7,9 %;
б) 186 %;
в) 14,7 %;
г) 6,7 %?

4. У формулі розрахунку якого з показників ділової активності в чисельнику відображається величина реінвестованого
прибутку:
а) коефіцієнт оборотності оборотних активів;
б) коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
в) коефіцієнт рентабельності реалізації;
г) коефіцієнт стійкого зростання?

5. Скільки днів триватиме фінансовий цикл підприємства,
якщо тривалість операційного циклу становить 50 днів, середній період обороту дебіторської заборгованості — 10 середній
період обороту кредиторської заборгованості — 15 днів:
а) 40;
б) 35;
в) 60;
г) 65?
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6. Яке з тверджень правильне:

а) додаткова емісія акцій приводить до надходження грошових
коштів;
б) у разі зростання обсягу за рахунок нерозподіленого прибутку
фінансовий ризик підприємства збільшується;
в) чим швидше активи здійснюють оборот, тим більше продукції
може виробити підприємство;
г) нерозподілений прибуток є внутрішнім джерелом збільшення
власного капіталу.

7. У звітному періоді чистий прибуток становив 40 тис грн,
виплачені дивіденди — 15, активи — 200 тис. грн., довгострокові зобов’язання — 10, поточні зобов’язання — 120 тис. грн.
Коефіцієнт стійкого зростання становить:
а) 57,1 %;
б) 12,5 %;
в) 35,7 %;
г) 55,6 %.

8. Фактор А/ВК (Активи/Власний капітал) у моделі коефіцієнта стійкого зростання характеризує:
а) рентабельність власного капіталу;
б) фінансову залежність підприємства;
в) оборотність власного капіталу;
г) ресурсовіддачу.

9. Прискорення обороту оборотних активів не веде до:

а) абсолютного їх вивільнення з обороту;
б) відносного їх вивільнення з обороту;
в) підвищення коефіцієнта стійкого зростання;
г) зниження коефіцієнта стійкого зростання.

10. На початок звітного періоду власний капітал підприємства становив 5000 тис. грн., реінвестований прибуток за звітний період — 500 . Якою буде чиста рентабельність реалізації,
якщо коефіцієнт оборотності активів дорівнює 1,1, коефіцієнт
фінансової залежності — 1,5, коефіцієнт реінвестування — 0,2:
а) 30,3 %;
б) 10 %;
в) 33 %;
г) 15,3 %?

11. Коефіцієнт внутрішнього зростання визначається так:

а) Реінвестований прибуток / Власний капітал на початок періоду;
б) Власний капітал на кінець періоду / Реінвестований прибуток;
в) Реінвестований прибуток / Активи;
г) Активи / Реінвестований прибуток.
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12. У звітному періоді прибуток до оподаткування становив 300 тис. грн, виплачені дивіденди — 25 тис. грн, активи — 1000 тис. грн. Яким буде коефіцієнт внутрішнього
зростання:
а) 30 %;
б) 20 %;
в) 2,5 %;
г) 22,5 %?

13. У звітному періоді коефіцієнт дивідендних виплат становив 0,1, чиста рентабельність реалізації — 0,2, коефіцієнт
фінансової залежності — 1,7, оборотність активів — 1,3. Яким
буде коефіцієнт стійкого зростання:
а) 4,4 %;
б) 48,6 %;
в) 44,2 %;
г) 39,8 %?

14. Якщо темпи фактичного зростання реалізації підприємства перевищують темпи стійкого зростання, то відновити баланс можливо за рахунок:
а) збільшення дивідендних виплат;
б) зменшення заборгованості;
в) додаткової емісії акцій;
г) збільшення активів.

15. У звітному періоді чистий прибуток підприємства становив 50 тис. грн, коефіцієнт реінвестування — 0,1. Яка буде
сума власного капіталу на кінець звітного періоду, якщо коефіцієнт стійкого зростання дорівнює 0,2:
а) 255 тис. грн;
б) 30 тис. грн;
в) 5 тис. грн;
г) 55 тис. грн?

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Внутрішнім джерелом фінансування є облігації.
2. Уповільнення часу обороту призводить до додаткових
витрат.
3. Коефіцієнт закріплення активів є оберненим до коефіцієнту оборотності.
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4. В результаті перевищення темпів зростання оборотних
активів над темпами зростання обсягів реалізації тривалість
обороту збільшується.
5. Чим вище значення фінансового циклу, тим менша потреба підприємства в грошових коштах для придбання оборотних засобів.
6. Скорочення фінансового циклу зазвичай забезпечує зменшення операційного циклу.
7. Збільшення обсягів реалізації призводить до зменшення
запасів та дебіторської заборгованості.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Ділова активність — це комплексна і динамічна характеристика. Вона характеризує підприємницьку діяльність загалом і ефективність використання __________ зокрема.
2. Чим швидше кошти здійснюють оборот, тим ________
продукції зможе виробити і реалізувати підприємство за однієї
й тієї самої кількості капіталу, котрий у неї наявний.
3. Затримка руху засобів на будь-якій стадії виробництва
призводить до ___________ оборотності, потребує додаткового залучення засобів і може спричинити значне погіршення
фінансового стану підприємства.
4. Якщо реалізація продукції була збитковою, то прискорення оборотності призводить до ____________ фінансових
результатів.
5. Ступінь ділової активності характеризують показники
швидкості ___________ засобів підприємства та рентабельності.
6. Зростання обсягу реалізації за рахунок нерозподіленого
прибутку ___________ фінансовий ризик.
7. Надто високі темпи зростання можуть призвести до
_________.
8. Підприємства, що застосовують тільки внутрішнє фінансування, зростають ___________, ніж підприємства, що
застосовують і внутрішні, і зовнішні джерела формування
капіталу.
9. Якщо керівництво опирається в своїх рішеннях на минулі фінансові звіти, то темпи стійкого зростання підприємства
______________ через інфляцію.
10. Щоб збільшити обсяги реалізації, необхідно _________
активи, за які необхідно платити.
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1. Чому оборотність активів має вплив на ділову активність підприємства?
2. Обґрунтуйте заходи щодо підвищення ділової активності підприємства в умовах вітчизняної економіки.
3. Доведіть, що всі підприємства стикаються з проблемами зростання?
4. Чому проблема стійкого зростання зводиться до
проблеми управління надлишком чи нестачею грошових
коштів?
5. Як саме поняття «стійке зростання» пов’язане з висловом: «Щоб робити гроші, необхідні гроші»?
Задача 1
Чистий дохід підприємства на початок періоду становив
245 тис. грн, на кінець періоду — 267; чистий прибуток на початок періоду — 35, на кінець періоду — 41 тис. грн. Заповніть таблицю 8.1. Визначте, чи виконується «золоте правило
підприємства» і охарактеризуйте його економічну сутність.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Таблиця 8.1

Актив

Початок
періоду

Кінець
періоду

Пасив

Початок
періоду

Кінець
періоду

Основні засоби
та інші необоротні активи

132

?

Власний капітал

145

?

Запаси

68

70

Довгострокові
зобов’язання

3

—

Дебіторська заборгованість

?

55

Короткостроковий кредит

?

5

Грошові кошти

8

13

Розрахунки та
інші короткострокові пасиви

86

123

Витрати майбутніх періодів

1

1

Доходи майбутніх періодів

1

2

247

267

Баланс

?

?

Баланс
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Задача 2
За даними табл. 8.2 проведіть порівняльний аналіз темпів
фактичного та стійкого зростання підприємства. Побудуйте
графік залежності темпів стійкого зростання від рентабельності активів (на осі абсцис позначте рентабельність активів, на
осі ординат — темпи зростання).
Таблиця 8.2
АНАЛІЗ ТЕМПІВ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

Значення

Коефіцієнт реінвестування

0,15

Чиста рентабельність реалізації

0,3

Коефіцієнт оборотності активів

0,7

Коефіцієнт фінансової залежності

1,6

Рентабельність активів
Коефіцієнт стійкого зростання, %
Коефіцієнт темпів фактичного зростання, %

10

Задача 3
За звітний період чистий дохід підприємства становив
360,8 тис. грн, чистий прибуток — 42 тис. грн., сплачені дивіденди — 22 тис. грн. Заповніть табл. 8.3 та визначте коефіцієнт стійкого зростання підприємства. Побудуйте розширену
факторну модель для розрахунку коефіцієнта стійкого зростання. Порівняйте темпи стійкого зростання з фактичними темпами зростання, якщо чистий дохід за попередній період
становив 328 тис. грн.
Таблиця 8.3
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Актив

Початок
періоду

Кінець
періоду

Пасив

Початок
періоду

Кінець
періоду

Основні засоби
та інші необоротні активи

73

75

Власний капітал

120

?

Виробничі запаси

52

53

Довгострокові
зобов’язання

21

18

Незавершене
виробництва

14

?

Короткостроковий кредит

12

13
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Закінчення табл. 8.3
Початок
періоду

Кінець
періоду

Пасив

Початок
періоду

Кінець
періоду

Незавершене
виробництва

14

?

Короткостроковий кредит

12

13

Готова продукція

25

26

Дебіторська заборгованість

23

24

Розрахунки та
інші короткострокові пасиви

38

42

Грошові кошти
Баланс

4
?

5
?

Баланс

?

?

Актив

Задача 4
Заповніть табл. 8.4, 8.5, 8.6 і за їхніми даними побудуйте
розширену факторну модель для розрахунку коефіцієнта стійкого зростання. Порівняйте фактичні темпи зростання з темпами стійкого зростання та проаналізуйте стійкість зростання
підприємства.
Таблиця 8.4
ПОКАЗНИКУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
Показники, тис. грн

Всього активів (А)
Поточні активи (ПА)
Власний капітал (ВК)
Поточні пасиви (ПП)
Робочий капітал (РК)

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

3000
2000
1500
900

4000
2800
1800
1700

Відхилення
+,–

%

Таблиця 8.5
ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Показники, тис. грн

Чистий дохід (ЧД)
Чистий прибуток (ЧП)
Дивіденди (Д)
РП
Реінвестований прибуток (ЧП )
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Період

Відхилення

Попередній

Звітний

5500
500
150

8000
700
180

+,–

%

175

Таблиця 8.6
ПОБУДОВА РОЗШИРЕНОЇ ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ
КОЕФІЦІЄНТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ
Звітний
період

Показники

Коефіцієнт реінвестування (ЧПРП/ЧП)
Чиста рентабельність реалізації (ЧП/ЧД)
Оборотність робочого капіталу (ЧД/РК)
Коефіцієнт забезпечення робочим капіталом (РК/ПА)
Коефіцієнт поточної ліквідності (ПА/ПП)
Частка поточних зобов’язань у капіталі підприємства (ПП/А)
Коефіцієнт фінансової залежності (А/ВКП)
Коефіцієнт стійкості економічного зростання (ЧПРП /ВКП)

Задача 5
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть
табл. 8.7, 8.8, 8.9 і складіть розширену факторну модель для
розрахунку коефіцієнта стійкого зростання. Порівняйте фактичні темпи зростання з темпами стійкого зростання. Визначте
проблеми зростання підприємства та шляхи їх вирішення.
Таблиця 8.7
ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
Показники, тис. грн

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Відхилення
+,–

%

Всього активів (А)
Поточні активи (ПА)
Власний капітал (ВК)
Поточні пасиви (ПП)
Робочий капітал (РК)
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Таблиця 8.8
ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Період

Відхилення

Показники, тис. грн
попередній

звітний

+,–

%

Чистий дохід (ЧД)
Чистий прибуток (ЧП)
Дивіденди (Д)
Реінвестований прибуток (ЧПРП)

Таблиця 8.9
ПОБУДОВА РОЗШИРЕНОЇ ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ
КОЕФІЦІЄНТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ
Показники

Звітний
період

Коефіцієнт реінвестування (ЧПРП/ЧП)
Чиста рентабельність реалізації (ЧП/ЧД)
Оборотність робочого капіталу (ЧД,РК)
Коефіцієнт забезпечення робочим капіталом (РК/ПА)
Коефіцієнт поточної ліквідності (ПА/ПП)
Частка поточних зобов’язань у капіталі підприємства (ПП/А)
Коефіцієнт фінансової залежності (А/ВКП)
Коефіцієнт стійкості економічного зростання (ЧПРП /ВКП)
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
1. Сутність та класифікація інвестицій.
2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів.
3. Аналіз інвестицій у цінні папери.
1. Сутність та класифікація інвестицій

І. Бланк, автор відомої книги «Інвестиційний менеджмент»,
зазначив «Характеризуючи економічну сутність інвестицій,
слід зауважити, що в сучасній літературі цей термін іноді трактується помилково або дуже вузько. Найтиповіша помилка в
тому, що під інвестиціями розуміється будь-яке вкладення
коштів, яке не призводить ані до зростання капіталу, ані до
одержання прибутку. До них часто відносять так звані споживчі інвестиції (купівля телевізорів, автомобілів, квартир,
дач тощо), які за своїм економічним змістом до інвестицій
не належать».
Інвестиції (Investment) — це вкладення капіталу в різних
його формах з метою забезпечення розвитку і підвищення ринкової вартості підприємства.
Інвестиційна діяльність (Investing Activity) — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Залежно від пріоритетів інвестиційної політики підприємство формує відповідний інвестиційний портфель.
Інвестиційний портфель (Investment Portfolio) — це сукупність різних інвестиційних інструментів, які забезпечують
розвиток підприємства, одержання додаткового прибутку, диверсифікацію вкладень капіталу.
Мета формування інвестиційного портфеля — підібрати
найдохідніші та найменш ризикові об’єкти інвестування.
Види інвестиційних інструментів подано в табл. 9.1.
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Таблиця 9.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Ознака

За об’єктами
вкладання

За характером участі

За періодом
інвестування

За цілями застосування

За формою
власності

Вид

Характеристика

Капітальні
(реальні)

Вкладення капіталу в основні й оборотні виробничі засоби

Фінансові

Вкладення капіталу в грошові та фондові інструменти

Інтелектуальні

Вкладення капіталу в патенти, ліцензії,
«ноу-хау» та інші об’єкти інтелектуальної власності

Прямі

Безпосередня участь інвестора у вкладенні коштів у вибраний об’єкт та отримання корпоративних прав

Непрямі
(портфельні)

Вкладання коштів із залученням посередників

Короткострокові

Вкладення капіталу на період до одного
року

Довгострокові

Вкладення капіталу на період понад
один рік

Реінвестиції

Повторне вкладання коштів у заміну фізично і морально зношених основних
засобів, модернізацію технологічного
устаткування тощо

Нетто-інвестиції (чисті
інвестиції)

Придбання нових активів, розширення
виробництва тощо

Приватні

Вкладення капіталу фізичними особами
або недержавними підприємствами

Державні

Вкладення капіталу центральними або
місцевими органами влади за рахунок
бюджету, позабюджетних фондів і позикових коштів та вкладення державних
підприємств

Іноземні

Вкладення капіталу іноземних громадян, юридичних осіб і держави

Спільні

Вкладення капіталу резидентів і нерезидентів
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Головною ознакою, за якою проводиться фінансовий аналіз
інвестицій, є об’єкт вкладення капіталу. За цією ознакою інвестиції поділяють на реальні, фінансові та інтелектуальні.
Основні напрями капітальних інвестицій — це вкладення
коштів в необоротні та оборотні активи (будівництво виробничих будівель, споруд, об’єктів соціальної сфери, придбання
техніки, обладнання, устаткування, поповнення виробничих
запасів тощо).
Основні напрями фінансових інвестицій — це придбання
грошових інструментів, до яких відносять цільові або спеціальні банківські вклади, депозити, паї; а також придбання фондових інструментів — цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних та ощадних сертифікатів, векселів тощо) та їх
похідних (ф’ючерсів, опціонів тощо).
Основні напрями інтелектуальних інвестицій — це придбання або створення нематеріальних активів, а саме науковотехнічної продукції, «ноу-хау», інтелектуальних цінностей,
майнових прав тощо.
Критерієм оцінки доцільності інвестицій є їх окупність,
тобто швидкість повернення інвестору вкладених коштів. Таке
повернення може бути у вигляді прибутків від реалізації, дивідендів чи відсотків на вкладений капітал, відсотків по вкладах
коштів на депозити тощо.
2. Аналіз ефективності інвестиційних
проектів

Провідне місце серед усіх напрямів інвестиційної діяльності посідають капітальні інвестиції, які є основою розвитку підприємства.
Процес та результат освоєння капітальних інвестицій демонструє їхній баланс. Загальна схема балансу капітальних інвестицій:
Н П + К ін = ОЗ вв + Н сп + Н К

де Нп і Нк — обсяг незавершеного будівництва відповідно на
початок і кінець звітного періоду;
К ін — обсяг здійснених в звітному періоді капітальних інвестицій;
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ОЗ вв — обсяг введених у дію у звітному періоді основних
засобів;
Н сп — списання у встановленому порядку незавершених
об’єктів (за умови припинення будівництва).
Метою управління капітальними інвестиціями є вибір
найефективніших інвестиційних проектів. У процесі фінансового аналізу ефективності інвестиційних проектів зіставляють
між собою ефект та витрати за кожним проектом.
У світовій практиці існує значна кількість показників і методів визначення ефекту та витрат за інвестиційними проектами різних видів. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів можна умовно поділити на два рівні.
На першому рівні використовують порівняно прості методи, що ґрунтуються на облікових (бухгалтерських) оцінках і за
якими можна швидкого оцінити та відсіяти неефективні інвестиційні проекти.
На другому рівні використовують складніші та точніші методи, які враховують часовий лаг між початковими інвестиціями і надходженнями майбутніх доходів.
На першому рівні застосовують оцінку на підставі розрахунку:
— облікової (бухгалтерської) норми доходу;
— періоду рятування інвестицій;
— періоду окупності.
Ці методи наочні і легкі в розрахунку, але оскільки вони
статичні, то мають суттєву ваду: не враховують вартості грошей за часом.
Облікова норма доходу (ОНД) (Accounting Rate of Return,
ARR) характеризує відношення величини середнього чистого
прибутку, отриманого в результаті капітальних інвестицій, до
середньої або початкової вартості інвестицій:
ОНД =

Середній чистий прибуток
.
Середні інвестиції

Середній чистий прибуток розраховують відношенням сумарного чистого прибутку від інвестиційного проекту на кількість років. Середні інвестиції розраховують діленням суми
початкових інвестицій та ліквідаційної вартості на два.
Облікову норму доходу порівнюють з рентабельністю активів
підприємства. Доцільно реалізовувати проект, якщо облікова норма доходу більша від рентабельності активів (ОНД >Р A ).
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Слід мати на увазі, що при розрахунку облікової норми доходу доцільніше замість чистого прибутку використовувати
чисті грошові надходження від проекту, які враховують як чистий прибуток, так і амортизаційні відрахування від основних
засобів та нематеріальних активів.
Період рятування інвестицій (ПР) (Bailout Period, BP) —
це період часу, необхідний для відшкодування інвестицій за
рахунок отриманих грошових надходжень від їх використання
та ліквідаційної вартості об’єкта інвестування. Така інформація корисна для прийняття рішень про зупинення здійснення
проектів та повернення інвестованих коштів.
Оцінювання на основі періоду окупності (ПО) (Payback
Period, PP) полягає у визначенні кількості років, необхідних
для отримання прибутку, що дорівнює вкладеним у проект
коштам. Тобто показує, скільки років піде на повне відшкодування інвестиційних витрат. Величину інвестицій потрібно
розділити на середньорічний чистий прибуток (або середньорічні чисті грошові надходження). Якщо прогнозують різні
грошові потоки за роками, то щорічні грошові потоки слід
складати доти, доки сума не зрівняється із сумою початкових
вкладень. Обирають проект з найменшим терміном окупності.
Основні методи другого рівня:
— чистої теперішньої (приведеної) вартості;
— внутрішньої норми (ставки) доходу;
— дисконтний період окупності.
В основу використання цих методів покладено концепцію
зміни вартості грошей з часом. Вкладання капіталу і отримання доходів від інвестиційного проекту — операції, розірвані в
часі. А гроші з часом знецінюються під впливом ризику, невизначеності майбутнього, інфляції тощо. Отже, гроші сьогодні
дорожчі, ніж завтра, тому при проведенні аналізу інвестиційних проектів необхідно застосовувати процеси дисконтування
(визначення теперішньої вартості) та нарощення (визначення
майбутньої вартості грошових потоків).
Оцінка інвестиційний проектів за методами другого рівня
використовує відносно нові для вітчизняної практики терміни,
які досить неоднозначно трактуються в сучасній економічній
літературі, тому доцільно брати до уваги і англомовні терміни.
У практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів
найчастіше застосовують метод чистої теперішньої вартості,
що передбачає розрахунок таких показників.
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Чисті грошові надходження (ЧГН) (Net Cash Inflow,
NCI) — різниця між усіма грошовими надходженнями за визначений період і грошовими витратами підприємства за цей
самий період (або сума чистого прибутку й амортизації).
Дисконтна ставка (Discount Rate) — відсоткова ставка,
використовується для обчислення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків.
Коефіцієнт дисконтування (капіталізації доходів) — знижувальний коефіцієнт, яка використовється для обчислення
теперішньої вартості майбутніх надходжень:
1
,
(1 + r) N

де r — дисконтна ставка;
N — кількість років.
Дисконтований грошовий потік (Discounted Cash-flow) —
теперішня вартість майбутніх надходжень доходів (з урахуванням знецінення грошей з часом):
TB =

MB
,
(1 + r) N

або в англомовних термінах:
PV =

FV
,
(1 + r) N

де ТВ (Present Value, РV) — теперішня вартість майбутніх
грошових надходжень;
МВ (Future Value, FV) — очікувані майбутні грошові надходження від інвестицій.
Чиста теперішня вартість (ЧТВ) (Net Present Value, NPV) —
це різниця між теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень та сумою інвестиційних витрат за проектом (чисті інвестиції).
Суму чистої теперішньої вартості за інвестиційним проектом розраховують за такою формулою:
ЧТВ = ТВ ЧГН − ЧІ = ∑

МВ ЧГН
− ЧІ
(1 + r) N

або в англомовних термінах:
Фінансовий аналіз: теорія і практика

183

NPV = PVNCI − NІ = ∑

FVNCI
− NІ
(1 + r) N

де ТВ ЧГН (PV NCI ) — сума теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень за інвестиційним проектом (дисконтовані чисті грошові надходження);
МВ ЧГН (FV NCI ) — очікувані майбутні чисті грошові надходження за інвестиційним проектом;
ЧІ (NІ) — чисті інвестиції.
Показник чистої теперішньої вартості дає змогу порівняти
між собою теперішню вартість майбутніх доходів від реалізації інвестиційного проекту з інвестиційними витратами, які
необхідно здійснити в поточному періоді.
Якщо чиста теперішня вартість позитивна (ЧТВ>0), інвестування є економічно прийнятним; якщо негативна (ЧТВ<0),
то воно невигідне для інвесторів, бо в цьому разі майбутні доходи (з урахуванням знецінювання з часом) не відшкодовують
первісних інвестицій.
Якщо розглядається кілька проектів, то обирається проект з
найбільшою чистою теперішньою вартістю.
При використанні зазначених показників найвідповідальнішим моментом є вибір дисконтної ставки. Її розмір має враховувати ризикованість проекту. Дисконтні ставки зростають,
якщо зростають відсотки за кредитами і темпи інфляції. Більш
тривалий проект зазвичай ризикованіший, оскільки зростає
невпевненість у поверненні вкладених грошей. Тому, за інших
рівних умов, довгострокові проекти варто дисконтувати за
вищими ставками, ніж короткострокові.
Якщо розділити чисту теперішню вартість за інвестиційним
проектом на суму початкових інвестицій, то вийде індекс рентабельності інвестицій.
Індекс рентабельності інвестицій (ІР) (Profitability Index,
РІ) — характеризує дисконтний дохід від інвестиційного проекту на одиницю інвестиційних витрат:
ІР =

ТВ ЧГН
ЧІ

або в англомовних термінах:
РІ =
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Якщо значення показника більше від одиниці (ІР>1), то
підприємство схвалює такий проект, і навпаки, якщо значення
менше від одиниці (ІР<1), то проект відхиляється, бо показник
вказує на втрату грошей у майбутньому.
При розгляді кількох проектів кращим буде той, у якого
вищий індекс рентабельності.
У літературі часто дискутується питання, чи варто приймати до реалізації інвестиційний проект, якщо показник ЧТВ дорівнює нулю. Нульове значення цього показника забезпечує
мінімально допустимий розмір прибутку, що інвестор має
одержати на кожну грошову одиницю капітальних вкладень.
Внутрішня норма доходу (ВНД) (Internal Rate of Return,
IRR) — це такий рівень рентабельності, за якої теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень точно дорівнює
обсягу початкових інвестицій (ТВ ЧГН = ЧІ), тобто чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.
У цьому випадку дисконтна ставка дорівнює внутрішній
нормі доходу (r = ВНД). Внутрішню норму доходу можна розглядати або як мінімально допустиму норму прибутку, або як
максимально допустимий рівень витрат, які можуть бути
пов’язані з даним проектом (наприклад, ставку відсотка, під
яку підприємство залучає кошти для інвестицій).
Якщо внутрішня норма доходу більша або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається, якщо менша — відхиляється.
Внутрішню норму доходу можна визначити двома методами: послідовних наближень та графічно.
Метод послідовних наближень полягає в послідовному
розрахунку значень ЧТВ при різних дисконтних ставках доти,
доки не буде знайдена ставка, за якої ЧТВ = 0 або майже дорівнює нулю. З метою спрощення таких розрахунків складено
спеціальні фінансові таблиці та комп’ютерні програми, які
дають змогу автоматично визначати показник внутрішньої норми доходу при різних значеннях грошових потоків за інвестиційними проектами.
Кожне підприємство може визначити для себе необхідну
внутрішню норму доходу (мінімальну рентабельність) і порівнювати її з внутрішньою нормою доходу інвестиційних проектів, що пропонуються. Якщо внутрішня норма доходу проекту
вища від встановленого підприємством необхідного значення,
проект приймають, якщо нижча — відхиляють.
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Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на
основі показника внутрішньої норми доходу може бути прийнято також за умови, що значення цього показника перевищує ставку дисконту, яка дорівнює мінімальному рівню норми
доходу на ринку капіталу з урахуванням відповідного рівня
інвестиційного ризику.
Дисконтний період окупності (Discounted Payback Period,
DPP) визначає кількість років, потрібних на повне відшкодування дисконтованої вартості інвестицій за рахунок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень.
Термін окупності повинен бути меншим від загального терміну життя проекту. Проекти з коротшим терміном дисконтованої окупності переважніші.
При експрес аналізі фінансові аналітики використовують
правило числа «72». Воно дозволяє приблизно визначити, яка
комбінація рівня відсоткової ставки і термінів вкладу приведе
до подвоєння вкладеного капіталу. Наприклад, інвестиції з 9 %
річним доходом подвоюється приблизно за 8 років (8 * 9 = 72).
Інвестиція з доходом 6 % на рік потребує 12 років для подвоєння вкладеного капіталу, і так далі.
3. Аналіз інвестицій у цінні папери

Фінансові інвестиції оцінюють аналогічно капітальним,
шляхом зіставлення обсягу інвестиційних витрат, з одного боку, із сумою чистих грошових надходжень від здійснення такого інвестування — з іншого. Особливість такого зіставлення
полягає в тому, що грошові надходження інвестори можуть
отримати двома шляхами:
— у вигляді дивідендів чи відсотків;
— за рахунок курсових різниць між ціною продажу (погашення) і ціною придбання паперу.
Зазвичай інвестор сподівається отримати дохід обома шляхами. Розглянемо основні методи оцінювання ефективності фінансових інвестицій, зокрема оцінювання вартості акцій та облігацій.
3.1. Оцінювання теперішньої вартості акцій і облігацій

Очікувана норма доходності (r) — ставка відсотка, яку
інвестор сподівається наступного року отримати від інвестицій в цінний папір. Визначається за формулою
186

О. Я. Базілінська

r=

ГН 1 + Ц1 − ТВ ЦП
ТВ ЦП

або в англомовних термінах:
r=

CF1 + P1 − PVS
,
PVS

де ГН 1 (CF 1 ) — грошові надходження, очікувані від фінансових
інвестицій наприкінці першого року;
ТВ ЦП (PV S ) — теперішня вартість цінного паперу;
Ц 1 (P 1 ) — очікувана ціна цінного паперу наприкінці першого року.
Теперішню вартість цінного паперу визначають так:
ТВ ЦП =

ГН1 + Ц 1
.
1+ r

У розглянутих формулах термін інвестування — рік. Загальна
формула для визначення теперішньої вартості цінного паперу,
якщо тривалість інвестування N років, матиме вигляд:
ГН t
ЦN
+
,
t
(1 + r) N
t =1 (1 + r)
N

ТВ ЦП = ∑

де N — тривалість періоду, роки;
ГН t — грошові надходження t-го року;
N

∑ — сума дисконтованих грошових надходжень з першоt =1
го по N рік;
Ц N — очікувана ціна цінного паперу наприкінці року N.
До традиційних фінансових активів належать акції та облігації; акції можуть бути привілейованими та звичайними
(простими).
Оскільки акції зазвичай або не мають встановленого терміну обігу, або мають досить довгий термін обігу, то N — нескінченість, а теперішня вартість очікуваної майбутньої ціни
акції наближається (друга складова в формулі) до нуля і може
не враховуватися в розрахунку теперішньої вартості акції.
Отже, для визначення теперішньої вартості акції потрібно
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нтною ставкою, що дорівнює нормі дохідності цінних паперів
з подібним ступенем ризику:
N

ГН t

t =1

(1 + r) t

ТВ ЦП = ∑

або в англомовних термінах:
CFt
.
t
t =1 (1 + r)
N

PVS = ∑

Власники привілейованих акцій одержують фіксовані дивіденди і дисконтовану суму доходу від володіння привілейованою акцією визначають за формулою довічної ренти (ануїтету).
Постійною фінансовою рентою (ануїтетом) називаються
внески (виплати) однакових сум через рівні проміжки часу
протягом визначеного періоду.
Теперішня вартість привілейованих акцій (ТВ П ) розрахують за формулою
ТВ П =

Д
,
r

де Д — річна сума дивідендів (постійний дивіденд).
Ця досить проста формула отримана математиками з більш
складної, яка показує, що теперішня вартість привілейованої
акції складається з суми теперішньої вартості кожного надходження:
ТВ П = Д : (1 − r) + Д : (1 + r) 2 + ... + Д : (1 + r) ∞ ,

де ∞ — нескінченність.
Величина дивідендів за звичайними акціями наперед не визначається і залежить від ефективності роботи підприємства.
Тому вартість цього джерела фінансових ресурсів не можна
розрахувати з великою точністю. Існують різні методи оцінювання вартості капіталу, залученого за рахунок звичайних акцій, серед яких найпоширенішою є модель Гордона.
Відповідно до моделі Гордона передбачається, що дивіденди зростають щорічно постійними темпами і теперішня вартість звичайної акції (ТВ З ) описується формулою
ТВ З =
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де Д 0 — останній сплачений дивіденд на акцію;
Д 1 — очікуваний дивіденд на акцію через рік;
g — постійний темп приросту дивідендів, %.
Необхідно мати на увазі, що модель Городона має сенс
тільки тоді, коли очікуваний темп зростання дивідендів менший від дисконтної ставки ( g < r ) , тобто її не можна використовувати для оцінювання акцій підприємств, що мають високі
темпи зростання.
Якщо дивіденди зростають нерівномірно, визначення ціни
акції ускладнюється. Її треба визначати поетапно, за періодами, коли дивіденди зростають порівняно рівномірно. Тобто
слід обрахувати майбутні дивіденди окремо за кожен період,
потім дисконтувати ці суми і скласти отримані значення теперішньої вартості.
Дохідність облігації визначають двома факторами: щорічними купонними виплатами (відсоток від номінальної вартості
облігації) і різницею між ціною погашення і придбання паперу. Щорічні купонні виплати є ануїтетом, тому теперішню
вартість облігації (ТВ O ) розраховують як суму теперішньої
вартості ануїтету (щорічних купонних виплат) та теперішньої
вартості номінальної вартості облігації:
n

ТВ 0 = ТВ А + ТВ НО = А ∑

t =1

1
H
+
,
(1 + r) t (1 + r) N

де ТВ A — теперішня вартість щорічних купонних виплат
(ануїтету) за облігацією;
ТВ НО — теперішня вартість номінальної вартості облігації;
А — фіксований щорічний дохід (ануїтет);
Н — номінальна вартість облігації;
N — кількість років обігу облігації;
r — ринкова відсоткова ставка за борговими зобов’язаннями.
3.2. Оцінювання ринкової активності підприємства

Щоб купити цінні папери того чи іншого підприємства, необхідно мати інформацію про положення підприємства на фондовому ринку.
Такий аналіз здійснюють на підставі системи показників
ринкової активності (Market Value Ratios). Ринкові показники
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є основним фокусом інтересів власників підприємства та його
потенційних інвесторів. Головна увага приділяється дохідності підприємства та тому, як діяльність підприємства впливає
на ринкову вартість інвестицій.
Показники ринкової активності розраховують не тільки за
даними фінансової звітності, а й за даними фондового ринку.
Основні показники ринкової активності:
• прибуток на акцію;
• капіталізована дохідність звичайних акцій (зростання ціни акції);
• дивідендна дохідність;
• загальна дохідність звичайних акцій;
• коефіцієнт дивідендних виплат;
• коефіцієнт покриття дивідендів;
• «ціна / прибуток»;
• «ринкова / балансова вартість».
Прибуток на акцію (ЧПА) (Earnings Per Share, EPS) показує, скільки чистого прибутку (за вирахуванням дивідендів на
привілейовані акції) припадає на одну звичайну акцію в обігу
розраховують за такою методикою:
ЧПА =

Чистий прибуток
.
Середньорічна кількість звичайних акцій

Капіталізована дохідність звичайних акцій (КД A ) показує зростання ціни акції:
КД А =

Ц1 − Ц 0
,
Ц0

де Ц 0 — ринкова ціна звичайної акції на початок року;
Ц 1 — ринкова ціна звичайної акції на кінець року.
Дивідендна дохідність акцій (ДД) (Dividend Yield) характеризує дохід інвесторів від дивідендів:
ДД =

Дивіденд на одну акцію
Д
=
,
Ринкова ціна акцій на початок періоду Ц 0
(або середня ціна акції)

де Д — дивіденд на одну акцію на кінець року.
Високий рівень показника може вказувати на те, що інвестори очікують низьких темпів росту дивідендів або що вони
вимагають високої дохідності.
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Загальну дохідність звичайних акцій (ЗД А ) визначають
поєднанням двох компонентів: підвищенням (або зниженням)
ціни акції та дивідендної дохідності, отриманих за період:
ЗД А =

Ц1 − Ц 0
Д
+
.
Ц0
Ц0

Коефіцієнт дивідендних виплат (К ДВ ) (Dividend Payout)
використовується для характеристики дивідендної політики
підприємства та показує частку прибутку, виплаченого акціонерам у готівковій формі за даний рік:
К ДВ =

або

Дивіденд на одну акцію
Д
=
Прибуток на акцію
ЧПА
К ДВ =

Дивіденди
.
Чистий прибуток

Здебільшого коефіцієнт дивідендних виплат установлюється досить низьким, оскільки менеджери намагаються не вдаватися в майбутньому до зниження дивідендів (наприклад, внаслідок зменшення прибутку).
Керівництво підприємства намагається проводити стабільну дивідендну політику, тому значні коливання коефіцієнта
можливі лише в короткостроковий період в результаті значних
коливань прибутку.
Якщо розглядати цей показник за ряд років, то можна зробити висновок про тенденції в фінансовій політиці підприємства: переважає прагнення реінвестувати прибуток на розвиток
підприємства чи виплачувати більшу частину прибутку власникам акцій.
Швидко зростаючі підприємства зазвичай виплачують меншу частку прибутку, вони намагаються реінвестувати отриманий прибуток для забезпечення подальшого зростання. Підприємства, що мають стабільні темпи зростання, зазвичай
сплачують більшу частину прибутку.
Коефіцієнт покриття дивідендів (К ПД ) (Dividend Cover) —
обернений до коефіцієнта дивідендних виплат:
К ПД =

ЧПА
Д
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К ПД =

1
.
К ДВ
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Коефіцієнт «ціна — прибуток» (Ц/П) (Ргісе / Еаnings ratio,
P/E) (коефіцієнт кратності) показує у скільки разів поточний
курс акції перевищує річний прибуток з неї.
Ц/П =

Поточна ринкова ціна акції
.
Прибуток на акцію

Коефіцієнт «ціна — прибуток» є індикатором попиту на
акції підприємства, оскільки показує, скільки інвестори готові
сплачувати за кожну грошову одиницю прибутку підприємства. Хоча обчислення цього показника ґрунтується на попередніх показниках, його значення сприймається інвесторами як
основа для прогнозів. Вони намагаються визначити тенденції
майбутнього зростання прибутковості.
Коефіцієнт «ринкова — балансова вартість» (Р/Б) (Маrketto-Book Ratio) (коефіцієнт котирування акції) виводиться або в
розрахунку на одну акцію або сумарно для всього підприємства:
Р/Б =

або
Р/Б =

Поточна ринкова ціна акції
Балансова вартість акції

Ринкова вартість(капіталізація) підприємства
.
Балансова вартість(власний капітал згідно балансу)

Ринкова вартість (капіталізація) підприємства — це кількість звичайних акцій, помножена на ринковий курс акції.
Балансова (книжкова) вартість акції — це частка власного капіталу, що припадає на одну акцію.
Коефіцієнт вивчає співвідношення ринкової капіталізації
підприємства та власного капіталу, тобто порівнює оцінку
підприємства фондовим ринком з величиною інвестицій акціонерів у це підприємство.
Коефіцієнт «ринкова–балансова вартість» показує, наскільки більше коштує підприємство порівняно з тим, що вклали в
нього акціонери.

1. Розкрийте сутність і мету інвестицій.
2. Назвіть класифікаційні ознаки інвестицій та види інвестицій за кожною з них.
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3. Охарактеризуйте джерела фінансування інвестиційної
діяльності підприємств.
4. Сформулюйте завдання фінансового аналізу інвестиційної діяльності підприємства.
5. В чому суть терміну «капітальні інвестиції»? Назвіть їхні форми.
6. Розкрийте сутність і мету управління капітальними інвестиціями підприємства.
7. Охарактеризуйте методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів.
8. Наведіть методики розрахунку показників оцінки ефективності інвестиційних проектів.
9. Дайте визначення фінансовим інвестиціям.
10. Які Вам відомі форми фінансових інвестицій?
11. Назвіть основні завдання та методи аналізу інвестицій у
цінні папери.
12. Охарактеризуйте основні показники ринкової активності
підприємства.

ТЕСТИ

1. Звичайні акції:

а) дають право на фіксований дивіденд;
б) дають власникові право голосу;
в) не дають права голосу;
г) надають першочергове право на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства.

2. Облігації підприємства:

а) не гарантують права на фіксований дивіденд;
б) емітуються для збільшення статутного капіталу.
в) є зовнішнім джерелом позичкового капіталу;
г) відноситься до короткострокових зобов’язань підприємства.

3. Капітальні інвестиції — це вкладання коштів у:
а) грошові фонди;
б) фондові інструменти;
в) матеріальні активи;
г) цінні папери.

4. Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок:
а) дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій;
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б) реалізації продукції;
в) короткострокових кредитів;
г) кредиторської заборгованості.

5. Ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю, характеризує:
а) індекс рентабельності інвестицій;
б) ризик;
в) внутрішню норму доходу;
г) дисконтний період окупності.

6. Дивідендну дохідність акції визначають:

а) Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;
б) Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;
в) Чистий прибуток / Звичайні дивіденди;
г) Дивіденди на акцію / Середня ринкова ціна акції.

7. Довгострокові фінансові інвестиції належать до:

а) короткострокових зобов’язань;
б) основного капіталу;
в) перманентного капіталу;
г) оборотного капіталу.

8. Привілейовані акції:

а) дають право на фіксований дивіденд;
б) не гарантують права на фіксований дивіденд;
в) не надають першочергового права на участь у розподілі майна
в разі ліквідації товариства;
г) є внутрішнім джерелом фінансування.

9. Інвестиційний проект відхиляється, якщо:

а) індекс рентабельності інвестицій більший від одиниці;
б) якщо внутрішня норма доходу більша від вартості капіталу,
залученого на здійснення проекту;
в) чиста теперішня вартість проекту позитивна;
г) чиста теперішня вартість проекту від’ємна.

10. Фінансові інвестиції — це вкладання коштів у:
а) матеріальні активи;
б) цінні папери;
в) нематеріальні активи;
г) оборотні фонди.

11. Очікувана дохідність та ризик найвищі для фінансового
інструменту:
а) казначейського векселя;
б) звичайної акції;
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в) привілейованої акції;
г) державної облігації.

12. Довгострокові фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції, що:
а) утримуються до одного року з метою збільшення прибутку за
рахунок відсотків та дивідендів;
б) не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;
в) утримуються підприємством понад один рік, а також усі
інші інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані в будьякий момент;
г) утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за
рахунок зростання вартості капіталу.

13. Отримання суб’єктом господарювання дивідендів належать до:
а) інвестиційної діяльності;
б) фінансової діяльності;
в) операційної діяльності;
г) надзвичайної діяльності.

14. Преференції, які надаються власникам привілейованих
акцій, можуть полягати в такому:
а) переваги при розподілі ліквідаційної виручки;
б) право голосу на загальних зборах акціонерів;
в) дивіденди, що нараховуються залежно від прибутку підприємства;
г) переважні права на придбання акцій нової емісії.

15. Для якого виду (видів) цінного папера властива залежність дохідності від прибутку підприємства:
а) звичайної акції;
б) облігації;
в) привілейованої акції;
г) звичайної та привілейованої акцій.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Зворотній викуп акцій зазвичай збільшує прибуток на
акцію.
2. Внутрішня норма прибутку є межею, нижче від якої проект має негативну загальну прибутковість.
3. Капітальні інвестиції — це довгострокові вкладання коштів у фінансові інструменти.
4. Джерелами фінансування капітальних інвестицій виступають тільки власні кошти підприємства.
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5. Кожна гривня, яка буде отримана в майбутньому, коштує
більше, ніж гривня, отримана сьогодні.
6. Акції загалом не мають встановленого терміну обігу, загалом вони вічні.
7. Якщо передбачено виплати однакових сум через однакові інтервали часу і наприкінці кожного інтервалу часу, то це
ануїтет пренумерандо.
8. Дисконт (відносна знижка) характеризує приріст капіталу щодо кінцевої суми.
9. Чисті інвестиції — це сума додаткових грошових коштів,
спрямованих на здійснення проекту інвестування.
10. Для того щоб інвестиційний проект було доцільно реалізовувати, його внутрішня норма доходу має бути меншою за
середньозважену вартість інвестиційних ресурсів.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Внутрішня норма доходу характеризує ________ вартість
капіталу, необхідного для фінансування інвестиційного проекту.
2. Конвертовані облігації — це іменні облігації, умовами
випуску яких передбачена можливість їх обміну на _______
акції.
3. Коефіцієнт дивідендних виплат як різницю між одиницею та коефіцієнтом ___________.
4. Якщо індекс рентабельності інвестицій більший від
__________, то підприємство схвалює такий проект, оскільки
матиме користь від його реалізації.
5. Потенційні прості акції — це фінансовий інструмент або
інший контракт, за яким у майбутньому його власникові надається право на ________ акції.
6. Дисконтування — це процес визначення ____________
вартості майбутніх грошових надходжень.
7. Гроші сьогодні дорожчі, ніж ________.
8. При порівнюванні інвестиційних проектів вибирається
проект з __________ чистою теперішньою вартістю.
9. До __________ інвестицій не належать вкладання в корпоративні права інших підприємств.
10. Строк окупності інвестицій не повинен бути занадто
_________.
11. Якщо дисконтна ставка дорівнює внутрішній нормі доходу, то чиста теперішня вартість проекту дорівнює ______.
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1. Сформулюйте переваги і недоліки показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.
2. Оцінювання інвестицій в інноваційну діяльність
підприємства.
3. Охарактеризуйте інвестиційні потреби вітчизняних
підприємств та джерела їх фінансування.
4. Обґрунтуйте переваги, які можуть отримати вітчизняні підприємства від іноземних інвесторів.
5. Наведіть принципи аналізу інвестиційних проектів
в умовах інфляції та ризику.
6. Сформулюйте шляхи стимулювання інноваційної
діяльності в України.
7. У чому різниця між інвестуванням та фінансуванням?
Задача 1
Визначте чисту теперішню вартість інвестиційного проекту,
якщо доходи будуть надходити в сумі 20 тис. грн, 30 тис. грн і
45 тис. грн, відповідно через 2, 3 і 4 роки. Первісні інвестиції — 40 тис. грн, дисконтна ставка дорівнює 12 %.
Задача 2
За інвестиційним проектом вартістю 12 млн грн передбачаються грошові надходження у першому році 4 млн грн, у
другому — 8 млн грн, у третьому — 6 млн грн. Визначте індекс рентабельності проекту, знаючи, що ставка дисконту дорівнює 10,5 %.
Задача 3
Визначте чисту теперішню вартість інвестиційного проекту
з такими характеристиками: початкові інвестиції становлять
100 тис. грн доходи за роками надходитимуть у сумі 40 тис. грн,
60 тис. грн., 70 тис. грн, 60 тис. грн. Вартість капіталу: а) 10 %;
б) змінюється за роками — 10 %, 12 %, 13 %, 14 %.
Задача 4
Заповніть табл. 9.2. На підставі чистої теперішньої вартості, індексу рентабельності інвестицій та внутрішньої норми
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доходу обґрунтуйте доцільність придбання нової технологічної лінії, якщо вартість лінії становить 10 млн грн; строк експлуатації — 5 років, амортизація обладнання — 10 % річних,
чистий дохід за роками — 10 млн грн, 12 млн грн, 13 млн грн,
12,5 млн грн, 11 млн грн; поточні витрати — 4 млн грн у перший рік з наступним щорічним зростанням у 5 %; ліквідаційна вартість обладнання спрямовується на демонтаж лінії;
середньозважена вартість капіталу — 15 %. Керівництво
підприємства вважає, що строк окупності не повинен перевищувати 4 роки.
Таблиця 9.2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, млн грн
Показники

Роки
1

2

3

4

5

Чистий дохід
Поточні витрати
Амортизація
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Чисті грошові надходження

Задача 5
Визначте теперішню вартість акцій ВАТ «Ансіо», якщо
минулого року підприємство сплатило дивіденд 5 грн і прогнозується, що приріст дивідендів становитиме через рік 10 %,
через 2 роки — 15, через 3 роки — 20 %. Після трьох років
приріст дивіденду знизиться і стабільно становитиме 5 %. Необхідна ставка доходу — 10 %.
Задача 6
Якою буде теперішня вартість облігації номіналом у 500
грн., якщо щорічний фіксований дохід становить 20 %, облігація погашається через 5 років, а середня ставка за довгостроковими борговими зобов’язаннями 12 %.
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Задача 7
Фінансові менеджери АТ «Шкло» як критерій оцінювання
інвестиційної привабливості цінних паперів обрали максимізацію чистого прибутку на акцію. Обґрунтуйте доцільність вкладання коштів у випуск акцій або облігацій та визначте граничне значення прибутку до сплати відсотків та податків, нижче
від якого вигідніше випускати акції, а вище — облігації.
АТ «Шкло» необхідно додатково залучити для реалізації
інвестиційної програми 400 тис. грн. За розрахунками експертів у результаті запровадження інвестиційного проекту прибуток до сплати відсотків та податків подвоїться.
Таблиця 9.3
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, тис. грн

Показники

Існуюча
структура
капіталу

Позиковий капітал

500

Власний капітал

600

Загальна сума капіталу

1100

Кількість випущених акцій
номіналом 20 грн, тис. шт.

30

Прибуток до сплати відсотків та податків

200

Структура капіталу при додатковому випуску
акцій
(на 400 тис. грн)

Структура капіталу при додатковому випуску
облігацій
(на 400 тис. грн)

Фінансові витрати по позичкових коштах (і = 10 %)
Прибуток до оподаткування
Чистий прибуток
Чистий прибуток на одну
акцію, грн/акцію
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АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ
БАНКТУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття, види та причини банкрутства підприємства.
2. Методи діагностики банкрутства.
1. Поняття, види та причини банкрутства
підприємства

За умов ринкової економіки підприємства постійно перебувають під впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх
чинників, які можуть призвести до недостатності активів у ліквідній формі та банкрутства.
Банкрутство (Bankruptcy) — це неспроможність підприємства платити за своїми борговими зобов’язаннями та виконувати зобов’язання перед бюджетом.
Виокремлюють декілька видів банкрутства.
При добровільному банкрутстві сам боржник подає заяву,
щоб суд справедливо розподілив його активи між кредиторами.
За умови примусового банкрутства кредитори звертаються
до суду із заявою, щоб визнати боржника неплатоспроможним.
Необережне банкрутство є результатом неефективної роботи підприємств.
Приховане банкрутство виникає у випадку навмисного
приховування факту стійкої фінансової неспроможності підприємства та пов’язаного з цим подання недостовірної інформації
кредиторам, державним органам, іншим зацікавленим особам.
Умисне банкрутство — це свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.
Фіктивне банкрутство — результат свідомого поширення
підприємством інформації щодо своєї фінансової неспроможності, щоб ухилитися від оплати зобов’язань.
Банкрутство може генеруватися зовнішніми чинниками
(екзогенними), які не залежать від діяльності підприємства, та
внутрішніми (ендогенними), що залежать від підприємства.
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За оцінками фінансистів, одна третина банкрутств в розвинутих країнах зумовлена зовнішніми чинниками, а дві третини — внутрішніми чинниками. В ЄС за рік із ста новостворених підприємств на ринку залишається 20—30.
Головними зовнішніми чинниками банкрутства підприємства є: макроекономічна та політична нестабільність; спад
кон’юнктури в економіці; зниження купівельної спроможності
населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; посилення внутрішньогалузевої конкуренції; криза окремої галузі; сезонні коливання;
посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства
органами влади та управління; погіршення криміногенної ситуації тощо.
Можна також виділити велику кількість внутрішніх чинників банкрутства: неефективність операційної, інвестиційної
та фінансової діяльностей; низька якість менеджменту; низький рівень кваліфікації персоналу; недоліки в постачанні; низький рівень маркетингу; брак інновацій та раціоналізаторства; нерозвинутість фінансового контролінгу тощо.
Між факторами існує зв’язок, тому не можна концентруватися на одному з них, навіть дуже важливому, слід розглядати
і внутрішні, і зовнішні фактори та їх взаємодію.
2. Методи діагностики банкрутства

Для підприємства важливо вчасно виявити «хворобу»,
установити правильний діагноз, зрозуміти причини негараздів
та наслідки. Саме фінансова діагностика може точно вказати,
чи зможе підприємство розрахуватися в строк за своїми зобов’язаннями, викрити причини наявного стану, розробити та
реалізувати заходи з питань виходу підприємства з кризи.
Під діагностикою банкрутства розуміють своєчасне розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві.
За зарубіжним досвідом прогнозування банкрутства підприємства можливе за 1,5—2 роки до появи його очевидних
ознак.
Існує декілька підходів до діагностики ознак кризового
розвитку підприємства. Вітчизняна література виокремлює два
основних: аналіз окремих фінансових коефіцієнтів; аналіз інтегральних показників.
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Відповідно до чинного законодавства України про банкрутство підприємств, діагностика їхньої неспроможності проводиться за такими фінансовими коефіцієнтами: коефіцієнтом
поточної ліквідності; коефіцієнтом забезпеченості робочим
капіталом; коефіцієнтом відновлення (втрати) платоспроможності (Додаток Б).
Прикладом інтегрального оцінювання є метод кредитного
скорингу, що був уперше запропонований американським
економістом Д. Дюраном на початку 40-х років минулого століття. При скоринговому аналізі проводиться класифікація
підприємств за ступенем ризику з урахуванням фактичного рівня показників фінансової стійкості підприємства та рейтингу
кожного показника, вираженого в балах на підставі експертних оцінок.
У табл. 10.1 наведено скорингову модель, що дозволяє розподілити підприємства на п’ять класів:
І клас — підприємство з добрим запасом фінансової стійкості;
ІІ клас — підприємство, яке демонструє певний ризик заборгованості, але ще не розглядається як ризикове;
ІІІ клас — проблемне підприємство. Повне повернення відсотків таким підприємством сумнівне;
ІV клас — підприємство з високим ризиком банкрутства
навіть після прийняття дій щодо фінансового оздоровлення.
Кредитори ризикують втратити свої кошти та відсотки;
V клас — підприємство найвищого ризику.
Таблиця 10.1
СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ
Межі класів відповідно до критеріїв, балів

Показник
І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

0,25 і
більше

0,2

0,15

0,1

0,05

Менше
ніж 0,05

20

16

12

8

4

0

Коефіцієнт
швидкої ліквідності

1 і більше

0,9

0,8

0,7

0,6

Менше
ніж 0,5

20

5

12

9

6

0

Коефіцієнт
поточної ліквідності

2,0 і
більше

1,9—1,7

1,6—1,4

1,3—1,1

1,0

Менше
ніж 1,0

18

15—12

10,5—7,5

6—3

1,5

0
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Закінчення табл. 10.1
Межі класів відповідно до критеріїв, балів

Показник
І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

0,4

Менше
ніж 0,4

Коефіцієнт
фінансової незалежності

0,6 і
більше
18

15—12

11,4—7,4

6,6—1,8

1

0

Коефіцієнт забезпеченості
робочим капіталом

0,6 і
більше

0,4

0,3

0,2

0,1

Менше
ніж 0,1

17

12

9

6

3

0

Коефіцієнт забезпеченості
запасів власним капіталом

1,0 і
більше

0,9

0,8

0,7

0,6

Менше
ніж 0,5

15

12

9

6

3

0

Мінімальне
значення межі

100

85—64

18

–

0,59—0,54 0,53—0,43 0,42—0,41

63,9—56,9 41,6—28,3

Досить надійним методом інтегрального оцінювання загрози банкрутства є також розрахунок коефіцієнтів фінансування
важколіквідних активів (табл. 10.2).
Таблиця 10.2
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА
Критерій

Ймовірність банкрутства

НА = СЗ < ВК

Дуже низька

НА + СЗ < ВК + ДК

Можлива

НА + СЗ < ВК + ДК + КК

Висока

НА + СЗ > ВК + ДК + КК

Дуже висока

СЗ — середня сума запасів; ДК — середня сума довгострокових банківських кредитів; КК — середня сума короткострокових кредитів

У світовій практиці розрахунок інтегрального показника найчастіше ґрунтується на дискримінантному аналізі (аналіз множинних дискримінант — Multiple-discriminant analysis, MDA).
Дискримінантний аналіз (Discriminant Analysis) банкрутства полягає в аналізі співвідношення фінансових коефіцієнтів,
побудові дискримінантної функції за допомогою математикостатистичних методів та розрахунку інтегрального показника
(Z), який указує на ймовірність банкрутства підприємства.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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У загальному вигляді дискримінантну функцію записують так:
Z = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 + …+ a n x n ,
де Z — індекс ймовірність банкрутства (залежна дискримінантна змінна);
x 1 , x 2 ,…,x n — показники (фактори впливу) діяльності
підприємства (незалежні змінні дискримінантної функції);
a 1 , a 2 , …,a n — параметри, що показують ступінь впливу
показників на ймовірність банкрутства (коефіцієнти дискримінантної функції);
a 0 — вільний член.
В результаті багатьох незалежних досліджень було виявлено, що деякі фінансові коефіцієнти підприємств, які зазнали
краху, значно відрізняються від коефіцієнтів стабільно працюючих підприємств. Як метод діагностики можливого банкрутства, першим почав застосовувати дискримінантний аналіз
В. Х. Бівер (1966 р.). Дослідження Бівера показали, що ще за
п’ять років до фінансової кризи спостерігається великий розрив між коефіцієнтами підприємств фінансово неспроможних
та стабільних.
У сучасній практиці для своєчасного визначення формування незадовільної структури балансу використовують коефіцієнт Бівера (К Б ):
КБ =

Чистий прибуток + Амортизація
=
Довгострокові зобов’ язання + Поточні витрати
Ф.2 р.220 + р.260
=
.
Ф.1 р.480 + р.620

Якщо протягом тривалого часу цей показник не перевищує
0,2, то це свідчить про формування незадовільної структури
балансу. Рекомендоване значення коефіцієнта Бівера за міжнародними стандартами перебуває в інтервалі 0,17—0,4.
На сьогодні для оцінювання ризику банкрутства підприємств
у рамках дискримінантного аналізу широко використовують моделі відомих західних економістів Альтмана, Ліса, Таффлера,
Спрінгейта та ін. В кожній моделі запропоновані коефіцієнти, які
слід брати до уваги і які висновки слід робити (Додаток Б). Найпопулярнішою є модель Альтмана. Спрогнозувати ймовірність
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банкрутства за її допомогою за один рік можна з точністю 95 %,
за два — 70, за три — 48, за чотири роки — 30 %.
В українській практиці ступінь розвитку фондового ринку,
податкове законодавство, нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та інші зовнішні фактори, на жаль, обмежують можливості застосування західних моделей передбачення
імовірності банкрутства.
Ситуацію для підприємств України з урахуванням галузевих особливостей відображають дискримінантні моделі, розроблені О.О. Терещенко. Ці моделі є десятифакторними:
Z = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 + …+ a 10 x 10 ,
де x1 — коефіцієнт поточної ліквідності;
x2 — коефіцієнт фінансової незалежності;
х3 — відношення чистого доходу до активів;
х4 — відношення операційного грошового потоку (Cashflow І) до суми чистого доходу та інших операційних доходів;
х5 — відношення операційного та інвестиційного грошових
потоків (Cash-flow ІІ) до активів;
х6 — відношення чистого доходу до позикового капіталу;
х7 — відношення операційного грошового потоку (Cashflow І) до позикового капіталу;
х8 — співвідношення прибутку до оподаткування та чистого доходу;
х9 — відношення чистого прибутку до власного капіталу;
х10 — коефіцієнт оборотності оборотних активів.
Коефіцієнти дискримінантних моделей та інтерпретація
значень інтегральних показників Z для різних галузей вітчизняної економіки представлені в табл. 10.3 і 10.4.
Таблиця 10.3

№ галузі

КОЕФІЦІЄНТИ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

а0

а1

а2

а3

а4

а5

а6

а7

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

1 –0,260 0,105 1,567

0,301 1,375

2 –1,433 0,261 1,272

0,130 0,486

3 –1,757 0,139 1,535

0,486 1,459

4 –2,599 0,213 2,208

0,670 1,130 1,480
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а8

а9

1,689 0,168

×
×
0,515

а10

×

0,639

0,221

0,265

0,159

×

0,467
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Закінчення табл. 10.3
а0

а1

а2

5 –2,325 0,333 1,458
6 –2,026 0,268 1,773
7 –1,779 0,145 1,481
8 –1,387 0,306 0,331

а3

×
×
×
×

а4

а5

а6

0,395 1,407 0,040
1,478 0,775 0,028
1,007
1,309

×
×

0,048
0,050

а7

а8

а9

а10

×
×
×
×

×
×
×
×

×

0,410

0,097

0,177

×
×

0,146
0,258

Примітка. 1 — сільське господарство; 2 — харчова промисловість; 3 —
інші галузі обробної промисловості (текстильна, перероблення деревини,
хімічна, целюлозно-паперова тощо); 4 — видобувна промисловість, металургія, машинобудування, виробництво електроенергії, газу, води; 5 — будівництво; 6 — оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани; 7 —
транспорт; 8 — інші види діяльності.

Таблиця 10.4

№ галузі

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Галузь

Зона фінансової
кризи

Зона додаткового
аналізу

Зона фінансової
стійкості

1

Сільське господарство

Z<-0,8

-0,8 ≤ Z ≤ 0,48

0,48<Z

2

Харчова промисловість

Z<-0,65

-0,65 ≤ Z ≤ 0,43

0,43<Z

3

Інші галузі обробної
промисловості (текстильна, перероблення деревини, хімічна, целюлозно-паперова тощо)

Z<-0,68

-0,68 ≤ Z ≤ 0,44

0,44<Z

4

Видобувна промисловість,
металургія, машинобудування, виробництво
електроенергії, газу, води

Z<-0,8

-0,8 ≤ Z ≤ 0,51

0,51<Z

5

Будівництво

Z<-0,6

-0,6 ≤ Z ≤ 0,44

0,44<Z

6

Оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани

Z<-0,75

-0,75 ≤ Z ≤ 0,41

0,41<Z

7

Транспорт

Z<-0,75

-0,75 ≤ Z ≤ 0,4

0,40<Z

8

Інші види діяльності

Z<0,51

-0,51 ≤ Z ≤ 0,43

0,43<Z
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1. Яка економічна суть аналізу ймовірності банкрутства
підприємства?
2. Охарактеризуйте види банкрутства.
3. Які основні цілі та завдання аналізу ймовірності банкрутства підприємства?
4. Назвіть основні чинники банкрутства підприємства.
5. Наведіть методичні рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства.
6. За якими критеріями можна оцінити незадовільну структуру балансу?
7. Як розраховуються коефіцієнт відновлення (втрати)
платоспроможності?
8. У чому полягає сутність дискримінантного аналізу як
основи оцінювання ймовірності банкрутства підприємства?
9. Наведіть формулу коефіцієнта Бівера і назвіть умови її
виконання.
10. Охарактеризуйте модель Альтмана.
11. Охарактеризуйте модель діагностики Спрінгейта.
12. Наведіть модель Ліса.
13. Охарактеризуйте чотирифакторну модель Таффлера.

ТЕСТИ

1. Коефіцієнт втрати платоспроможності підприємства розраховують у випадку:
а) якщо структура балансу незадовільна;
б) якщо коефіцієнт поточної ліквідності менший ніж 2;
в) якщо структура балансу задовільна;
г) якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом менший
ніж 0,1.

2. Підприємство в найближчі три місяці може втратити
платоспроможність, якщо:
а) коефіцієнт відновлення платоспроможності більший ніж 1;
б) коефіцієнт відновлення платоспроможності менший ніж 1;
в) коефіцієнт втрати платоспроможності більший ніж 1;
г) коефіцієнт втрати платоспроможності менший ніж 1.
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3. Ймовірність банкрутства підприємства згідно з моделлю Альтмана є дуже низькою при значенні показника Z, що
дорівнює:
а) до 1,80;
б) 1,81–2,70;
в) 2,71–2,99;
г) 3,0 та вище.

4. Підприємство в найближчі шість місяців має реальну
можливість відновити платоспроможність, якщо:
а) коефіцієнт відновлення платоспроможності більший ніж 1;
б) коефіцієнт відновлення платоспроможності менший ніж 1;
в) коефіцієнт втрати платоспроможності більший ніж 1;
г) коефіцієнт втрати платоспроможності менший ніж 1.

5. Коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства розраховують у випадку:
а) якщо структура балансу задовільна;
б) якщо коефіцієнт поточної ліквідності більший ніж 2;
в) якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом менший
ніж 0,1.
г) якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом більший
ніж 0,1.

6. Завданням прогнозування банкрутства підприємства є:

а) інформаційне забезпечення процедури комплексного фінансового аналізу;
б) формування сценаріїв зміни у часі фінансового стану підприємства;
в) рахунок абсолютних значень окремих цільових показників фінансового аналізу підприємства;
г) оцінка ймовірності оголошення підприємства банкрутом.

7. Назвіть коефіцієнт, за допомогою якого оцінюється фінансова неспроможність підприємства:
а) коефіцієнт мобільності;
б) коефіцієнт зносу;
в) коефіцієнт поточної ліквідності;
г) коефіцієнт постійності.

8. Основною ознакою платоспроможності є:

а) відсутність простроченої дебіторської заборгованості;
б) наявність прибутку;
в) відсутність простроченої кредиторської заборгованості;
г) відсутність залучених активів у складі авансованого капіталу.
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9. Підприємство вважається неплатоспроможним:

а) у разі перевищення поточних активів над поточними зобов’язаннями;
б) якщо коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює одиниці;
в) якщо коефіцієнт поточної ліквідності покриття більший ніж 2;
г) якщо коефіцієнт фінансового левериджу надзвичайно низький.

10. До групи показників оцінки структури балансу належить:
а) коефіцієнт оборотності;
б) коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом;
в) індекс рентабельності інвестицій;
г) коефіцієнт закріплення оборотних активів.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Поточна неплатоспроможність може характеризувати фінансовий стан будь-якого підприємства.
2. Модель Ліса передбачає оцінку ймовірності банкрутства
підприємства на основі чотирьох факторної моделі.
3. Підприємство має задовільну структуру балансу, якщо
коефіцієнт Бівера тривалий час не перевищує 0,2.
4. За формулою Ліса лімітне значення показника Z дорівнює 1,23.
5.Санація — комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, відновлення його прибутковості та конкурентоспроможності.
6. Дискримінантний аналіз ґрунтується на емпіричних дослідженнях фінансових показників.
7. Одним із виявів банкрутства державних фінансів є девальвація національної валюти.
ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Коефіцієнт Бівера дорівнює відношенню надходжень грошових коштів до загальної суми ___________ підприємства.
2. Метою фінансової санації є покриття поточних ________
та усунення причин їх виникнення.
3. Санаційний прибуток утворюється внаслідок викупу підприємством акцій за курсом _________ від номінальної вартості цих прав.
4. Якщо за підсумками року коефіцієнт поточної ліквідності менше від одиниці й підприємство не отримало прибутку, то
це ознака надкритичної _______________.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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5. Банкрутство пов’язане з неспроможністю юридичної
особи задовольнити в установлений для цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати__________
перед бюджетом.

1. Виявіть недоліки реально діючої методики оцінювання банкрутства підприємства.
2. Сформулюйте переваги і недоліки відомих методів
прогнозування банкрутства.
3. Дослідіть сутність зовнішніх та внутрішніх факторів
фінансової кризи та їх наслідків для підприємства.
4. Які фактори макроекономічного характеру мають
найбільший негативний вплив на діяльність вітчизняних
підприємств?
5. Наведіть основні заходи для виходу підприємства
зі стану банкрутства.
6. Чи існує зв’язок між неплатоспроможністю підприємства із заборгованістю держави перед ним?
7. Сформулюйте основні причини кризи вітчизняних
підприємств.
Задача 1
За даними фінансової звітності (Додаток А) оцініть структуру балансу підприємства. Зробіть висновки щодо платоспроможності підприємства.
Задача 2
За звітний період прибуток до сплати відсотків та податків
становив 58 тис. грн, за попередній період — 50 тис. грн. Визначте показники фінансової стійкості, заповніть табл. 10.5.
Відповідно до табл. 10.6 визначте клас підприємства. Наведіть
висновки щодо платоспроможності підприємства.
Задача 3
За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть
табл.10.5 (задача 2), за табл. 10.6 визначте клас підприємства.
Проведіть спрощений скоринговий аналіз та наведіть висновки щодо платоспроможності підприємства.
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Таблиця 10.5
ОЦІНКА СТРУКТУРИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
На початок року

Показники

На кінець
року

Норма
коефіцієнта

Коефіцієнт поточної ліквідності

Не менше
ніж 2

Коефіцієнт забезпеченості робочим
капіталом

Не менше
ніж 0,1

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

Не менше
ніж 1,0

Коефіцієнт втрати платоспроможності

Не менше
ніж 1,0

Таблиця 10.6
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
На початок звітного періоду

На кінець
звітного
періоду

Власний капітал

145

147

70

Довгострокові
пасиви

3

1

36

55

Короткострокові й кредит

12

5

8

13

Розрахунки та
інші короткострокові пасиви

84

123

244

276

Баланс

244

276

Актив

На початок звітного періоду

На кінець
звітного
періоду

Основні засоби
та інші необоротні активи

132

138

Запаси

68

Дебіторська
заборгованість
Грошові кошти
Баланс
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Таблиця 10.7
СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ
Показник

Рентабельність
активів

Коефіцієнт
поточної ліквідності

Межі класів відповідно до критеріїв
І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

30 % і
більше

29,9 %—
20 %

19,9 %—
10 %

9,9 %—
1%

Менше
ніж 1 %

50 балів

49,9—
35 балів

34,9—
20 балів

19,9—
5 балів

0

2,0 і більше

1,99—1,7

1,69—1,4

1,39—1,1

1,0 і менше

30 балів

29,9—
20 балів

19,9—
10 балів

9,9—
1 бала

0 балів

0,7 і більше

0,69—0,45 0,44—0,3 0,29—0,20

Менше
ніж 0,2

Коефіцієнт
фінансової незалежності

20 балів

19,9—
10 балів

9,9—
5 балів

5—1 бал

0 балів

Мінімальне
значення межі

100 балів
і більше

99—
65 балів

64—
35 балів

34—
6 балів

0 балів

Задача 4
На підставі даних балансу та звіту про фінансові результати (Додаток А) оцініть ймовірність настання банкрутства за
моделлю Альтмана (Z83). Зробіть висновки.
Задача 5
Використовуючи фінансову звітність (Додаток А) проведіть діагностику ймовірності банкрутства за допомогою моделі Спрінгейта. Зробіть висновки.
Задача 6
За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте модель Таффлера та проведіть діагностику ймовірності банкрутства підприємства. Зробіть висновки.
Задача 7
За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте модель Ліса та зробіть висновки, щодо ймовірності банкрутства
підприємства.
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Задача 8
Використовуючи фінансову звідність (Додаток А) проаналізуйте ймовірність банкрутства за допомогою моделі Фулмера.
Задача 9
Використовуючи фінансову звідність (Додаток А) проаналізуйте ймовірність банкрутства за допомогою моделей
О. О. Терещенка.
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Тема 1. Значення і теоретичні основи
фінансового аналізу

Тести
1) а; 3) в; 5) г; 7) б; 9) в.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) ні; 3) ні; 5) так;
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Управління, інформаційна, метод.
3. Предмет.
5. Прямою, побічною, без.
Тема 2. Інформаційне забезпечення
фінансового аналізу

Тести
1) г; 3) г; 5) в; 7) б; 9) б; 11) в; 13) б; 15) в.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) так; 3) ні; 5) так.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Інвестиційна.
3. Продажу, виплати, виплати, сплата.
5. Фінансова, операційної.
7. Операційна.
9. Інвестиційної.
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11. Нерозподілений.
13. Баланс.
15. Дивіденди.
17. Незавершеного виробництва, готової продукції.
Задачі
Задача 4

Таблиця 1
ШАХОВИЙ БАЛАНС
Джерела формування активів

Активи

Усього
активів

Довгострокові зобов’язання

Власний капітал

Короткострокові зобов’язання

50
25 %

150
75 %

—

200
100 %

Оборотні активи

—

150
37,5 %

250
62,5 %

400
100 %

Усього джерел

50

300

250

600

Необоротні активи

Задача 6

Таблиця 2
РУХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

№ з/п

Найменування статті

За попередній період

За звітний
період

1
2
3
4
5
6 = 1–2–
–3–4–5
7
8

Обсяг продаж
Змінні витрати
Операційні витрати
Проценти по кредитах
Податки та інші витрати
Cash-Flow від операційної діяльності
Придбання активів
Надходження від продажу активів
Cash-Flow від інвестиційної діяльності

—
—
2500
50
—

5000
3500
320
500
150

– 2550

530

12500
—

—
—

– 12500

—

9 = 8–7
10

Акціонерний капітал

7500

—

11

Позиковий капітал

9000

—
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Закінчення табл. 2
№ з/п

Найменування статті

За попередній період

За звітний
період

12

Виплати в погашення позик

—

—–

13

Виплати дивідендів

—

50

16500

– 50

0

1450

1450

1930

14 = 10+
+11–12– Cash-Flow від фінансової діяльності
–13
15 = 16×
(Т–1)

Cash-Flow на початок періоду

16 = 6+
+ 9+14+
+15

Cash-Flow на кінець періоду

Задача 7
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС, млн грн
Статті

Активи
Основні засоби за первісною вартістю
Амортизаційні відрахування
Основні засоби за залишковою вартістю
Запаси
Дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти
Активи разом
Пасиви
Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Довгострокові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Векселі видані
Інші короткострокові зобов’язання
Пасиви разом
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Таблиця 3

На початок
року

На кінець
року

150
52
98
106
44
22
30
300

300
82
218
150
60
0
14
442

76
134
16
30
30
14
300

128
190
52
36
6
30
442
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Таблиця 3
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Показники

млн грн

Основна діяльність
Чистий прибуток

76

Амортизація

30

Зміна оборотних активів (дебіторської заборгованості та
запасів))

– 60

Зміна поточних зобов’язань (кредиторської заборгованості,
векселів виданих та інших короткострокових зобов’язань)

–2

Чистий рух коштів від операційної діяльності

44

Інвестиційна діяльність
Придбання основних засобів

– 150

Реалізація фінансових інвестицій

22

Чистий рух від інвестиційної діяльності

– 128

Фінансова діяльність
Надходження власного капіталу

52

Отримані довгострокові позики

36

Сплачені дивіденди

– 20

Чистий рух від фінансової діяльності

68

Чистий рух за звітний період

– 16

Залишок коштів на початок року

30

Залишок коштів на кінець року

14

Таблиця 4
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ СТРУКТУРОЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ТА ЯКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Грошовий потік
за видами діяльності

Операційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Фінансова діяльність
Фінансовий аналіз: теорія і практика

Якість управління
Добра

Нормальна

Кризова

+
–
–

+ 44
– 128
+ 68

–
+
+
217

Тема 3. Аналіз майна підприємства

Тести
1) в; 3) г; 5) в; 7) б; 9) б; 11) в; 13) б; 15) г.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) так; 3) ні; 5) ні; 7) так; 9) так.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Фінансові інвестиції.
3. Матеріали, запасні, виробництво, майбутніх.
5. Майно, капіталу (пасивів).
7. Активи, виробництво, незавершеного.
9. Оборотні.
11. Основні засоби, амортизації.
13. Основні засоби, рік.
15. Матеріальні, нематеріальні, фінансові, фінансові.
17. Постійності.
19. Первісної.
21. Первісної, початок.
23. Дебіторською.
25. Запаси, дебіторська заборгованість.
27. Високоліквідні, швидколіквідні, повільноліквідні.
19. Операційного, фінансового.
Тема 4. Аналіз формування джерел
капіталу підприємства

Тести
1) г; 3) в; 5) в; 7) б; 9) а; 11) б; 13) г; 15)а.
Оцініть правильність тверджень (так, ні)
1) так; 3) так; 5) так; 7) так; 9) ні.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Фінансові інвестиції.
3. Позиковий.
5. Акціонерного.
7. Власний капітал = Активи.
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9. Додатково вкладений.
11. Власний.
Задачі
Задача 2

Таблиця 5
АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

тис грн

Основні засоби

185

Виробничі запаси

83

Незавершене виробництво

21

Готова продукція

35

Дебіторська заборгованість

12

Грошові кошти

33

Усього активів

369

Власний капітал

240

Довгострокові зобов’язання

12

Короткострокові кредити банку

18

Кредиторська заборгованість

97

Доходи майбутніх періодів

2

Усього джерел

369

Таблиця 6
ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ АКТИВІВ

Вид активу

Частка
активів, %

Підходи до фінансування активів

Агресивний

Помірний

Консервативний

Необоротні активи

50

40 % — ДЗ
60 % — ВК

20 % — ДЗ
80 % — ВК

10 % — ДЗ
90 % — ВК

Постійні оборотні
активи

9

50 % — ДЗ
50 % — ВК

25 % — ДЗ
75 % — ВК

100 % — ВК

Змінні оборотні
активи

41

100 % — КЗ

100 % — КЗ

50 % — ВК
50 % — КЗ
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Визначимо нормативні значення коефіцієнтів фінансової
незалежності (К ФН ), концентрації позикового капіталу (К кПК ),
фінансового ризику (К ФР ).
1. При агресивній фінансовій політиці:
К ФН = 50×0,6 + 9×0,5 + 41×0 = 34,5 %;
К кПК = 50×0,4 + 9×0,5 + 41×1 = 65,5 %
або
К кПК = 100 – К ФН = 100 – 34,5 = 65,5 %;
К ФР = К кПК : К ФН = 65,5 : 34,5 = 1,9 %.
2. При помірній фінансовій політиці:
К ФН = 50×0,8 + 9×0,75 + 41×0 = 46,75 %;
К кПК = 50×0,2 + 9×0,25 + 41×1 = 53,25 %
або
К кПК = 100 % – К ФН = 100 – 46,75 = 53,25 %;
К ФР = К кПК : К ФН = 53,25:46,75 = 1,14 %.
3. При консервативній фінансові політиці:
К ФН = 50×0,9+ 9×1 + 41×0,5 = 74,5 %;
К кПК = 50×0,1 + 9×0 + 41×0,5 = 25,5 %
або
К кПК = 100 – К ФН = 100 – 74,5 = 25,5 %;
К ФР = К кПК : К ФН = 48:52 = 0,34 %.
Визначимо фактичні значення коефіцієнтів фінансової незалежності (К ФН ), концентрації позикового капіталу (К кПК ),
фінансового ризику (К ФР ):
К ФН =

ВК 240
=
= 0,65 або 65 %
ВБ 369

К кПК = 100 – 65 = 35 %.
К ФР = К кПК : К ФН = 35:65 = 0,54 %.
Виходячи з фактичного рівня коефіцієнтів, можна зробити
висновок, що підприємство проводить консервативну фінансову політику. При цьому рівень фінансового ризику перевищує нормативний рівень при сформованій структурі активів
підприємства.
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Задача 4
АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 7

Показники

тис грн

Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Усього активів
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові зобов’язання
Усього джерел

400
300
30
730
200
250
280
730

Частку власного капіталу (Ч НА
ВК ) i частку позикового капітаНА
лу (Ч ПК ) у формуванні необоротних активів визначають так:
Необоротні активи - Довгострокові зобов' язання
×100% =
Необоротні активи
400 − 250
=
×100% = 37,5%,
400

Ч НА
ВК =

НА
Ч НА
ПК = 100% − Ч ВК = 100% − 37,5% = 62,5%.

Частку власного (коефіцієнт стабільності структури обороОА
тних коштів) (Ч ОА
ВК ) і позикового капіталу (Ч ПК ) у формуванні
оборотних активів визначають так:
Ч ОА
ВК =

Робочий капітал
300 + 30 − 280
× 100% =
× 100% = 15,2%,
Оборотні активи
300 + 30
ОА
Ч ОА
ПК = 100% − Ч ВК = 84,8%.

Таблиця 8

ШАХОВИЙ БАЛАНС
Джерела формування активів
Активи

Необоротні активи

Довгострокові
зобов’язання

Власний
капітал

250
62,5 %

15
37,5 %
50
15,2 %
200

Оборотні активи

—

Усього джерел

250

Фінансовий аналіз: теорія і практика

Короткострокові
зобов’язання

—
280
84,8 %
280

Усього
активів

400
100 %
330
100 %
730
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Тема 5. Аналіз ліквідності
та платоспроможності підприємства

Тести
1) а; 3) б; 5) в; 7) г; 9) в; 11) г; 13) а; 15) б.
Оцініть правильність тверджень (так, ні)
1) так; 3) ні; 5) так; 7) ні; 9) ні.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Активами.
3. Збільшення, зменшення.
5. Власний, довгострокові, необоротні.
7. Приплив.
9. Перспективну.
Задачі
Задача 1
Таблиця 9
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Актив

Пасив

Основні засоби

185

Власний капітал

242

Виробничі запаси

83

Довгострокові зобов’язання

12

Незавершене виробництво

21

Короткострокові кредити банку

18

Готова продукція

35

Грошові кошти

12

Кредиторська заборгованість

97

Дебіторська заборгованість

32

Витрати майбутніх періодів

1

Доходи майбутніх періодів

—

Баланс

369

Баланс

369

Робочий капітал =
= Капіталізовані джерела – Необоротні активи =
= (242+ 12) — 185 = 69 тис. грн.
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Задача 2

Таблиця 10

РОЗРАХУНОК НАЯВНОСТІ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ, тис. грн
На початок
звітного
періоду

Показники

На кінець
звітного
періоду

Зміни за звітний період
(+,–)

Методом «зверху» балансу
Власний капітал

4000

5000

+1000

Довгострокові зобов’язання

300

700

+400

Необоротні активи

3600

4900

+1300

700

800

+100

Робочий капітал

Методом «знизу» балансу
Запаси

2000

2200

+200

Грошові кошти, розрахунки та
інші активи

600

700

+100

Разом оборотних активів

2600

2900

+300

Поточні зобов’язання

1900

2100

+200

Робочий капітал

700

800

+100

Частка робочого капіталу в
оборотних активах, %

27

28

+1

Задача 3

Таблиця 11

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, грн
На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Платіжний
надлишок (+)
або нестача (–)

А1. Абсолютно ліквідні
активи

2100

2900

П1. Найбільш
термінові зобов’язання

7400

9700

–5300

–6800

А2. Швидко
ліквідні активи

5100

5300

П2. Короткострокові пасиви

4500

6500

+600

–1200

Актив

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Закінчення табл. 11
На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

21 000

25 000

П3. Довгострокові
пасиви

1300

2000 +19 7000 +23 000

А4. Важко
ліквідні активи

33 000

41 000

П4. Постійні
пасиви

48 000 56 000 –15 000 –15 000

БАЛАНС

61 200

74 200

БАЛАНС

61 200 74 200

Пасив

х

На кінець
звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

А3. Повільно
ліквідні активи

Актив

На початок
звітного
періоду

На початок звітного
періоду

Платіжний
надлишок (+)
або нестача (–)

х

А1 ≥ П1,А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4

На початок звітного періоду:
А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4.
На кінець звітного періоду:
А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4.
Баланс підприємства і на початок, і на кінець звітного періоду не є ліквідним.
Тема 6. Аналіз фінансової стійкості
підприємства

Тести
1) а; 3) б; 5) а; 7) б; 9) в; 11) г; 13) в; 15) б.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) ні; 3) так; 5) ні; 7) ні; 9) так.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Прибутку.
3. Активів, джерел.
5. Чистого, постійних, позичкового.
7. Вище.
9. Більша.
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Задачі
Задача 4
Обсяг беззбитковості розраховують за формулою
Q б = FC/(P - AVC).

Силу дії операційного левериджу при збільшенні обсягу
виробництва з 100 до 120 тис. одиниць розраховуються за формулою
ОЛ 3 =

Q
Q
1
=
=
б
Q − (FC/(P − AVC)) Q − Q
1 − 1/Q б

Таблиця 12
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ
Підприємство
Показники
А

Б

В

Г

Обсяг беззбитковості,
одиниць

50000
= 10000
20 - 15

8000

7000

6500

Сила дії операційного
левериджу

10000
= 1,1
100000 - 10000

1,09

1,08

1,07

Економічний зміст сили дії операційного левериджу полягає в
тому, що якщо всі аналізовані підприємства намагатимуться збільшити обсяг виробництва на 20 % (з 100 до 120 тис. од.), то
це буде супроводжуватися збільшенням прибутку до сплати
відсотків і податків:
для підприємства А — на 22,2 % (1,11×20 %);
для підприємства Б — на 21,8 %;
для підприємства В — на 21,6 %;
для підприємства Г — на 21,4 %.
Такі самі співвідношення будуть установлюватися при зниженні обсягів виробництва продукції у відношенні до базового
рівня.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Задача 5

Таблиця 13
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ

Обсяг виробництва (Q),
одиниць

Прибуток до сплати відсотків та податків, грн

Сила дії операційного
левериджу, ОЛ 3

0

–20 000

0

50

–15 000

–0,33

100

–10 000

–1

150

–5000

–3

Q б = 200

0

Нескінченність

250

20 000

5

300

15 000

3

350

10 000

2,33

400

5000

2

З таблиці видно, що чим більше ми віддаляємось від точки
беззбитковості, тим більша буде величина прибутку до сплати
податків та відсотків і тим менша буде чутливість прибутку до
сплати податків та відсотків до зміни обсягів виробництва.
ОЛ
5
4
3
2,33
2
1
0
0,33
–1
–2
–3

Qб
50

100 150 200 250 300 350 400

Q, од.

Рис. 1. Залежність операційного левериджу
від обсягів проданої продукції
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Задача 6
Таблиця 14
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ
Показники

Фірма А

Фірма В

До зміни обсягів продажів
Чистий дохід, грн

700

800

Операційні витрати, грн:
постійні
змінні

300
200

100
400

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ),
грн

700 – 300 – 200 = 200

300

Коефіцієнт операційного
левериджу: FC/TC

300:500 = 0,6

0,2

Після 50 % збільшення обсягів продажу
Чистий дохід, грн

700×1,5 = 1050

1200

Операційні витрати, грн:
постійні
змінні

300
200×1,5 = 300

10
600

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ),
гр.

1050 – 300 – 300 = 450

500

450 − 200
× 100 = 125
200

67

200 + 300
= 2,5
200

1,3

Приріст ЕВІТ, %

EBITt − EBITt −1
EBITt −1
ОЛ 2 =

EBIT + FC
EBIT

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Задача 7

Таблиця 15

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

№

Показники

За фінансовою
звітністю
2006 р.

Рівень беззбитковості

2007 р. 2006 р. 2007 р.

1

Чистий дохід (Q×P = TR), (п.8 * п.9)

72 000 104 000 16 800 20 000

2

Собівартість реалізованої продукції
(Q×AVC = VC), (п.8*п.10)

54 000 80 000 12 600 15 400

3

Валовий прибуток (TR–VC),
(п. 1 – п. 2)

18 000 24 000

4

Адміністративні витрати (FC)

2000

5

Витрати на збут (FC)

2200

6

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ = TR – VC – FC),
(п.1 – п. 12, або п. 1 – п. 2 – п. 4 – п. 5)

7

Маржинальний прибуток
(CM = TR –VC = FC + EBIT),
18 000 24 000
(п.3 або п.1 – п.2, або п.4 + п.5 + п.6)

8

Обсяги реалізованої продукції в
умовно-натуральних одиницях (Q), т

9

Ціна умовно-натуральної одиниці
продукції, грн (P), (п.1 : п.8)

1,2

1,3

1,2

1,3

Собівартість умовно-натуральної
10 одиниці продукції (AVC)

0,9

1

0,9

1

Коефіцієнт запасу міцності
11 (К зм = (TR – TR б )/ TR б або
К зм = (Q – Q б ) / Q б )

3,29

4,2

—

—

4200

4600

2500

2000

2500

2100

2200

2100

0

0

4200

4600

13 800 19 400

60 000 80 000 14 000 15 333

Операційні витрати (ТС = VC + FC),
58 200 84 600 16 800 20 000
(п. 2 + п. 4 + п. 5)

12

13 Постійні витрати (FC), (п. 4 + п. 5)
Сила дії операційного лeвериджу
(ОЛ 2 = СМ/EBIT), (п. 7 / п. 6)

14

1. TR б =

4200

4600

4200

4600

1,3

1,24

—

—

FC
1 - AVC/P

2006 р.: TR б = 4200 / (1 – 0,9/1,2) = 16 800 тис. грн;
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2007 р.: TR б = 4600/ (1 – 1/1,3) = 20 000 тис. грн;
2. TC б = TR б ; VС б = TC б – FC = TR б – FC,
або
VС б = Q б ×АVC.
2006 р.: VС б = 16 800 – 4200 = 12 600 тис. грн;
2007 р.: VС б = 20 000 – 4600 = 15 400 тис. грн;
У пунктах 4, 5, 9, 10 значення показників однакові за фінансовою звітністю та за беззбитковістю.
Дані однакові, виходячи з формули визначення беззбиткового обсягу
Q б = FC / (P – AVC )

7. СМ = FC + EBIT; EBIT = 0; CМ = FC.
2006 р.: СМ = 4200 тис. грн;
2006 р.: СМ = 4600 тис. грн.
8. Q б = FC / (P – AVC )
2006 р.: Q б = 4200/ (1,2 – 0,9) = 14 000 т;
2007 р.: Q б = 4600 / (1,3 – 1) = 15 333 т;
11. К зм = (TR – TR б )/ TR б або К зм = (Q — Q б ) / Q б ;
2006 р.: К зм = (72000 – 16800)/16800 = 3,29;
або
К зм = (60 000 – 14 000)/14000 = 3,29.
При зменшенні обсягу на 329 %, виробництво потрапляє в
точку беззбитковості:
2007 р.: К зм = (104 000 – 20 000)/20 000 = 4,2.
14.
2006 р.: ОЛ 2 = 18000/13800 = 1,3;
2001 р.: ОЛ 2 = 24000 /19400 = 1,24.
При збільшенні обсягу реалізації на 10 % прибуток до сплати відсотків та податків у 2006 р. зросте на 13 %, а в 2007 р. —
на 12,4 %.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Задача 8

Таблиця 16

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

Показники

Значення
показника

Приріст чистого доходу ланцюговий
+10 %

+10 %

Чистий дохід (TR)

60 000

66 000

72 600

Змінні витрати (VC)

60 000

66 000

36 300

Маржинальний прибуток
(СМ = TR – VC)

30 000

33 000

36 300

0,5

0,5

0,5

5. Постійні витрати (FC)

10 000

10 000

10 000

6. Поріг рентабельності
(TR б = FC : К CM )

20 000

20 000

20 000

7. Запас міцності, (ЗМ = TR — TR б )

40 000

46 000

52 600

200

230

263

20 000

23 000

26 300

10. Темп приросту прибутку до
сплати відсотків та податків, %

—

15

14,3

11. Сила дії операційного левериджу, (ОЛ 2 = СМ: ЕВІТ )

1,5

1,43

1,38

4. Коефіцієнт маржинального прибутку (К CM = СМ : TR)

8. Коефіцієнт запасу міцності, %
(К CM = (TR – TR б ):TR б )
9. Прибуток до сплати відсотків та
податків (ЕВІТ = TR – VC – FC)

Із зростанням чистого доходу на 10 % прибуток до сплати
відсотків та податків зріс на:
[(23000 – 20000) : 20000)]100 % = 15 %.
Темп приросту прибутку до сплати відсотків та податків
визначається також за допомогою сили дії операційного левериджу і дорівнює 1,5×10 %.
Із зростанням чистого доходу на 10 % запас міцності зріс
на 30 % (230 % – 200 %).
При ОЛ2 = 1,5 приріст прибутку до сплати відсотків та податків дорівнює 3000 тис. грн, а при ОЛ2 = 1,43 приріст прибутку становить 3300 тис. грн.
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Задача 9
Початковий прибуток становить:

П1 = 500 (50 – 35) – 3000 = 4500 грн.
Прибуток після збільшення обсягу продаж на 50 %, тобто
до 750 одиниць, становить:
П2 = 750 (50 – 35) – 3000 = 8250 грн.
Звідси при збільшенні обсягу продаж на 50 % прибуток
збільшується на 83 %. Тобто маємо різну швидкість зміни виручки і прибутку.
Як зміниться прибуток (ЕВІТ), можна визначити за допомогою операційного левериджу:
СМ = 500 (50 – 35) = 7500 грн.
ЕВІТ = 500 (50 – 35) – 3000 = 4500 грн.

ОЛ 2 = СМ : ЕВІТ = 1,67.
Прибуток зросте на 1,67 ×50 % = 83,3 %.
Q б1 = 3000: (50 – 35) = 200 од.

Якщо підвищити ціну на 50 %, тобто до 75 грн за одиницю,
прибуток становитиме:
П 3 = 500 (75 – 35) – 3000 = 17000 грн.
(17 000 : 4500) 100 = 378 %.
При зростанні ціни на 50 % прибуток збільшиться в 3,78 разу.
Q б 2 = 3000: (75 – 35) = 75 од.
Задача 10
Q б = 40 000(300 – 200) = 400 од.
ЗМ = 500 – 400 = 100 од.
СМ = 500 × 300 – 200 × 500 = 50 000 грн.
ОЛ 2 = 50 000 (50 000 – 40 000) = 5.
При збільшенні обсягів реалізації на 20 % прибуток зросте
на 20 % × 5 = 100 %.
При зменшенні обсягів реалізації на 10 % прибуток знизиться на 10 % × 5 = 50 %.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Задача 11
Таблиця 17
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

Показники

Частка позикового капіталу в структурі капіталу, %
0

25

50

4000

3000

2000

—

1000

2000

4000

4000

2000

Вартість позикового капіталу, %

—

10

15

Річні фінансові витрати (І)

—

1000 × 0,1 =
= 100

2000 × 0,15 =
= 300

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

1000

1000

1000

Прибуток до оподаткування
(ЕВІТ – І)

1000

1000 – 100 =
= 900

1000 – 300 =
= 700

0,25 × 1000 =
= 250

0,25 × 900 =
= 225

0,25 × 700 =
= 175

750

675

525

Власний капітал
Позиковий капітал
Всього капіталу

Податок на прибуток (Т):
Т = 0,25 (ЕВІТ – І)
Чистий прибуток
(ЕВІТ – І – Т)
Коефіцієнт фінансового
ризику ( К ФР )
Сила дії фінансового левериджу (ФЛ3):
EBIT
ФЛ 3 =
.
EBIT - I

Збільшення чистого прибутку при збільшенні прибутку до сплати відсотків
та податків на 10 %, %
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0

1000 : 3000 = 2000 : 2000 =
= 0,33
=1

1000 : 1000 =
=1

1000 : 900 =
= 1,111

1000 : 700 =
= 1,429

1 × 10 = 10

1,111 × 10 =
= 11,11

1,429 × 10 =
= 14,29
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Задача 12

Таблиця 18
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, грн
Показники

Підприємства
А

Б

В

До зміни прибутку до сплати відсотків та податків
Прибуток до сплати відсотків та податків
(ЕВІТ)

10 000

10 000

10 000

Постійні фінансові витрати (І)

500

2000

2500

Оподаткований прибуток (ЕВІТ – І)

9500

8000

7500

Податок на прибуток (Т): Т = 0,25(ЕВІТ – І)

2375

2000

1875

Чистий прибуток (ЕВІТ – І – Т)

7125

6000

5625

1,053

1,25

1,333

Сила дії фінансового левериджу (ФЛ 3 ):
ФЛ 3 =

EBIT
.
EBIT - I

Після зростання прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %
Прибуток до сплати відсотків та податків
(ЕВІТ)

11 000

11 000

11 000

500

2000

2500

10 500

9000

8500

Податок на прибуток (Т): Т = 0,25(ЕВІТ – І)

2625

2250

2125

Чистий прибуток (ЕВІТ – І – Т)

7875

6750

6375

+10,52

+12,5

+13,33

Постійні фінансові витрати (І)
Оподаткований прибуток (ЕВІТ – І)

Приріст чистого прибутку, %

Після зменшення прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %
Прибуток до сплати відсотків та податків
(ЕВІТ)

9000

9000

9000

Постійні фінансові витрати (І)

500

2000

2500

Оподаткований прибуток (ЕВІТ – І)

8500

7000

6500

Податок на прибуток (Т): Т = 0,25(ЕВІТ – І)

2125

1750

1625

Чистий прибуток (ЕВІТ – І – Т)

6375

5250

4875

–10,52

–12,5

–13,33

Приріст чистого прибутку, %
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Тема 7. Аналіз фінансових результатів
та рентабельності

Тести
1) г; 3) б; 5) а; 7) г; 9) г; 11) в; 13) в; 15) б.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) так; 3) ні; 5) ні.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Операційної.
3. Чистого.
5. Рентабельністю, оборотністю.
7. Від’ємний, позичкового.
9. Низька.
Задачі
Задача 3
РА =

45
= 0,195 або 19,5%
(227 + 235)/2

Р ВК =

21
= 0,177 або 17,7%
(120 + 117)/2

Р ЧР =

21
= 0,085 або 8,5%
248

Факторна модель рентабельності активів:
РА =

EBIT ЧД EBIT ЧД 45 248
×
=
×
=
×
= 0,195 або 19,5%.
A
ЧД
ЧД
А
248 231

Факторна модель рентабельності власного капіталу (модель
Дюпона):
Р ВК =

ЧП ЧД А = П 21 248 231
×
×
=
×
×
= 0,177 або 17,7%.
ЧД А
ВК
248 231 178,5

Задача 6
Перший спосіб. Визначимо рентабельність власного капіталу та силу діє фінансового левериджу (за європейською концепцією) за допомогою таблиці.
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Таблиця 19
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Показники

А

Б

В

Г

Позиковий капітал, грн
Власний капітал , грн
Загальний обсяг капіталу,
грн
Прибуток до сплати відсотків (ЕВІТ), грн
Вартість позикового капіталу (і), %
Річні фінансові витрати (І),
грн
Прибуток після сплати відсотків (ЕВІТ – І), грн

—
50 000

5000
45 000

25 000
25 000

45 000
5000

50 000

50 000

50 000

50 000

2500

2500

2500

2500

—

10

10

10

—

500

2500

4500

2500

2000

0

–2000

2500 /
50 000 ×
× 100 = 5

4,45

0

–40

0

4,45 – 5 =
= –0,55

0–5=
= –5

–40 – 5 =
= –45

5

5

5

0,11

1,00

9,00

Рентабельність власного
капіталу (Р ВК ), %
Сила дії фінансового левериджу, %
Рентабельність активів
(РА), %
Коефіцієнт фінансового ризику ( К ФР )

2500 /
50 000 ×
×100 = 5
0/50 000 =
=0

Другий спосіб. Розрахуємо рентабельність власного капіталу та силу дії фінансового левериджу без врахування оподаткування за допомогою формули (за європейською концепцією):
ФЛ ВК = (Р А - i) ×

ПК
,
ВК

Сила дії фінансового левериджу для підприємства А становить:
(5 – 0) × 0 = 0.
З цього виходить, що рентабельність власного капіталу для
підприємства А дорівнюватиме рентабельності активів:
5 + 0 = 5 %.
Сила дії фінансового левериджу для підприємства Б:
(5 – 10) × 0,11 = –0,55 %.
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Рентабельність власного капіталу для підприємства Б становитиме:
5 – 0,55 = 4,45 %.
Сила дії фінансового левериджу для підприємства В:
(5 – 10) × 1 = –5 %.
Рентабельність власного капіталу для підприємства В становитиме:
5 – 5 = 0.
Ефект фінансового левериджу для підприємства Г:
(5 – 10) × 9 = –45 %.
Рентабельність власного капіталу для підприємства Г становитиме:
5 – 45 = –40 %.
Отримані двома способами результати аналогічні. Спостерігається пряма залежність між збільшенням коефіцієнта фінансового ризику та зменшенням рентабельності власного капіталу. Рентабельність зменшується від 5 (при нульовому рівні
заборгованості) до «мінус» 40 %.
Побудова графіка залежності рентабельності власного
капіталу від рентабельності активів.

Г В Б
РВК, %
10
0
–1,1

А

Е

10

РА, %

–10

–90
Рис.2 Залежність рентабельності власного капіталу
від рентабельності активів
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При побудові графіка необхідно врахувати такі закономірності:
1. Якщо позичковий капітал дорівнює нулю, то рентабельність власного капіталу дорівнює рентабельності активів.
2. Якщо рентабельність активів дорівнює відсоткам за кредит, то сила дії фінансового левериджу дорівнює нулю. За таких умов, незалежно від частки позичкового капіталу, рентабельність власного капіталу дорівнює рентабельності активів і
дорівнює відсоткам за кредит.
3. Якщо рентабельність активів дорівнює нулю, то рентабельність власного капіталу від’ємна і дорівнює силі дії фінансового левереджу.
Виходячи з другої закономірності графіки всіх чотирьох
підприємств будуть проходити через точку:
Р ВК = Р А = 10 %.
Це точка перетину графіків (т. Е) і перша точка для побудови графіків.
Підприємство А. Фінансується повністю за рахунок власного капіталу, тоді, виходячи з першої закономірності, рентабельність власного капіталу дорівнює рентабельності активів.
Друга точка для підприємства А:
Р ВК = Р А = 0 %.
Підприємство Б.
Виходячи з третьої закономірності, якщо Р А = 0 %, то:

Р ВК = ФЛ ВК = (0 – 10) × 0,11 = –1,1.
Друга точка: Р А = 0 %, Р ВК = –1,1.
Підприємство В. Якщо Р А = 0 %, то:

Р ВК = ФЛ ВК = (0 – 10) × 1 = –10.
Друга точка: Р А = 0 %, Р ВК = –10.
Підприємство Г. якщо Р А = 0 %, то:

Р ВК = ФЛ ВК = (0 – 10) × 9 = –90.
Друга точка: Р А = 0 %, Р ВК = –90.
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Задача 7

Таблиця 20

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, тис. грн
Частка позикових коштів у структурі капіталу, %

Показники

0

30

70

40 000

28 000

12 000

—

12 000

28 000

40 000

40 000

40 000

Вартість позикового
капіталу (і), %

—

10

20

Річні фінансові витрати
(І)

—

12 000 × 0,1 =
= 1200

5600

Прибуток до сплати
відсотків та податків
(ЕВІТ)

10 000

10 000

10 000

Прибуток до оподаткування (ЕВІТ – І)

10 000

10 000 – 1200 =
= 8800

4400

Податок на прибуток
(Т )

0,25 × 10 000 =
= 2500

2200

1100

Чистий прибуток
(ЕВІТ – Т)

10 000 – 2500 =
= 7500

6600

3300

Рентабельність власного капіталу
(Р ВК ), %

7500 / 40 000 ×
× 100 = 18,8

23,6

27,5

0

23,6 – 18,8 =
= 4,8

27,5 – 18,8 =
= 8,7

Рентабельність активів (Р А ), %

10 000 / 40 000 ×
× 100 = 25

25

25

Коефіцієнт фінансового ризику

0/40 000 = 0

0,43

2,3

Власний капітал
Позиковий капітал
Всього капіталу

Сила дії фінансового
левериджу (ФЛ ВК ), %

За європейською концепцією розрахуємо силу дії фінансового левериджу (з врахування оподаткування) за допомогою
формули:
ФЛ ВК = (1 - t) × (Р А - i) ×
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Сила дії фінансового левериджу при 30 % позикових коштів в структурі капіталу:
(1 – 0,25) × (25 – 10) × 0,43 = 4,8 %.
З цього виходить, що рентабельність власного капіталу за
такої структури капіталу становитиме:
18,8 + 4,8 = 23,6 %.
Сила дії фінансового левериджу при 70 % позикових коштів в структурі капіталу:
(1 – 0,25) × (25 – 10) × 2,3 = 8,7 %.
З цього виходить, що рентабельність власного капіталу за
такої структури капіталу становитиме:
18,8 + 8,7 = 27,5 %.
Отримані двома способами результати аналогічні. Чим більша частка позикових коштів у структурі капіталу компанії,
тим більша сила дії фінансового левериджу і рентабельність
власного капіталу.
Побудова графіків аналогічна побудові графіків у задачі 6.
Задача 8

Таблиця 21

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, тис. грн
Варіанти формування
активів підприємства

Показники
І

ІІ

ІІІ

10 000

10 000

10 000

10 000
—

5000
5000

2500
7500

2000

2000

2000

Рентабельність активів (Р А ), %

20

20

20

Вартість позикового капіталу (і), %

–

15

15

Річні фінансові витрати (І)

–

750

1125

2000

1250

875

Середньорічна вартість активів,
у т.ч. сформована за рахунок:
власного капіталу
позичкового капіталу
Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

Прибуток до оподаткування (ЕВІТ – І)
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Закінчення табл. 21
Варіанти формування
активів підприємства

Показники
І

ІІ

ІІІ

Податок на прибуток (Т)

500

312,5

218,75

Чистий прибуток (ЕВІТ — І — Т)

1500

937,5

656,25

Рентабельність власного капіталу
(Р ВК ), %

15

18,75

26,25

Ефект залучення активів за рахунок
позичкового капіталу

–

18,75–15
= 3,75

26,25–15
= 11,25

Ефект від залучення позикового капіталу виникає, коли рентабельність активів підприємства вища від кредитного відсотка (20 % > 15 %). У цьому випадку зменшення в структурі
вартості власних активів та збільшення позичених дає можливість збільшити рентабельність власного капіталу. В цьому
прикладі рентабельність власного капіталу зросла, податок на
прибуток збільшився, чистий прибуток зменшився.
Побудова графіка залежності рентабельності власного
капіталу від структури капіталу.
ІІІ

РВК, %

ІІ

І
Е

11,3

0

750

1125

1500

EBIT, тис. грн

Рис.3 Залежність рентабельності власного капіталу
від структури капіталу
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Для побудови графіків спочатку доцільно знайти точки перетину графіків з віссю абсцис. Це фінансові критичні точки,
в яких рентабельність власного капіталу та чистий прибуток
дорівнюють нулю, а прибуток до сплати відсотків та податків
дорівнює фінансовим витратам:
ЧП = (ЕВІТ – І)(1 – t) = 0 ⇒ ЕВІТ = І.
І варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 0.
ІІ варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 750.
ІІІ варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 1125.
Виходячи з формули рентабельності власного капіталу можна знайти точку байдужості (т. Е — точка перетину графіків), в якій досягається однаковий для всіх варіантів фінансування рівень рентабельності власного капіталу.
Математично точку байдужості можна визначити з рівняння:
EBIT × 0,75 (EBIT − 750) × 0,75 (EBIT − 1125) × 0,75
=
=
⇒
10000
5000
2500

ЕВІТ = 1500 тис. грн; Р ВК = 11,25 %.

Фінансова критична точка характеризує ступінь фінансового ризику: чим більше її значення, тим більший ризик. Ступінь
ризику характеризує також крутизна графіків: чим більша
крутизна, тим більший ризик.
Графік показує, що найбільший фінансовий ризик має
варіант фінансування з найбільшою часткою позичкового
капіталу.
Цей приклад можна розглядати в просторовому та динамічному розрізі. При просторовому розгляді: дослідження трьох
підприємств, що мають однаковий базовий рівень прибутку до
сплати відсотків та податків, але різну структуру капіталу.
При динамічному розгляді: вивчення доцільності зміни структури капіталу на одному підприємстві.
Задача 9
Оптимальним є варіант, у якому частка позикових коштів
становить 40 %, оскільки при цьому максимізується рентабельність власного капіталу і одночасно забезпечується допустимий рівень ризику.
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Таблиця 22
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
Варіанти структури капіталу
Ставка
відсотка, %

Рентабельність
активів, %

Сила дії фінансового левериджу (без
врахування
оподаткування), %

Рентабельність власного капіталу (без
врахування
оподаткування), %

Частка власного
капіталу, %

Частка
позикового
капіталу, %

100

0

—

15

0

80

20

10

15

(15 – 10) ×
× 20/80 = 1,25

15 + 1,25 =
= 16,25

60

40

12

15

2

17 max

50

50

14

15

1

16

40

60

16

15

–1,5

13,5

20

80

18

15

–12

3

Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства

Тести
1) в; 3) в; 5) б; 7) в; 9) г; 11) в; 13) г; 15) б.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) ні; 3) так; 5) ні; 7) ні.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Ресурсів.
3. Сповільнення.
5. Обороту.
7. Банкрутства.
9. Знизяться.
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Задачі
Задача 1

Таблиця 23
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Актив

Початок Кінець
періоду періоду

Пасив

Основні засоби та
інші необоротні
активи

132

128

Власний капітал

Запаси

68

70

Дебіторська заборгованість

38

55

Грошові кошти

8

13

Витрати майбутніх
періодів
Баланс

1

1

247

267

Довгострокові зобов’язання
Короткостроковий
кредит
Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Доходи майбутніх
періодів
Баланс

Початок Кінець
періоду періоду

145

137

3

-

12

5

86

123

1

2

247

267

100% < Т А < Т ЧД < Т ЧП ;

267/247 = 1,081, або 108,1 %;
273/245 = 1,1143, або 111,43 %;
41/35 = 1,1714, або 117,14 %;
100 % <108,1 %<111,43 %<117,14 %.
Отже, золоте правило економіки виконується.
Задача 2

Таблиця 24

АНАЛІЗ ТЕМПІВ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Показники

Коефіцієнт реінвестування (КРП )
Чиста рентабельність реалізації (Р ЧР )
Коефіцієнт оборотності активів (К ОА )
Коефіцієнт фінансової залежності (К ФЗ )
Рентабельність активів (РА)
Коефіцієнт стійкого зростання, %
Коефіцієнт темпів фактичного зростання, %
Фінансовий аналіз: теорія і практика

Значення

0,15
0,3
0,7
1,6
0,21
5
10
243

К СтЗр = К РП × Р ЧР × К ОА × К ФЗ = 0,15 × 0,3 × 0,7 × 1,6 = 0,05 або 5%

5 %<10 % — фактичні темпи зростання більші ніж темпи
стійкого зростання.
З формули К СтЗр = К РП × Р А × К ФЗ виведемо рівняння для побудови графіка залежності темпів стійкого зростання від рентабельності активів:
К СтЗр = 0,24 × Р А .

Темпи
зростання
реалізації,
%

Нестача грошових
коштів

Лінія
фактичного
зростання

10

Лінія стійкого
зростання

4,8
Надлишок
грошових коштів
20 21

Рентабельність
активів, %

Рис. 4. Залежність темпів стійкого зростання від рентабельності активів

Усі комбінації темпів зростання реалізації та рентабельності активів, що розташовані вище від лінії стійкого зростання
вказують на нестачу грошових коштів, нижче — на надлишок
грошових коштів.
Задача 3
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн
Актив

Початок Кінець
періоду періоду

Пасив

Таблиця 25
Початок Кінець
періоду періоду

Основні засоби та
інші необоротні
активи

73

75

Власний капітал

120

125

Виробничі запаси

52

53

Довгострокові зобов’язання

21

18
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Закінчення табл. 25
Початок Кінець
періоду періоду

Актив

Незавершене виробництва

14

15

Готова продукція

25

26

Дебіторська заборгованість

23

24

Грошові кошти

4

5

191

198

Баланс

К СтЗр =

Пасив

Початок Кінець
періоду періоду

Короткостроковий
кредит

12

13

Розрахунки та
інші короткострокові пасиви

38

42

Баланс

191

198

ЧП РП 42 − 22
=
= 0,17 або 17%.
ВК П
120

Розширена факторна модель для розрахунку коефіцієнта
стійкого зростання має вигляд:
К СтЗр =

ЧП РП ЧП РП ЧП ЧД РК ПА ПП
А
=
×
×
×
×
×
×
ВК п
ЧП ЧД РК ПА ПП А ВК п

або
К СтЗр = К РП × Р ЧР × К ОРК × К ЗРК × К Пл × К КЗ × К ФЗ .

Робочий капітал на початок періоду = 120 + 21 – 73 = 68 тис.
грн.
Робочий капітал на кінець періоду = 125 + 18 – 75 = 68 тис.
грн.
Середній робочий капітал = 136:2 = 68 тис. грн.
ПА = 53 + 15 + 26 + 24 + 5 = 123;
ПП = 13 + 42 = 55;
К СтЗр =

42 - 22 42 328 68 123 55 198
×
×
×
×
×
×
= 0,17 або 17%
42
328 68 123 55 198 120
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Задача 4

Таблиця 25
ПОКАЗНИКУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного періоду

+,–

%

Всього активів (А)

3000

4000

+1000

+33,3

Поточні активи (ПА)

2000

2800

+800

+40

Власний капітал (ВК)

1500

1800

+300

+20

Поточні пасиви (ПП)

900

1700

+800

88,9

Робочий капітал (РК)

1100

1100

0

0

Показники, тис. грн

Відхилення

Таблиця 26
ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Період

Показники, тис. грн

Відхилення

попередній

звітний

+,–

%

Чистий дохід (ЧД)

5500

8000

2500

45,5

Чистий прибуток (ЧП)

500

700

200

40

150

180

30

20

350

520

170

48,6

Дивіденди (Д)
РП

Реінвестований прибуток (ЧП )

Таблиця 27
ПОБУДОВА РОЗШИРЕНОЇ ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ
КОЕФІЦІЄНТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ
Показники

Звітний
період

Коефіцієнт реінвестування (ЧПРП/ЧП)
Чиста рентабельність реалізації (ЧП/ЧД)
Оборотність робочого капіталу (ЧД/РК)
Коефіцієнт забезпечення робочим капіталом (РК/ПА)
Коефіцієнт поточної ліквідності (ПА/ПП)
Частка поточних зобов’язань у капіталі підприємства (ПП/А)
Коефіцієнт фінансової залежності (А/ВК п )
Коефіцієнт стійкості економічного зростання (ЧПРП /ВК п )

0,74
0,09
7,27
0,39
1,65
0,43
2,67
0,35
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К СтЗр =

520
= 0,74 × 0,09 × 7,27 × 0,39 × 2,67 × 1,65 × 0,43 = 0,35 або 35%.
1500

Фактичні темпи зростання =

8000 − 5500
= 0,45 або 45%
5500

Темпи фактичного зростання перевищують темпи стійкого
зростання.
Тема 9. Аналіз інвестиційної діяльності
підприємства

Тести
1) б; 3) в; 5) в; 7) б; 9) г; 11) б; 13) а; 15) а.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) так; 3) ні; 5) ні; 7) ні; 9) так.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Максимальну.
3. Реінвестування.
5. Прості.
7. Завтра.
9. Капітальних.
11. Нулю.
Задачі
Задача 1
МВ ЧГН
− ЧІ
(1 + r) N
20
30
45
ЧТВ = -40 +
+
+
= 25,89 тис.грн.
1,12 2 1,12 3 1,12 4
ЧТВ = ТВ ЧГН − ЧІ = ∑

Отже, інвестувати такий проект невигідно.
Задача 2
ІР =

ТВ ЧГН
ЧІ

ТВ ЧГН =

4
8
6
+
+
= 12,11 млн грн.
1
2
(1 + 0,105) (1 + 0,105)
(1 + 0,105) 3

Фінансовий аналіз: теорія і практика

247

ІР = 12,11 : 12 = 1,009 > 1 — Проект реалізувати вигідно.

Задача 3

а) ЧТВ = -100 + 40 + 602 + 703 + 604 = 86,52 тис.грн.

1,1 1,1 1,1 1,1
40
60
70
ЧТВ = -200 +
+
+
+
1,1
1
,
1
×
1
,
12
1
,
1
×
1
,
12
×
1
,
13
б)
60
+
= 64,02 тис.грн.
1,1×1,12 ×1,13 ×1,14

86,52 тис. грн > 64,02 тис. грн.
Отже, перший проект вигідніший.
Задача 4

Таблиця 28

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, млн грн
Показники

Роки
1

2

3

4

5

Чистий дохід

10

12

13

12,5

11

Поточні витрати

4

4,2

4,41

4,63

4,86

Амортизація

1

1

1

1

1

Прибуток до оподаткування

5

6,8

7,59

6,87

5,14

Податок на прибуток

1,25

1,7

1,9

1,72

1,29

Чистий прибуток

3,75

5,1

5,7

5,15

3,86

Чисті грошові надходження (чистий
прибуток + амортизація)

4,75

6,1

6,7

6,15

4,86

ЧТВ = 9,09 млн грн
ІР = 19,09:10 = 1,91>1.
Для розрахунку внутрішньої норми доходу графічно (рис.
5) необхідно побудувати графік залежності між ЧТВ та дисконтною ставкою (по осі абсцис позначити чисту теперішню вартість, по осі ординат — дисконтну ставку). Точка перетину з
віссю ординат показує внутрішню норму доходу.
Графік залежності між ЧТВ та ставкою дисконтною ставкою можна побудувати за двома точками.
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За попередніми розрахунками перша точка (т. А) матиме
координати: r = 15 %; ЧТВ = 9,09 млн грн.
Для визначення другої точки (т. Б) необхідно задати більшу
дисконтну ставку: r = 35 %; ЧТВ = 2,52 млн грн.
r, %
48

35

Е

Б

А

15

2,52

9,09

ЧТВ, млн грн

Рис. 5. Графічне визначення внутрішньої норми доходу

Точка Е показує, що внутрішня норма доходу дорівнює 48 %.
Якщо r = 48 %, то ЧТВ = 0,08 млн грн.
Оскільки ЧТВ = 9,09 млн грн > 0; ІР = 1,91 > 1; ВНД = 48 %
> 15 %, то придбання нової технологічної лінії вигідно.
Задача 5
Перші три роки дивіденди становитимуть:
Д1 = 5 + 5 × 0,1 = 5,5 грн.
Д 2 = 5,5 + 5,5 × 0,15 = 6,33 грн.
Д 3 = 6,33 + 6,33 × 0,2 = 7,59 грн.

Оскільки від четвертого року темп приросту дивідендів постійний, то вартість акції через три роки можна визначити за
формулою Гордона:
Ц 3 = Д 3 × (1 + 0,05) : (0,1 − 0,05) = 7,59 × (1 + 0,05) : (0,1 − 0,05) =
= 159,4 грн.
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Щоб визначити, теперішню вартість акцій необхідно продисконувати всі майбутні грошові надходження (Д 1 , Д 2 , Д 3 , Ц 3 ):
ТВ 3 =

5,5 6,33 7,59 159,4
+
+
+
= 125,1 грн.
1,1 1,12 1,13 1,14

Задача 6
n

1
H
+
=
t
(1
+
r)
(1
+
r) T
t =1
1
1
1
1
1
500
= 500 × 0,2 × (
+
+
+
+
)+
= 645 грн.
2
3
4
5
1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
1,12 5

ТВ 0 = ТВ А + ТВ НО = А ∑

Задача 7

Таблиця 29

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, тис. грн

Існуюча
структура капіталу

Структура
капіталу при
додатковому
випуску акцій
(на 400 тис.
грн)

Структура
капіталу при
додатковому
випуску
облігацій (на
400 тис. грн)

Позиковий капітал

500

500

500 + 400 =
= 900

Власний капітал

600

600 + 400 =
= 1000

600

Загальна сума капіталу

1100

1500

1500

Кількість випущених акцій
номіналом 20 грн, тис. шт.

30

30 + 400 : 20 =
= 50

30

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

200

200 × 2 = 400

200 × 2 = 400

Фінансові витрати по позичкових коштах (І = 0,1×ПК)

500 × 0,1 =
= 50

500 × 0,1 =
= 50

900 × 0,1 =
= 90

Прибуток до оподаткування
(ЕВІТ – І)

200 – 50 =
= 150

400 – 50 =
= 350

400 – 90 =
= 310

112,5

262,5

232,5

112,5 : 30 =
= 3,75

262,5 : 50 =
= 5,25

232,5 : 30 =
= 7,75 max

Показники

Чистий прибуток
(ЕВІТ – І – Т)
Чистий прибуток на одну
акцію (ЧПА), грн/акцію

250

О. Я. Базілінська

Як видно з таблиці, найбільший чистий прибуток забезпечується при додатковому випуску облігацій.
Щоб визначити граничне значення прибутку до сплати відсотків та податків, нижче якого вигідніше випускати акції, а
вище — облігації, необхідно розв’язати рівняння
(EBITгр − І a ) × (1 - t)
К а (a)

=

(EBITгр - І о ) × (1 - t)
К а (o)

,

де ЕВІТ гр — граничне значення операційного прибутку;
І а , І о — річні фінансові витрати по залученню позикових коштів при фінансуванні за рахунок випуску акцій і облігацій;
t — ставка податку на прибуток;
К а (а), К а (о) — загальна кількість акцій підприємства, що
знаходиться в обороті при додатковому випуску відповідно
акцій і облігацій.
(EBITгр − 50) × (1 - 0,25)
50

=

(EBITгр - 90) × (1 - 0,25)
30

.

ЕВІТ гр = 150 тис. грн.
У нашому випадку ЕВІТ = 400 тис. грн (>ЕВІТ гр ), тобто вигідніше випускати облігації.
Тема 10. Аналіз імовірності банкрутства
підприємства

Тести
1) в; 3) г; 5) в; 7) в; 9)б.
Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)
1) так; 3) ні; 5) так; 7) так.
Які слова пропущені в наведеному тексті?
1. Зобов’язань.
3. Нижчим.
5. Зобов’язання
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Задачі
Задача 2

Таблиця 30

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Попередній період
Показники

Звітний період

Фактичний
рівень

Кількість
балів

Фактичний
рівень

Кількість
балів

20,5 %

35

21 %

36

Коефіцієнт поточної
ліквідності

1,17

3

1,08

1

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,59

16

0,53

14

—

54

—

51

Рентабельність активів

Усього
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Додаток А
Форми фінансової звітності підприємства
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство ВАТ «Домобудівник»
Територiя
11111 м. Будівник, вул. Будівників,
Форма власностi
колективна
Орган державного управління

КОДИ

01
01272976
7410136600
20

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ

за СПОДУ
Галузь
домобудівництво
за ЗКГНГ
Вид економічної
загальне домобудівництза КВЕД
діяльності
во
Одиниця вимiру: тис. грн.
Контрольна сума
Aдреса

06024
61133
45.21.1

11111 м. Будівник, вул. Будівників

БAЛAНС
За 2003 рік

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

AКТИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

—

—

Нематеріальні активи:

—

—

залишкова вартість

010

—

—

первісна вартість
знос

011
012

—
(—)

—
(—)

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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AКТИВ
1

Незавершене будівництво

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

2

3

4

020

387,0

421,0

—

—

Основні засоби:
залишкова вартість

030

14815,0

14304,0

первісна вартість

031

25876,0

26081,0

знос

032

(11061,0)

(11777,0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

—

—

які обліковуються за методом участі в
капіталі

—

—

інших підприємств

040

—

—

інші фінансові інвестиції

045

47,0

47,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

—

—

Відстрочені податкові активи

060

—

—

Інші необоротні активи

070

—

—

Усього за розділом І

080

15249,0

14772,0

ІІ. Оборотні активи

—

—

Запаси:

—

—

1814,0

1217,0

виробничі запаси

100

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

—

—

незавершене виробництво

120

2392,0

2447,0

готова продукція

130

—

330,0

товари

140

—

—

Векселі одержані

150

—

—

чиста реалізаційна вартість

160

3008,0

5295,0

первісна вартість

161

3268,0

5659,0

резерв сумнівних боргів

162

(260)

(364)

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи
послуги:
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AКТИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1

2

3

4

—

—

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

115,0

10,0

за виданими авансами

180

286,0

1243,0

з нарахованих доходів

190

—

—

із внутрішніх розрахунків

200

—

—

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6,0

9,0

Поточні фінансові інвестиції

220

—

—

—

—

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

91,0

21,0

в іноземній валюті

240

—

—

Інші оборотні активи

250

352,0

301,0

Усього за розділом ІІ

260

8064,0

10873,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1,0

2,0

Баланс

280

23314,0

25647,0

ПАСИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

103,0

103,0

Пайовий капітал

310

—

—

Додатковий вкладений капітал

320

—

—

Інший додатковий капітал

330

18278,0

18224,0

Резервний капітал

340

122,0

122,0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

350

(194,0)

63,0

Неоплачений капітал

360

(—)

(—)

І. Власний капітал

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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ПАСИВ
1

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

2

3

4

Вилучений капітал

370

(—)

(—)

Усього за розділом І

380

18309,0

18512,0

Забезпечення виплат персоналу

400

—

—

Інші забезпечення

410

—

—

Цільове фінансування

420

—

—

Усього за розділом ІІ

430

—

—

Довгострокові кредити банків

440

—

—

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

—

—

Відстрочені податкові зобов’язання

460

158,0

609,0

Інші довгострокові зобов’язання

470

—

—

Усього за розділом ІІІ

480

158,0

609,0

500

2000,0

1220,0

зобов’язаннями

510

—

—

Векселі видані

520

—

—

530

1998,0

2411,0

—

—

ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежів

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи,
послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

58,0

2017,0

з бюджетом

550

59,0

133,0

з позабюджетних платежів

560

—

—

258

О. Я. Базілінська

Код
рядка

ПАСИВ
1

На початок
звітного
періоду

На кiнець
звiтного
перiоду

2

3

4

зі страхування

570

42,0

76,0

з оплати праці

580

172,0

156,0

з учасниками

590

130,0

130,0

із внутрішніх розрахунків

600

—

—

Інші поточні зобов’язання

610

51,0

46,0

Усього за розділом ІV

620

4510,0

6189,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

337,0

337,0

Баланс

640

23314,0

25647,0

Керiвник

(підпис)

(прізвище)

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
01
Підприємство ВАТ «Домобудівник»
за ЄДРПОУ
01272976
Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників за КОАТУУ
7410136600
Орган державного управління _____________ за СПОДУ
06024
Галузь домобудівництво
за ЗКГНГ
61133
Вид економічної діяльності загальне
за КВЕД
45.21.1
домобудівництво
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за __________________ 20__ р.
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

010

17036,0

5379,0

Податок на додану вартість

015

1344,0

601,0

Акцизний збір

020

—

—

025

—

—

Інші вирахування з доходу

030

—

713,0

Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

035

15692,0

4065,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

15286,0

3115,0

прибуток

050

406,0

950,0

збиток

055

—

—

Інші операційні доходи

060

5927,0

3422,0

Валовий:
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Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Адміністративні витрати

070

1804,0

988,0

Витрати на збут

080

15,0

14,0

Інші операційні витрати

090

3391,0

2838,0

1123,0

532,0

Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток

100

збиток

105

—

—

Доход від участі в капіталі

110

—

—

Інші фінансові доходи

120

4,0

3,0

Інші доходи

130

12,0

847,0

Фінансові витрати

140

416,0

308,0

Втрати від участі в капіталі

150

—

—

Інші витрати

160

17,0

827,0

706,0

247,0

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:
прибуток

170

збиток

175

—

—

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

503,0

77,0

203,0

170,0

Фінансові результати від звичайної
діяльності:
прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:
доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:
прибуток

220

збиток

225

Фінансовий аналіз: теорія і практика

—

—

—

—

—

—

—

—

203,0

170,0

—

—
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II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

13878,0

5951,0

Витрати на оплату праці

240

2706,0

1395,0

Відрахування на соціальні заходи

250

1029,0

511,0

Амортизація

260

834,0

471,0

Інші операційні витрати

270

2130,0

683,0

Разом

280

20577,0

9011,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2053842

2053842

Скоригована середньорічна кількість
простих акцій

310

2053842

2053842

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,1

0,08

Скоригований чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію

330

0,1

0,08

Дивіденди на одну просту акцію

340

—

—

Керівник ___________________________________________________
Головний бухгалтер _________________________________________
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Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ «Домобудівник»
за ЄДРПОУ
Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників,
за КОАТУУ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь домобудівництво
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
загальне домобудівництво
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума

01
01272976
7410136600
06024
61133
45.21.1

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за __________________ 20__ р.
Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

За звітний період
Стаття

Код

1

2

За попередній
період

Надход- Видаток Надход- Видаток
ження
ження
3

4

5

6

706,0

—

247,0

—

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
010
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів

020

834,0

×

471,0

×

збільшення (зменшення) забезпечень

030

—

—

—

—

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

—

—

—

—

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

1,0

—

—

23

Витрати на сплату відсотків

060

416,0

×

308,0

×

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах

070

1957,0

—

1003,0

—

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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За звітний період
Стаття

Код

1

2

3

4

5

6

080
090

—
—

2879,0
1,0

—
—

453,0
—

100
110

2459,0
—

—
—

—
—

1566,0
—

120

1536,0

—

—

1016,0

130
140

×
×

421,0
87,0

×
×

308,0
—

150

1028,0

—

—

1324,0

160

—

—

—

—

170

1028,0

—

—

1324,0

180
190
200

—
12,0
—

×
×

×
×

—

700,0
48,0
—

—

210
220
230

4,0
—
—

×
×
×

3,0
—
—

×
×
×

240
250

×
×
×

—
334,0

×
×
×

751,0
230,0

Зменшення (збільшення):
оборотних активів
витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачені:
відсотки
податки на прибуток
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
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За попередній
період

260

Надход- Видаток Надход- Видаток
ження
ження

—

—
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За звітний період
Стаття

1

Код

За попередній
період

Надход- Видаток Надход- Видаток
ження
ження

2

3

4

5

6

Інші платежі

270

×

—

×

—

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

—

318,0

—

230,0

Рух коштів від надзвичайних
подій

290

—

—

—

—

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

—

318,0

—

230,0

Надходження власного капіталу

310

—

—

Отримані позики

320

2500,0

Інші надходження

330

—

×
×
×

×
×
×

Погашення позик

340

3280,0

Сплачені дивіденди

350

Інші платежі

360

×
×
×

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних
подій

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
2000,0
—

365,0

—

×
×
×

—

780,0

1635,0

—

380

—

—

—

—

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

—

780,0

1635,0

—

Чистий рух коштів за звітний
період

400

—

70,0

81,0

—

Залишок коштів на початок року 410

91,0

×

10,0

×

Вплив зміни валютних курсів на
420
залишок коштів

—

—

—

—

21,0

×

91,0

×

Залишок коштів на кінець року

430

—

—
—

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________________________
Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ «Домобудівник»
за ЄДРПОУ
Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників
за КОАТУУ
Орган державного управління колективна
за СПОДУ
Галузь домобудівництво
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності загальне домобудівництво за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума

КОДИ

01
01272976
4410136600
06024
61133
45.21.1

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 200__ р.

6

Залишок на 010
початок року

103,0

—

—

Коригування:
Зміна облі- 020
кової політики

—

—

—

—

Виправлення 030
помилок

—

—

—

Інші зміни

040

—

—

—

Скоригований залишок на початок року

050

103,0

—

—

Переоцінка
активів:
Дооцінка
основних
засобів

060

—

—

—
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Разом

Інший додатковий
капітал

5

Вилучений капітал

Додатковий вкладений капітал

4

Неоплачений капітал

Пайовий капітал

3

1

Нерозподілений
прибуток

Статутний капітал

2

Стаття

Резервний капітал

Код

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

7

8

9

10

11

(194,0)

—

—

18309,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

18278,0 122,0

18278,0 122,0

(54,0)

—

(194,0) (—) (—) 18309,0

54,0

—

—

—
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Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

070

—

—

—

(—)

—

—

—

—

(—)

Дооцінка незавершеного 080
будівництва

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Уцінка незавершеного
090
будівництва

—

—

—

(—)

—

—

—

—

(—)

Дооцінка
нематеріаль- 100
них активів

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Уцінка нематеріальних активів

110

—

—

—

(—)

—

—

—

—

(—)

120

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

130

—

—

—

—

—

203,0

—

—

203,0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

140

—

—

—

—

—

(—)

—

—

(—)

Спрямування прибутку
до статутно- 150
го капіталу

—

—

—

—

—

(—)

—

—

—

Відрахування до резерв- 160
ного капіталу

—

—

—

—

—

(—)

—

—

—

170

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Стаття

1

Уцінка основних засобів
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Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Внески учасників:
180
Внески до
капіталу

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Погашення
заборгованості з капіталу

190

—

—

—

—

—

—

—

—

—

200

—

—

—

—

—

—

—

—

—

210

—

—

—

—

—

—

— (—)

Перепродаж
викуплених 220
акцій (часток)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Анулювання
викуплених
230
акцій (часток)

(—)

— (—)

—

—

(—)

—

—

(—)

Стаття

1

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

(—)

Вилучення
частки в капіталі

240

—

—

—

—

—

—

— (—)

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

(—)

—

—

—

—

—

—

—

—

Інші зміни
в капіталі:
260
Списання
невідшкодованих збитків

—

—

—

—

(—)

—

—

—

—

Безкоштовно
отримані
270
активи

—

—

—

—

—

—

—

—

—

280

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом зміни 290
в капіталі

—

—

—

(54,0)

—

257,0

—

—

203,0

Залишок на 300
кінець року

103,0

—

—

Стаття

1

18224,0 122,0

63,0

(—) (—) 18512,0

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________________________
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К Зп

Коефіцієнт захищеного періоду

К ЗРК

К МнРК

Маневреність робочого капіталу

Коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом

К Ал

2

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Умовне
позначення

Назва показника

Робочий капітал
Чистий дохід

Оборотні активи +
+ Витрати майбутніх періодів *
Середньоденні
операційні витрати

Грошові кошти +
+ Поточні фінансові інвестиції
Робочий капітал

Грошові кошти
та їх еквіваленти
Поточні зобов’ язання +
+ Доходи майбутніх
періодів * *

3

Алгоритм розрахунку

Ф.1 р.260 + р.270 * - p.620 - р.630 * *
Ф.2 р.035

Ф.1 р.260 + р. 270 *
(Ф.2 р. 040 + р.070 +
+ р.080 + р.090) : 360

Ф.1 р.230 + ... + 250
Ф.1 р.260 + р.270 * - p.620 - р.630 * *

Ф.1р.230 + р.240
Ф.1р.620 + р.630 * *

4

Джерела інформації

О. Я. Базілінська

Показує, яка частка поточних зобов’язань може бути
погашена миттєво.
Достатнім вважається значення
вище за 0,2—0,5.
Показує частку
абсолютно ліквідних активів у робочому капіталі,
що забезпечує
свободу фінансового маневру
Показує скільки
днів підприємство
зможе існувати
при форс–мажорних обставинах
Характеризує
співвідношення
короткострокової
платоспроможності та річного операційного грошового потоку

5

Характеристика
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3. Модель Спрингейта (якщо ZС<0,862, то підприємство є потенційним банкрутом)
(3)

Z C = 1,03х1 + 3,07х 2 + 0,66х 3 + 0,4х 4

Z А 83 = 0,717x1 + 0,847х 2 + 3,107х 3 +
+ 0,42х 4 + 0,998х 5

(2.2)

Z А = 1,2x1 + 1,4х 2 + 3,3х 3 + 0,6х 4 + 1,0х 5

(2.1)

2. Z A -показник Альтмана
(якщо Z дорівнює 1,8 і менше, то ймовірність банкрутства дуже висока,
1,81—2,7 — висока,
2,71—2,99 — можлива,
3,0 і вище — дуже низька);
граничне значення ZА83 —
1,23 (може бути використаний українськими господарюючими суб’єктами)

3

2

Додаток Б

О. Я. Базілінська

х1 — відношення оборотних активів до
активів;
х2 — рентабельність активів (співвідношення прибутку до сплати відсотків і
податків та активів);
х3 — співвідношення прибутку до сплати
податків та поточних зобов’язань;
х4 — відношення чистого доходу до активів

х1 — відношення робочого капіталу до
активів;
х2 — відношення чистого прибутку до
активів;
х3 — рентабельність активів (співвідношення прибутку до сплати відсотків і
податків та активів);
х4 — співвідношення ринкової вартості
акцій та позикового капіталу;
х5 — відношення чистого доходу до активів;
х4 (для ZА83 ) — коефіцієнт фінансової
стабільності

х1 —коефіцієнт поточної ліквідності;
х2 — коефіцієнт концентрації позикового
капіталу

Позначення

Методика розрахунку

Z Д = −0,3877 − 1,0736x 1 + 0,0579x 2

(1)

1. Двофакторна модель (якщо результат за показником
є від’ємним, то ймовірність
настання банкрутства невелика; якщо результат є додатнім, то навпаки)

1

Назва моделі, пояснення

МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
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(6)

6. Модель Фулмера (втрата
платоспроможнос-ті неминуча при ZФ < 0, при ZФ > 0,
компанія функціонує нормально з подальшими
перспективами ефективного
розвитку)

Фінансовий аналіз: теорія і практика

(5)

5. Модель Таффлера (якщо
величина ZТ більша за 0,3,
то це свідчить, що у фірми
непогані довгострокові перспективи, а якщо менша за
0,2, то банкрутство більш
ніж імовірне)
Z Т = 0,53х1 + 0,13х 2 + 0,18х 3 +
+ 0,16х 4

Z Л = 0,063х1 + 0,092х 2 + 0,057х 3 +
+ 0,001х 4

271

Z Ф = 5,528x1 + 0,212х 2 + 0,073х 3 +
+ 1,27х 4 − 0,12х 5 + 2,335х 6 + 0,575х 7 +
+ 1,083х 8 + 0,894х 9 − 3,075

(4)

4. Модель Ліса (граничне
значення ZЛ = 0,037)

х1 — відношення нерозподіленого прибутку минулих років до активів;
х2 — відношення чистого доходу до активів;
х3 — співвідношення прибутку до сплати
податків та власного капіталу;
х4 — відношення грошового потоку до
всіх зобов’язань;
х5 — відношення довгострокових зобов’язань до активів;
х6 — відношення поточних зобов’язань
до активів;
х7 — логарифм від матеріальних активів;
х8 — відношення оборотних активів до
всіх зобов’язань;
х9 — логарифм від співвідношення прибутку до сплати відсотків і податків та
сплаченого відсотка

х1 — відношення операційного прибутку
до поточних зобов’язань;
х2 — відношення оборотних активів до
зобов’язань;
х3 — відношення поточних зобов’язань
до активів;
х4 — відношення чистого доходу до активів

х1 — співвідношення оборотних активів
та суми активів;
х2 — відношення операційного прибутку
до активів;
х3 — відношення нерозподіленого прибутку до активів;
х4 — коефіцієнт фінансової стабільності
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(7)

х1 — відношення оборотного капіталу до
активів;
х2 — відношення чистого прибутку до власного капіталу;
х3 — відношення чистого доходу до активів;
х4 — відношення чистого прибутку до сумарних витрат

3

Позначення

10. Коефіцієнт відновлення
платоспроможності (К3),
розраховується у випадку
якщо (К1) чи (К2) — той чи
інший знаходиться не в межах нормативних значень

9. Коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом (К2),
має бути не меншим ніж 0,1

8. Коефіцієнт поточної ліквідності (К1), має знаходитися в межах від 1 до 2

Поточні активи +
+ Витрати майбутніх періодів
Поточні зобов’ язання +
+ Доходи майбутніх періодів

(10)
К3 =

К 1* + ( 6 ) × (К 1* − К 1 )
Т
К 1норм

Поточні активи - Поточні пасиви
К2 =
Поточні активи

(9)

К1 =

(8)

О. Я. Базілінська

6 — період відновлення платоспроможності в місяцях;
Т — звітний період у місяцях;
К 1∗ — фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності (в кінці розрахункового
періоду);

Див. тему 5

Див. тему 5

Оцінювання фінансового стану щодо задоволеності структури балансу («Методичні положення
щодо оцінювання фінансового стану підприємств і встановлення незадовільної структури балансу»)

R = 8,38 х1 + х2 + 0,054 х3 + 0,63х4

2

1

7. R-модель Іркутської державної економічної академії
(якщо R = 0–0,18, то ймовірність банкрутства 90—100 %,
якщо 0,18–0,32, то 60–80 %,
якщо 0,32–0,42, то 15–20 %,
якщо > 0,42, то мінімальна
до 10 %).

Методика розрахунку

Назва моделі, пояснення
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15.Співвідношен-ня за яким
здійснюється емісія

14. Грошова оцінка першочергового права на придбання нових акцій
(15)

(14)

(13)

(12)

12. Коефіцієнт можливої нейтралізації поточної загрози банкрутства (за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу)
13. Біржовий курс акцій нової емісії

(11)

11. Коефіцієнт втрати платоспроможності (К4), розраховується у випадку якщо
(К1) та (К2) знаходяться не в
межах нормативних значень

C=

Кб − Ке
С +1
Ф1
Ф 2 − Ф1

ГО ПП =

Qn + Qe

273

(К б × Q n + K e × Q e )

ЧГП
КНЗБ =
ССФЗ

К1∗ + ( 3 ) × (К1∗ − К1 )
Т
К1норм

К б.н. =

К4 =

Ф1 , Ф 2 – розмір статутного фонду до і після його збільшення

К б , K e — біржовий та емісійний курс акцій;
С — співвідношення за яким здійснюється
емісія

К б , K e — біржовий та емісійний курс акцій;
Q n , Q e — початкова та емісійна кількість акцій

ЧГП — очікувана сума чистого грошового
потоку;
ССФЗ — середня сума фінансових зобов’язань

Т — звітний період у місяцях;
К1∗ — фактичне значення коефіцієнта поточної
ліквідності (в кінці розрахункового періоду);
К1 — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду;
К 1НОРМ — нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;
3 — період відновлення платоспроможності в місяцях

К1 — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду;
К 1НОРМ — нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності
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К МВП

КП

Коефіцієнт майна
виробничого призначення

Коефіцієнт постійності

КМ

2

1

Коефіцієнт мобільності

Умовне
позначення

Назва показника

Ф.1 р. 260 + р.270 *
Ф.1 р.280

Ф.1 р.080
Ф.1 р.280

Необоротні активи
Активи

Оборотні активи
Активи

Ф.1р.010 + р.030 + р.100 + р.120
Ф.1 р.280

Засоби виробництва
Активи

4

Джерела інформації

Аналіз майна підприємства

3

Алгоритм розрахунку

5

Характеристика

О. Я. Базілінська

Відношення оборотних активів до
всіх активів (або
одиниця мінус коефіцієнт постійності)

Відношення необоротних активів
до всіх активів.
Якщо цей показник низький, то це
говорить про низький виробничий
потенціал

Характеризує частку засобів виробництва у вартості
майна. Рекомендоване значення > 0,5

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Додаток В
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КЗ

Коефіцієнт зносу
основних засобів
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ЧАкЧОЗ

К ОбАНА

Частка активної
частини основних
засобів

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

Ф.5 р. 130...p.160 гр. 3 або гр.14
Ф.5 р.100...p.180 гр.3 або гр.14

Ф.1 р. 032
Ф.1 р.031

Вартість активної частини
основних засобів
Вартість основних засобів

Знос основних засобів
Первісна вартість
основних засобів

275

Ф.1 р. 260 + р.270 *
Ф.1 р.080

Оборотні активи
Необоротні активи

Характеризує інтенсивність накопичення коштів
для оновлення основного капіталу.
Рекомендоване
значення <0,5

відношення вартості активної частини основних засобів (машини,
обладнання,
транспортні засоби тощо) до вартості всіх основних засобів

Відношення оборотних активів до
необоротних активів. Цей коефіцієнт повинен збільшуватись, що
дасть можливість
підвищити ліквідність балансу підприємства. Негативною є різка
зміна

276
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К Пр

К Он

К Виб

Коефіцієнт оновлення

Коефіцієнт вибуття

2

1

Коефіцієнт придатності

Умовне
позначення

Назва показника

4

Ф.1 р. 031
Ф.1 р.032

Ф.5 р. 100...p.180 гр. 5
Ф.5 р.100...p.180 гр.14

Ф.5 р. 100...p.180 гр. 8
Ф.5 р.100...p.180 гр.3

Первісна вартість
основних засобів
Знос основних засобів

Вартість основних засобів,
що надійшли за період
Вартість основних засобів
на кінець періоду

Вартість основних засобів,
що вибули за період
Вартість основних засобів
на початок періоду

Джерела інформації

3

Алгоритм розрахунку
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Відношення первісної вартості основних засобів,
що вибули до їх
первісної вартості
на початок періоду Рекомендоване значення > 0,1

Відношення суми
введених за звітний
період основних
засобів до первісної вартості основних засобів на
кінець періоду.
Рекомендоване
значення > 0,1

Відношення вартості основних засобів до величини
зносу основних
засобів (або одиниця мінус коефіцієнт зносу)

5
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Фінансовий аналіз: теорія і практика

277

ІПА

К ОА

КОПА

Індекс постійного
активу

Оборотність активів, оборотів

Оборотність постійних активів,
оборотів

Фінансовий аналіз: теорія і практика

Фм

Фв

Фондомісткість

Фондовіддача

Ф.1 р. 080
Ф.1 р.380 + р.430

Необоротні активи
Власний капітал

Чистий дохід
Середні постійні активи

Чистий дохід
Середні активи

277

Ф.2 р. 035
Ф.1 р. 080

Ф.2 р. 035
Ф.1 р. 280

Ф.1 р. 031
Ф.1 р.035

Середня вартість основних
засобів
Чистий дохід

Показники оборотності активів

Ф.2 р. 035
Ф.1 р.031

Чистий дохід
Середня вартість основних
засобів

Скільки чистого
доходу припадає
на одиницю постійних активів.
Позитивним є зростання

Скільки отримано
чистого доходу на
одиницю коштів,
інвестованих в активи. Позитивним
є зростання

Характеризує частку необоротних
активів (в тому
числі основних засобів) власних
джерелах

Є показником зворотнім до фондовіддачі.

Відношення чистого доходу до середньої вартості
основних засобів

278
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Оборотність запасів, оборотів

Тривалість одного
обороту оборотних активів, днів

Оборотність оборотних активів,
оборотів

К ОЗ

ДО

К ООбА

КОРК

2

1

Оборотність робочого капіталу,
оборотів

Умовне
позначення

Назва показника

Скільки чистого
доходу припадає на
одиницю робочого
капіталу. Позитивним є зростання

Ф.2 р.035
Ф.1р.260 + р.270 * −
− p.620 - р.630 * *

Чистий дохід
або
Середні запаси
Собівартість
реалізованої продукції
Середні запаси

360/ К ООбА

Чистий дохід
Середня величина
оборотних активів

Ф.2 р.035
Ф.1 р.100 + ... + р.140
або
Ф.2 р.040
Ф.1 р.100 + ... + р.140

Ф.2 р.035
Ф.1 р. 260 + р.270 *

О. Я. Базілінська

Кількість оборотів
коштів, інвестованих в запаси. Позитивним є зростання

Період, протягом
якого оборотні активи трансформуються в кошти.
Позитивним є
зменшення

Скільки чистого
доходу припадає на
одиницю оборотних активів. Позитивним є зростання

5

Характеристика

4

Джерела інформації

Показники оборотності оборотних активів

Чистий дохід
Середній робочий капітал

3

Алгоритм розрахунку

Фінансовий аналіз: теорія і практика

279

ДД

К КЗ

Тривалість одного
обороту дебіторської заборгованості, днів

Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

360/ К ОД

Чистий дохід
Середня дебіторська
заборгованість

Чистий дохід
Середня кредиторська
заборгованість
або
Собiвартiсть реалізованої
продукції
Середня кредиторська
заборгованість за товар

279

Ф.2 р.040
Ф.1 р. 520. + р.530

або

Ф.2 р.035
Ф.1 р. 620. - р.500 - р.510

Кількість оборотів
кредиторської заборгованості. Позитивним є зростання

Середній період
погашення дебіторської заборгованості. Позитивним є зменшення

У скільки разів
чистий дохід перевищує середню
дебіторську заборгованість. Позитивним є зростання

360/ К ОЗ

Ф.2 р.035
Ф.1 р. 150 + ... + р.210

Період, протягом
якого запаси
трансформуються
в кошти. Позитивним є зменшення

Показники оборотності кредиторської заборгованості

Фінансовий аналіз: теорія і практика

К ОД

ДЗ

Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів

Тривалість одного обороту запасів, днів

280
280
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Д КЗ

К ФН

К ФЗ

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансової залежності

2

1

Тривалість одного
обороту кредиторської заборгованості, днів

Умовне
позначення

Назва показника

4

Джерела інформації

Валюта балансу
Сума власних коштів

Сума власних коштів
Валюта балансу

Ф.1 р.640
Ф.1 р.380 + р.430

Ф.1 р.380 + р.430
Ф.1 р.640

Аналіз джерел формування капіталу підприємства

360/ К КЗ

3

Алгоритм розрахунку

О. Я. Базілінська

Розраховується
відношенням валюти балансу до
власного капіталу,
є оберненим показником до коефіцієнта фінансової
незалежності.
Рекомендоване
значення менше 2
(тобто 1/0,5).

Характеризує
концентрацію власного капіталу.
Рекомендоване
значення більше
0,5

Середній період
сплати підприємством кредиторської заборгованості. Позитивним є
зменшення

5

Характеристика

Фінансовий аналіз: теорія і практика

281
Фінансовий аналіз: теорія і практика

(коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел)

К ДЗ

К ФС

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт довгострокової заборгованості

К ФР

К кПК

Коефіцієнт фінансового ризику
(коефіцієнт фінансового левериджу)

Коефіцієнт концентрації
позикового
капіталу

Довгострокові зобов’ язання
Власний капітал +
+ Довгострокові зобов’ язання

281

Ф.1р.480
Ф.1р.380 + р.430 + р.480

Ф.1р.380 + р.430
Ф.1р.380 + р.620 + р.630

Власний капітал
Позиковий капітал

Характеризує загальну капіталізацію підприємства.
Показує відсоток
довгострокових
зобов’язань у капіталізованих
джерелах

Характеризує покриття боргів власним капіталом.
Є оберненим показником до коефіцієнта фінансового ризику

Ф.1р.480 + р.620 + р.630
Ф.1р.380 + р.430

Позиковий капітал
Власний капітал

К кПК = 1 − К ФН = 1 − 1 / К ФЗ ,

або

Показує частку
залученого майна
в активах підприємства та ступінь
залежності підприємства від
кредиторів
Характеризує
співвідношення
позикових та власних коштів. Рекомендоване
значення менше 1

Позиковий капітал
Валюта балансу

Ф.1 р.480 + р.620 + р.630
Ф.1 р.640

282
282
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К ПВ

К МнВК

Коефіцієнт покриття відсотків

Коефіцієнт маневреності власного
капіталу

К ФНКД

2

1

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

Умовне
позначення

Назва показника

Ф.1 р.260 + р.270 * - p.620 - p.630 * *
Ф.1 р.380 + р.430

О. Я. Базілінська

Визначає частку
власного капіталу,
що вкладена в
оборотні активи.
Характеризує ступінь мобільності
власного капіталу,
тобто показує ту
частину власного
капіталу, яка знаходиться в обігу і
використовується
для фінансування
поточної діяльності
Робочий капітал
Власний капітал

Є відносним показником довгострокової платоспроможності.
Ф.2 р.170 + р.140
.
Ф.2 р.140

Прибуток до сплати податків +
+ Витрати на сплату відсотків
Витрати на сплату відсотків

Показує відсоток
власного капіталу
у капіталізованих
джерелах

5
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Ф.1р.380 + р.430
Ф.1р.380 + р.430 + р.480

4

Джерела інформації

Власний капітал
Власний капітал +
+ Довгострокові зобов’ язання

3

Алгоритм розрахунку
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283

ЕЗ

К Пл

К Шл

Ефективна заборгованість

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1 р.620 + р.630** –
– (р. 150 +…+ р.240)

Ф.1р.260 + р.270 *
Ф.1р.620 + р.630 * *

Ф.1р.260 − (р.100 + ... + р.140) +
+ р.270 *
Ф.1р.620 + р.630 * *

(Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів**) –
– (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість)

Оборотні активи +
+ Витрати майбутніх періодів *
Поточні зобів’ язання +
+ Доходи майбутніх періодів * *
Поточні активи - Запаси +
+ Витрати майбутніх періодів *
Поточні зобов’ язання +
+ Доходи майбутніх періодів * *

283

Ф.1 р.260 + р.270*–
– р.620 – р.630**

(Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів*) – (Поточні зобов’язання + Доходи
майбутніх періодів**)

Фінансовий аналіз: теорія і практика

РК

Робочий капітал

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Характеризує величину оборотних
коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими
зобов’язаннями
Характеризує частину поточних зобов’язань, що можуть бути покриті
за рахунок надходжень від поточної діяльності підприємства
Характеризує достатність оборотних активів для
задоволення поточних зобов’язань.
Значення має перевищувати 100 %
Характеризує можливість погашення
підприємством
поточних зобов’язань поточними
активами за відрахуванням запасів

Фінансовий аналіз: теорія і практика

285

Д3

В

ВД

Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення третього
ступеню

Наявність власних коштів
Наявність власних
та довгострокових
позикових коштів

Фінансовий аналіз: теорія і практика

Д2

Д1

Коефіцієнт довгострокового фінансового
забезпечення
другого ступеню

Коефіцієнт довгострокового фінансового
забезпечення
першого ступеню

Ф.1 р.380 + р.430 +
+ р.480 + р.630 * * *
Ф.1 р.080 +
+ Постійні оборотні активи

Ф.1 р.380 + р.430 +
+ р.480 + р.630 * * *
Ф.1 р.080

Ф.1 р.380 + р.430
Ф.1 р.080

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи

Власний капітал – Необоротні
активи

285

Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 +
+ р.630*** – р. 080

Ф.1 р.380 + р.430 – р. 080

Аналіз фінансової стійкості
Визначення типу фінансової стійкості

Власний капітал +
+ Довгострокові зобов’ язання
Необоротні активи +
+ Постійні оборотні активи

Власний капітал +
+ Довгострокові зобов’ язання
Необоротні активи

Власний капітал
Необоротні активи

Характеризує наявність власних
джерел для фінансування запасів
Характеризує наявність капіталізованих джерел для фінансування запасів

Характеризує покриття необоротних
активів власним капіталом. Рекомендоване значення більше ніж 0,5—0,7
Характеризує покриття необоротних активів капіталізованими джерелами. Рекомендоване значення
більше одиниці
Характеризує покриття постійних
активів капіталізованими джерелами. Позитивним
є зростання

286
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Надлишок (+) чи
дефіцит (–) загальних коштів

Надлишок (+) чи
дефіцит (–) власних та довгострокових позикових
коштів

ФЗК

Ф

ВД

Ф

В

Зп

Запаси

Надлишок (+) або
дефіцит (–) власних коштів

ЗК

2

1

Наявність загальних коштів

Умовне
позначення

Назва показника

Ф.1 р.100 + ...+ р.140+ р.270*

Виробничі запаси + Готова
продукція + Незавершене виробництво + Товари + Витрати
майбутніх періодів*

Наявність загальних коштів –
– Запаси

Наявність власних та довгострокових позикових коштів –
– Запаси

ЗК – Зп

ВД – Зп

В – Зп

Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 +
+ р.630*** + р. 500 –р. 080

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання + Короткострокові кредити банків – Необоротні активи

Наявність власних коштів –
– Запаси

4

Джерела інформації

3

Алгоритм розрахунку
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Характеризує забезпеченість запасів загальними
джерелами фінансування

Характеризує забезпеченість запасів капіталізованими джерелами

Характеризує забезпеченість запасів власними коштами

Характеризує величину запасів
підприємства

Характеризує наявність загальних
джерел для фінансування запасів

5
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287

К СМ

ЗМ

Коефіцієнт маржинального прибутку

Запас міцності

(

{ (

)}

) (

)

Ф.1 р.260 + р.270 * - p.620 - р.630 * *
Ф.1 р.100 + ... + р.140

TR - TR б

CM TR - VC
VC
=
= 1−
TR
TR
TR

287

Оцінка запасу фінансової стійкості

Робочий капітал
Запаси

1, якщо Ф ≥ 0

S(Ф ) = 
0, якщо Ф < 0


ЗК

S = S1 ± Ф В , S 2 ± Ф ВД ,
S3 ± Ф

Фінансовий аналіз: теорія і практика

КПЗ

S

Коефіцієнт покриття запасів

Трьохкомпонентний показник типу фінансової
стійкості

Показує величину,
на яку фактичний
або запланований
обсяг реалізації
перевищує беззбитковий обсяг. Позитивним є збільшення

Показує частку
маржинального
прибутку у чистому доході

Показує наскільки
запаси забезпеченні робочим капіталом. Рекомендоване значення
більше 0,6-0,8

Абсолютна стійкість: S={1,1,1}.
Нормальна стійкість:S={0,1,1}.
Нестійке становище: S={0,0,1}.
Кризове становище: S={0,0,0}
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О. Я. Базілінська

ОЛ

Сила дії операційного левериджу

К ФР

К ОЛ

Коефіцієнт операційного левериджу

Коефіцієнт фінансового ризику

КЗМ

2

1

Коефіцієнт запасу міцності

Умовне
позначення

Назва показника

Позикові кошти
Власний капітал

1
1 - 1/Q б

CM
∆EBIT
або
або
CM - FC
∆Q

FC
ЧП
FC
або
або
TC
FC
TR

TR - TR б
TR б

3

Алгоритм розрахунку

Ф.1р.480 + р.620 + р.630
Ф.1р.380 + р.430

4

Джерела інформації

О. Я. Базілінська

Характеризує рівень використання
підприємством позичкових джерел

Показує, на скільки відсотків зміниться прибуток
до сплати відсотків та податків
(ЕВІТ) за умови
зміни обсягів продажів на 1 %

Характеризує рівень
постійних операційних витрат

Характеризує ризик нерентабельності роботи підприємства. Чим
більша величина
коефіцієнту запасу
міцності, тим
більш фінансово
стійке підприємство

5

Характеристика

Фінансовий аналіз: теорія і практика
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Р Пр

Р ВР

Рентабельність
продукції

Валова рентабельність реалізації

Фінансовий аналіз: теорія і практика

ОФЛ

ФЛ

Сила дії операційногофінансового левериджу

Сила дії фінансового левериджу

EBIT + FC
EBIT - I

Валовий прибуток
Чистий дохід
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Дохідні показники

Валовий прибуток
Собівартість
реалізованої продукції

Ф.2 р.050
Ф.2 р.035

Ф.2 p.050
Ф.2 р.040

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

або

(P - AVC) × Q
=
EBIT - I
(P - AVC) × Q
=
(P - AVC) × Q - FC - I

∆EPS
або ОЛ ×ФЛ або
∆Q

∆ЧП
∆EPS
або
або
∆EBIT
∆EBIT
EBIT
EBIT - I

Показує прибутковість з гривні
продажу

Показує скільки
отримано прибутку з кожної гривні,
витраченої на виробництво

Характеризує чутливість чистого
прибутку до зміни
обсягів продажу

Характеризує чутливість зміни чистого прибутку до
зміни прибутку до
сплати відсотків
та податків
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О. Я. Базілінська

Р ОР

Р ЧР

Р Об

Чиста рентабельність реалізації

Рентабельність
оборотного капіталу

2

1

Операційна рентабельність реалізації

Умовне
позначення

Назва показника

Операційний прибуток
Середня вартість
оборотних активів

Ф.2 p. 100
Ф.1 р.260 + р.270 *

О. Я. Базілінська

Характеризує здатність підприємства отримувати
прибуток від операційної діяльності

Ф.2 р.220
Ф.2 р.035

Чистий прибуток
Чистий дохід

Ресурсні показники

Характеризує повний вплив структури капіталу і фінансування підприємства на його
рентабельність

Ф.2 р.100
Ф.2 р.035

5

Характеристика

Операційний прибуток
Чистий дохід

4

Джерела інформації

Показує рентабельність підприємства після відрахування витрат на
управління та збут
товарів

3

Алгоритм розрахунку
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Р ВК

ФЛ ВК

Рентабельність
власного капіталу

Сила дії фінансового левериджу
(європейська
концепція)

Фінансовий аналіз: теорія і практика

Р ЧА

РА

Рентабельність
чистих активів

Рентабельність
активів

(1 - t) × (Р А - i) ×
Позиковий капітал
×
Власний капітал

Чистий прибуток
Середня вартість
власного капіталу

Чистий прибуток +
+ Фінансові витрати ×
× (1 - Податкова ставка)
Середня вартість чистих
активів

Прибуток до сплати
відсотків та податків
або
Середня вартість чистих
активів

Прибуток до сплати
відсотків та податків
або
Середня вартість активів
Чистий прибуток +
+ Фінансові витрати ×
× (1 - Податкова ставка)
Середня вартість активів

291

Ф.2 р.220
Ф.1 р.380

Ф.2 р.170 + р.140 × (1 - t)
Ф.1 р.380 + р.430 +
+ р.480 + р.630 * *

Ф.2 р.170 + р.140
або
Ф.1 р. 380 + р.430 +
+ р.480 + р.630 * *

Ф.2 р.170 + р.140 або
Ф.1 р.280
Ф.2 р.220 + Ф.2 р.140 × (1 - t)
Ф.1 р.280

Показує, на скільки
відсотків підвищується рентабельність
власного капіталу
підприємства за рахунок залучення позикового капіталу

Показує наскільки
ефективно підприємство використовує власний капітал

Характеризує наскільки ефективно
підприємство використовує чисті
активи, тобто суму власного капіталу та довгострокових зобов’язань

Показує наскільки
ефективно підприємство використовує свої активи
для отримання
прибутку
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О. Я. Базілінська

К ВнЗр

Коефіцієнт внутрішнього зростання

КСтЗр

2

1

Коефіцієнт стійкого зростання

Умовне
позначення

Назва показника

Чистий прибуток − Дивіденди
=
Власний капітал на початок
звітного періоду
Реінвестований прибуток
=
Власний капітал на початок
звітного періоду

Чистий прибуток - Дивіденди
=
Активи на початок
звітного періоду
Реінвестований прибуток
=
Активи на початок
звітного періоду

Ф.2р.220 − р.140
Ф.1р.380 + р.340

Ф.2 р. 220 - Ф.4 р.140
Ф.1 р. 640

Коефіцієнти зростання

4

Джерела інформації

Аналіз ділової активності підприємства

3

Алгоритм розрахунку

О. Я. Базілінська

Характеризує максимальний темп
приросту обсягу
реалізації, який
може мати підприємство без зміни
коефіцієнту фінансового ризику

Показує можливість підприємств
нарощувати оборотні та необоротні
активи за рахунок
внутрішніх джерел
фінансування. Характеризує максимальний темп приросту обсягу
реалізації, який
може мати підприємство без зовнішнього фінансування

5

Характеристика
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ТВ

ЧТВ

ІР

Дисконтований
грошовий потік

Чиста теперішня
вартість

Індекс рентабельності інвестицій

Фінансовий аналіз: теорія і практика

ОНД

Облікова норма
доходу

ТВ ЧГН
ЧІ

МВ ЧГН
− ЧІ
(1 + r) N

293

MB
(1 + r) N

ТВ ЧГН − ЧІ = ∑

Показує теперішню вартість майбутніх надходжень доходів

Середній чистий прибуток
Середні інвестиції

Характеризує дисконтний дохід від
інвестиційного проекту на одиницю інвестиційних витрат.
ІР>1 — підприємство схвалює проект;
ІР<1 — проект відхиляється

Якщо ЧТВ>0, інвестування є економічно прийнятним.
Якщо ЧТВ<0, інвестування невигідне
для інвесторів

Характеризує відношення величини
середнього чистого
прибутку, отриманого в результаті
капітальних інвестицій, до середньої
або початкової вартості інвестицій

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Оцінка доцільності капіталовкладень
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О. Я. Базілінська

r

ТВ ЦП

ТВ П

ТВ З

Теперішня вартість цінного паперу
Теперішня вартість привілейованих акцій

Теперішня вартість звичайної
акції (модель Гордона)

2

1

Очікувана норма
дохідності цінного паперу

Умовне
позначення

Назва показника

Д
r

Д 0 (1 + g) Д1
=
r-g
r -g

ТВ П =

ГН t
ЦN
+
t
(1 + r) N
t =1 (1 + r)

N

∑

ТВ ЦП

ГН1 + Ц1 − ТВ ЦП

4

Джерела інформації

Аналіз інвестицій в цінні папери

3

Алгоритм розрахунку

О. Я. Базілінська

Модель Городона
має сенс тільки
тоді, коли очікуваний темп зростання дивідендів
менший від дисконтної ставки
(g< r)

Показує дисконтова ну вартість
привілейованих
акцій

Показує дисконтова ну вартість
цінного паперу

Ставка відсотка,
яку інвестор сподівається наступного року отримати від інвестицій в
цінний папір

5

Характеристика
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КД A

ДД

ЗД А

Капіталізована
дохідність звичайних акцій
Дивідендна дохідність акцій

Загальна дохідність звичайних
акцій

Фінансовий аналіз: теорія і практика

ЧПА

ТВ O

Чистий прибуток
на акцію

Теперішня вартість облігації

295

Характеризує загальний дохід інвесторів від зростання ціни акції та
дивідендів

Характеризує дохід інвесторів від
дивідендів

Дивіденд на одну акцію
Ринкова ціна акцій
на початок періоду
(або середня ціна акції)
Ц1 − Ц 0
Д
+
Ц0
Ц0

Показує зростання
ціни акції

Ф.2 р. 220
Ф.2 p.300

Показує, скільки
чистого прибутку
(за вирахуванням
дивідендів на привілейовані акції)
припадає на одну
звичайну акцію в
обігу

Показує дисконтовану вартість
облігацій

Ц1 − Ц 0
Ц0

Чистий прибуток
Середньорічна кількість
звичайних акцій

Оцінка ринкової активності підприємства

ТВ А + ТВ НО =
1
H
= А∑
+
t
(1 + r) N
t =1 (1 + r)
n
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К ПД

Ц/П

Р/Б

Коефіцієнт покриття дивідендів

Коефіцієнт «ціна
– прибуток»

Коефіцієнт «ринкова – балансова
вартість»

Показує у скільки
разів поточний
курс акції перевищує річний
прибуток з неї

Поточна ринкова ціна акції
Прибуток на акцію
Поточна ринкова ціна акції
або
Балансова вартість акції
Ринкова вартість
(капіталізація) підприємства
Балансова вартість
(власний капітал згідно балансу)

Порівнює оцінку
підприємства фондовим ринком з
величиною інвестицій акціонерів у
це підприємство

Обернений до коефіцієнта дивідендних виплат

Дивіденди
Чистий прибуток
ЧПА
1
або
Д
К ДВ

5

Характеристика

Показує частку
прибутку, виплаченого акціонерам
в готівковій формі

4

Джерела інформації

Дивіденд на одну акцію
або
Прибуток на акцію

3

Алгоритм розрахунку

О. Я. Базілінська

Примітка: * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати
балансу; ** — враховується та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу; *** — враховуються доходи майбутніх періодів в частині більш 12 місяців.

К ДВ

2

1

Коефіцієнт дивідендних виплат

Умовне
позначення

Назва показника

Додаток Г
Підсумковий тест з курсу «Фінансовий аналіз»

1. Нерозподілений прибуток належить до складу:
а) основного капіталу;
б) оборотного капіталу;
в) додаткового капіталу;
г) власного капіталу.

2. Незавершене будівництво належить до:

а) короткострокових зобов’язань;
б) основного капіталу;
в) перманентного капіталу;
г) оборотного капіталу.

3. Звітна форма балансу в Україні побудована:

а) в порядку збільшення ліквідності засобів;
б) в порядку зменшення ліквідності засобів;
в) без закономірності;
г) в порядку зменшення терміновості погашення зобов’язань.

4. Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості на
підприємстві призводить до:
а) грошового припливу з інвестиційної діяльності;
б) грошового відпливу з інвестиційної діяльності;
в) грошового припливу з фінансової діяльності;
г) грошового припливу з операційної діяльності.

5. Оборотний капітал не включає:

а) грошових коштів;
б) готової продукції;
в) основних засобів;
г) дебіторської заборгованості.

6. До складу оборотного капіталу підприємства входить:
а) статутний капітал, довгострокові фінансові вкладення, забор-

гованість постачальникам за матеріальні цінності, прибуток минулих років;
б) виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції;
в) незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку;
г) короткострокові фінансові вкладення, сировина і матеріали, заборгованість із заробітної плати, нерозподілений прибуток.

7. Скільки днів триватиме операційний цикл підприємства, якщо
середній період обороту виробничих запасів становить 20 днів, середній період обороту незавершеного виробництва — 5; середній
період обороту запасів готової продукції — 6; середній період обоФінансовий аналіз: теорія і практика
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роту дебіторської заборгованості — 15; середній період обороту грошових коштів — 7; середній період обороту кредиторської заборгованості — 12; середній період обороту робочого капіталу — 30 днів:
а) 30;
б) 31;
в) 46;
г) 34?

8. Фінансовий цикл — це інтервал часу:

а) протягом якого поточні активи підприємства роблять повний оборот
від придбання запасів до отримання коштів від реалізації продукції;
б) протягом якого поточні активи підприємства роблять повний оборот
від придбання запасів до відвантаження покупцеві продукції;
в) який починається з моменту оплати постачальникам матеріалів та закінчується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;
г) між придбанням обладнання та одержанням грошей від покупців за
відвантажену продукцію.

9. Підберіть термін-синонім до категорії «оборотні активи»:

а) робочий капітал;
б) мобільні активи;
в) іммобілізовані активи;
г) власні оборотні кошти.

10. Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховюєть як відношення:

а) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів на кінець цього самого періоду;
б) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів на початок цього самого періоду;
в) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до їх залишкової вартості;
г) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до середньорічної вартості активів.

11. До системи показників майнового стану підприємства належить:

а) продуктивність праці;
б) коефіцієнт покриття;
в) коефіцієнт автономії;
г) фондовіддача.

12. Пасиви підприємства становлять 100 тис. грн. Вартість основних засобів дорівнює 20 тис. грн, незавершеного будівництва — 10,
виробничих запасів — 15, готової продукції — 4, незавершеного виробництва — 5, дебіторської заборгованості — 7 тис. грн. Коефіцієнт майна виробничого призначення становить:
а) 0,54;
б) 0,57;
в) 0,5;
г) 0,61.
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13. Незавершене будівництво належить до:

а) короткострокових зобов’язань;
б) основного капіталу;
в) перманентного капіталу;
г) оборотного капіталу.

14. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як відношення:

а) вартості основних засобів, що вибули за звітний період,
вартості основних засобів на кінець цього ж періоду;
б) вартості основних засобів, що вибули за звітний період,
вартості основних засобів на початок цього ж періоду;
в) вартості основних засобів, що вибули за звітний період,
вої вартості основних засобів на початок цього періоду;
г) вартості основних засобів, що вибули за звітний період,
вої вартості основних засобів на кінець цього періоду.

до первісної

до первісної
до залишкодо залишко-

15. Довгострокова дебіторська заборгованість відноситься до:

а) довгострокових зобов’язань;
б) основного капіталу;
в) перманентного капіталу;
г) оборотного капіталу.

16. На початок звітного періоду активи підприємства становили
1000 тис. грн., в тому числі оборотні активи — 450 тис. грн. Якою
була частка власного капіталу підприємства у формуванні необоротних
активів, якщо довгострокові зобов’язання становили 200 тис. грн:
а) 36 %;
б) 55 %;
в) 64 %;
г) 45 %?

17. Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,7:
а) 0,3;
б) 2,3;
в) 0,4;
г) 1,4?

18. На кінець звітного періоду активи підприємства становили
5000 тис. грн, у тому числі необоротні активи — 2400 тис. грн. Яка
частка позикового капіталу підприємства у формуванні оборотних
активів, якщо довгострокові зобов’язання становили 500 тис. грн,
власний капітал — 2000 тис. грн:
а) 19 %;
б) 4 %;
в) 77 %;
г) 96 %?
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19. Яким буде коефіцієнт фінансової незалежності, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,7:
а) 1,43;
б) 0,3;
в) 1,7;
г) 3,33?

20. Частка власного капіталу у формуванні оборотних активів визначається як відношення:
а) оборотних активів до робочого капіталу;
б) робочого капіталу до оборотних активів;
в) поточних зобов’язань до оборотних активів;
г) оборотних активів до поточних зобов’язань.

21. Власний капітал підприємства становить 500 тис. грн, оборотні активи — 800 тис. грн, необоротні активи — 600 тис. грн. Коефіцієнт фінансової незалежності становить:
а) 0,36;
б) 0,63;
в) 2,8;
г) 0,75.

22. Коефіцієнт фінансового ризику визначають так:

а) Позиковий капітал/ Власний капітал;
б) Власний капітал / Позиковий капітал;
в) Довгострокові зобов’язання / Власний капітал;
г) Робочий капітал / Позиковий капітал.

23. Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, розрахований
відносно довгострокових зобов’язань, якщо коефіцієнт фінансової
залежності капіталізованих джерел дорівнює 0,3:
а) 3,33;
б) 0,43;
в) 0,7;
г) 1,3?

24. До позичкових джерел фінансування діяльності підприємства
належать:
а) дебіторська заборгованість;
б) додатковий капітал;
в) векселі одержані;
г) векселі видані.

25. Яким буде коефіцієнт фінансової стабільності, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,3:
а) 3,3;
б) 2,3;
в) 0,7;
г) 1,3?
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26. Яким буде коефіцієнт фінансової автономії, якщо коефіцієнт
концентрації позикового капіталу дорівнює 0,6:
а) 0,4;
б) 1,67;
в) 1,6;
г) 0,67?

27. Коефіцієнт фінансової залежності зменшується, якщо:

а) величина основного капіталу збільшується;
б) величина оборотного капіталу збільшується;
в) величина накопиченого капіталу збільшується;
г) величина власного капіталу збільшується.

28. Яким буде мультиплікатор власного капіталу, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,4:
а) 0,6;
б) 2,5;
в) 0,67;
г) 1,67?

29. Вартості банківського кредиту відповідає:

а) ставка відсотка за кредит;
б) рентабельність залученого капіталу;
в) дохідність залученого капіталу;
г) ставка відсотка за кредит з урахуванням податку на прибуток.

30. Коефіцієнт фінансової незалежності ще має назву:

а) коефіцієнт фінансування;
б) коефіцієнт фінансової автономії;
в) коефіцієнт фінансової стійкості;
г) коефіцієнт фінансового левериджу.

31. Нормативний рівень коефіцієнта поточної ліквідності знаходиться під впливом::
а) структури активів і пасивів;
б) оборотності дебіторської заборгованості;
в) оборотності кредиторської заборгованості;
г) усіх з перерахованих факторів.

32. Згідно з групуванням активів підприємства, залежно від рівня
ліквідності витрати майбутніх періодів у тій частині, яка буде використана протягом 12 місяців з дати балансу, належать до:
а) високоліквідних активів;
б) повільноліквідних активів;
в) важколіквідних активів;
г) швидколіквідних активів.

33. Який напрям розміщення оборотних активів можна віднести
до високоліквідних активів:
а) товари відвантажені;
б) дебіторська заборгованість;
в) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;
г) матеріальні оборотні активи?
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34. Погашення довгострокових позик:
а) збільшує поточну платоспроможність;
б) зменшує поточну платоспроможність;
в) збільшує ліквідність;
г) не впливає на ліквідність.

35. Капіталізовані джерела підприємства становлять 800 тис. грн,
необоротні активи 650, поточні зобов’язання — 400, грошові кошти
підприємства — 50, поточні фінансові інвестиції — 60 тис. грн. Маневреність робочого капіталу становить:
а) 44 %;
б) 27 %;
в) 73 %;
г) 56 %.

36. Операційно-фінансовий леверидж визначається шляхом оцінювання взаємозалежності показників:

а) обсягу продажу та постійних витрат виробничого характеру;
б) чистого прибутку та прибутку до вирахування відсотків та податків;
в) обсягом продажу, постійних витрат виробничого та фінансового характеру, чистого прибутку;
г) обсягом продажу та постійних витрат фінансового характеру.

37. Власний капітал підприємства становить 400 тис. грн, довгострокові зобов’язання — 100, оборотні активи — 500, активи — 800
тис. грн. Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить:
а) 0,5;
б) 0,25;
в) 2;
г) 0,63.

38. Підприємство матиме додатній операційний леверидж, якщо:

а) обсяг беззбитковості більший від фактичного обсягу продажу;
б) обсяг беззбитковості менший від фактичного обсягу продажу;
в) відношення обсягу беззбитковості до фактичного обсягу продажу більше від одиниці;
г) відношення фактичного обсягу продажу до обсягу беззбитковості менше від одиниці.

39. Фінансову стійкість підприємства не характеризує такого
відносного показника:
а) коефіцієнта маневреності власного капіталу;
б) коефіцієнта покриття;
в) коефіцієнта автономії;
г) коефіцієнта покриття відсотків.

40. Відповідно до дії фінансового левериджу, чим більше використання фірмою позичкових джерел фінансування:

а) тим менше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків
за умови зміни збуту;
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б) тим більше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків за умови зміни збуту;
в) тим більше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови зміни прибутку до сплати відсотків та податків;
г) тим менше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови зміни прибутку до сплати відсотків та податків.

41. Яким буде запас фінансової міцності, якщо ціна продукції
становить 100 грн за одиницю, середні змінні витрати — 50 грн, річні фіксовані витрати — 200 000 грн, обсяг виробництва — 10 000
одиниць:
а) 400000 грн;
б) 4000 грн;
в) 600000 грн;
г) 1 000 000 грн?

42. Для передкризового фінансового стану підприємства характерно, що:
а) власні кошти забезпечують запаси;
б) запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгострокових позикових коштів;
в) запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів;
г) запаси не забезпечуються джерелами їхнього формування.

43. Підприємство продає свої вироби за ціною 200 грн і отримує
при середніх змінних витратах у 100 грн прибуток до сплати відсотків та податків у розмірі 10000 грн. Сила дії операційного левериджу
дорівнює 4. Які фіксовані витрати має підприємство:
а) 40000 грн;
б) 30000 грн;
в) 50000 грн;
г) 100 грн?

44. Постійні щорічні витрати на підприємстві становлять 500 тис.
грн. Середні змінні витрати дорівнюють 50 грн. Якщо підприємство
збільшить ціну своїх виробів з 70 до 75 грн, то критичний обсяг:
а) збільшиться на 20 тис. одиниць продукції;
б) зменшиться на 20 тис. одиниць продукції;
в) збільшиться на 5 тис. одиниць продукції;
г) зменшиться на 5 тис. одиниць продукції.

45. Необоротні активи підприємства становлять 500 тис. грн, власний капітал — 600, довгострокові зобов’язання — 200, запаси — 250,
короткострокові кредити — 100 тис. грн. Підприємство має:
а) абсолютну фінансову стійкість;
б) нормальну фінансову стійкість;
в) передкризовий фінансовий стан;
г) кризовий фінансовий стан.
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46. Коефіцієнт «ціна–прибуток» показує:

а) скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію;
б) скільки інвестори згодні платити за кожну грошову одиницю прибутку підприємства;
в) частку прибутку, яку підприємство виплачує у формі дивідендів;
г) зростання ціни акції.

47. Для якого виду цінного паперу обов’язковим є відшкодування власнику номінальної вартості цього цінного паперу:
а) привілейованої акції;
б) спекулятивної звичайної акції;
в) облігації;
г) консервативної звичайної акції.

48. У звітному періоді чистий прибуток становив 100 тис. грн,
виплачені дивіденди — 25 тис. грн. Коефіцієнт дивідендних виплат
становить:
а) 125 %;
б) 75 %;
в) 4 %;
г) 25 %.

49. Доходи за інвестиційним проектом прогнозуються в сумі 20 тис.
грн, 30 тис. грн, 50 тис. грн, відповідно через 1, 2, 3 роки. Яким буде
індекс рентабельності інвестицій, якщо початкові інвестиції становлять 70 тис. грн., а дисконтна ставка — 10 %:
а) 0,87;
б) 1,15;
в) 1,42;
г) 0,15?

50. Якою буде теперішня вартість звичайної акції, якщо останній
сплачений дивіденд на акцію становить 30 грн, необхідна ставка доходу — 15 %, постійний темп приросту дивідендів — 2 %:
а) 200 грн;
б) 204 грн;
в) 235,4 грн;
г) 230,8 грн?

51. Згідно зі Звітом про фінансові результати, постійні загальновиробничі витрати належать до складу:
а) собівартості реалізованої продукції;
б) адміністративних витрат;
в) інших операційних витрат;
г) витрат на збут.

52. Якщо величина резервного капіталу протягом кількох періодів зменшується, це свідчить про те, що:

а) підприємство значно розширює масштаби своєї діяльності;
б) величина прибутку недостатня для фінансування діяльності підприємства;
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в) підприємство активно здійснює інвестиційну діяльність;
г) правильної відповіді немає.

53. З названих бухгалтерських операцій відпливом грошових коштів не супроводжуються:
а) оплата праці;
б) придбання основних фондів;
в) витрати товарно-матеріальних цінностей на виробництво продукції;
г) відрахування у фонд розвитку виробництва.

54. Протягом звітного періоду на підприємстві була здійснена
заміна активу, який забезпечував надходження економічних вигод
протягом кількох років, на новий. Витрати, що пов’язані з його заміною, будуть відображені:
а) у звіті про фінансові результати (як витрати періоду);
б) у звіті про власний капітал (як нерозподілений прибуток);
в) у балансі (як актив);
г) не будуть відображені у фінансові звітності.

55. Сума активів підприємства — це:

а) сума вартості майна підприємства і статутного капіталу;
б) різниця між вартістю майна підприємства і борговими зобов’язаннями;
в) вартість майна підприємства;
г) сума вартості необоротних та оборотних активів.

56. Згідно з групуванням активів підприємства, залежно від рівня
ліквідності основні засоби належать до:
а) високоліквідних активів;
б) повільноліквідних активів;
в) важколіквідних активів;
г) швидколіквідних активів.

57. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал класифікується на:
а) перманентний та змінний;
б) власний та позиковий;
в) основний та оборотний;
г) статутний та резервний.

58. За інших однакових умов тривалість фінансового циклу буде
збільшуватись при:
а) збільшені середньої тривалості обороту кредиторської;
б) зменшені середньої тривалості обороту кредиторської заборгованості;
в) зменшені середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості;
г) збільшені середньої тривалості обороту грошових коштів.

59. За характером участі в господарському процесі активи розрізняють:
а) валові і чисті активи;
б) необоротні і оборотні активи;
в) матеріальні і нематеріальні активи;
г) матеріальні, нематеріальні і фінансові активи.
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60. Майновий стан підприємства характеризує такий показник:

а) коефіцієнт мобільності;
б) коефіцієнт маневреності власного капіталу;
в) коефіцієнт автономії;
г) тривалість виробничого циклу.

61. На кінець звітного періоду активи підприємства становили
10000 тис. грн, в тому числі необоротні активи — 3500 тис. грн.
Якою є частка позикового капіталу підприємства у формуванні оборотних активів, якщо довгострокові зобов’язання становили 1000 тис.
грн, власний капітал — 3000 тис. грн:
а) 8,3 %;
б) 15,4 %;
в) 85,7 %;
г) 92,3 %?

62. З наявних джерел фінансування не має ціни:

а) нерозподілений прибуток;
б) банківський кредит;
в) облігації;
г) не має правильної відповіді.

63. До показників, що характеризують структуру капіталу, не
відноситься показник:
а) коефіцієнт концентрації позичкового капіталу;
б) коефіцієнт автономії;
в) коефіцієнт фінансового левериджу;
г) коефіцієнт постійності.

64. До власних джерел фінансування діяльності підприємства належить:
а) дебіторська заборгованість;
б) додатковий капітал;
в) кредиторська заборгованість;
г) основний капітал.

65. Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як відношення:
а) Позиковий капітал/ Власний капітал;
б) Чистий дохід / Запаси;
в) Робочий капітал / Майно підприємства;
г) Власний капітал / Активи.

66. Робочий капітал — це різниця між:

а) необоротними активами підприємства та його довгостроковими зобов’язаннями;
б) необоротними активами підприємства та його власним капіталом;
в) оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями;
г) оборотними активами підприємства та його довгостроковими зобов’язаннями.
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67. Грошові кошти підприємства становлять 500 тис. грн, коефіцієнт поточної ліквідності — 1,5, коефіцієнт швидкої ліквідності —
0,75, коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства — 0,3. Поточні зобов’язання підприємства складають:
а) 500 тис. грн;
б) 1667 тис. грн;
в) 667 тис. грн;
г) 333 тис. грн.

68. Згідно з групуванням активів підприємства залежно від рівня
ліквідності основні засоби належать до:
а) високоліквідних активів;
б) повільноліквідних активів;
в) важколіквідних активів;
г) швидколіквідних активів.

69. Коефіцієнт покриття має ще таку назву:

а) маневреність функціонуючого капіталу;
б) частка власних оборотних коштів у покритті запасів;
в) коефіцієнт покриття запасів;
г) коефіцієнт поточної ліквідності.

70. При оцінюванні ліквідності балансу найтерміновіші зобов’язання зіставляють з:
а) мобільними активами;
б) нормальними джерелами фінансування;
в) власним капіталом;
г) грошовими активами та їх еквівалентами.

71. Прибуток до сплати відсотків та податків становить 5000 тис.
грн, фіксовані витрати підприємства — 2000, маржинальний прибуток — 7000 тис. грн. Підприємство вирішило залучити позиковий
капітал на суму 10 000 тис. грн під 10 % річних. При збільшені прибутку до сплати відсотків та податків на 10 % на скільки відсотків
зміниться чистий прибуток на акцію:
а) 1,25 %;
б) 12,5 %;
в) 1,17 %;
г) 11,7 %?

72. Яким буде поріг рентабельності, якщо ціна продукції становить 600 грн за одиницю, середні змінні витрати — 200 грн, річні
фіксовані витрати — 400 000 грн:
а) 400 000 грн;
б) 4000 грн;
в) 600 000 грн;
г) 1 000 000 грн?

73. У формулі розрахунку якого з показників фінансової стійкості в чисельнику відображається величина робочого капіталу:
а) маневреност функціонуючого капіталу;
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б) частки власних оборотних коштів у покритті запасів;
в) коефіцієнта покриття відсотків;
г) коефіцієнта швидкої ліквідності?

74. Для кризового фінансового стану характерно, що:

а) власні кошти забезпечують запаси;
б) запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгострокових позикових коштів;
в) запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів;
г) запаси не забезпечуються джерелами їх формування.

75. Яке з тверджень неправильне:

а) змінні витрати є постійними в структурі собівартості одиниці продукції;
б) за умови збільшення обсягів виробництва постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;
в) змінні витрати напряму залежать від зміни обсягів виробництва;
г) постійні витрати не залежать від обсягів виробництва?

76. Курс акції — це:

а) ціна, по якій ця акція продається на ринку;
б) дивіденд акції;
в) кількість акцій запропонованих на ринку;
г) правильної відповіді немає.

77. Коефіцієнт дохідність акції визначають так:

а) Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;
б) Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;
в) Прибуток на акцію / Ринкова ціна акції;
г) Дивіденди на акцію / Середня ціна акцій.

78. Коефіцієнт «ринкова–балансова вартість» показує:

а) якою мірою чистий прибуток покриває дивіденди;
б) скільки інвестори згодні платити за кожну грошову одиницю прибутку підприємства;
в) у скільки разів поточний курс акції перевищує річний прибуток з неї;
г) наскільки більше коштує підприємство порівняно з тим, що вклали в
неї акціонери.

79. У якій послідовності потрібно розмістити фінансові інструменти, щоб спостерігалося зростання очікуваної дохідності та ризику:
а) звичайна акція, привілейована акція, облігація, векселі;
б) привілейована акція, звичайна акція, облігація, вексель;
в) вексель, облігація, привілейована акція, звичайна акція;
г) вексель, облігація, звичайна акція, привілейована акція?

80. Коефіцієнт дивідендних виплат визначають так:

а) Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;
б) Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;
в) Чистий прибуток / Звичайні дивіденди;
г) Дивіденди на акцію / Середня ринкова ціна акції.
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81. Яким буде приріст рентабельності реалізації, якщо чистий
прибуток за прогнозом становить 20 тис. грн, фактично — 22, чистий дохід за прогнозом — 200, фактично — 216 тис. грн:
а) 0,185 %;
б) 1,85 %;
в) 1,12 %;
г) 185 %?

82. За зміни обсягу продажу величина операційного прибутку
змінюється:
а) на величину маржинального прибутку;
б) пропорційно зміні обсягу продажу;
в) на величину змінних витрат;
г) на величину відносного зменшення постійних витрат.

83. Чисті активи підприємства — це:

а) необоротні активі підприємства за вирахування витрат майбутніх періодів;
б) оборотні активи підприємства за вирахуванням поточних зобов’язань;
в) активи підприємства за вирахуванням його поточних зобов’язань;
г) необоротні активи підприємства за вирахуванням власного капіталу.

84. В умовах постійного зростання цін оцінка запасів за методом
ЛІФО сприятиме:
а) збільшенню прибутку підприємства;
б) збільшенню дивідендів;
в) збільшенню податку на прибуток;
г) зменшенню прибутку підприємства.

85. Яким буде фінансовий результат від операційної діяльності
підприємства, виходячи з такої інформації: валовий прибуток —
28000 грн; доходи від операційної оренди активів — 6000; адміністративні витрати — 12000; витрати на збут — 7000; втрати від знецінення запасів — 3000; відрахування на створення резерву сумнівних
боргів — 1000 грн:
а) 28 000 + 6000–7000–3000 — 1000;
б) 28 000 + 6000–12 000–7000–3000–1000;
в) 28 000+ 6000–12 000–7000–1000;
г) 28 000+6000–12 000–7000–3000?

86. Яким буде прибуток від звичайної діяльності, якщо: прибуток
від звичайної діяльності до оподаткування становить 40 000 грн;
прибуток від операційної діяльності становить 60 000 грн; податок
на прибуток — 25 %:
а) 60 000 + 40 000 – 40 000*25 % : 100 %;
б) 60 000 – 40 000 — 40 000*25 % : 100 %;
в) 60 000 – 60 000 * 25 % : 100 %;
г) 40 00 – 40 000 *25 %: 100 %?
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87. Рентабельність активів вираховується шляхом співвідношення:

а) показника прибутку до сплати відсотків та податків і суми балансу;
б) показника прибутку до сплати податку і суми балансу;
в) показника чистого прибутку і суми балансу;
г) показника прибутку до сплати відсотків та податків і суми основного
капіталу.

88. За умови прибуткової діяльності, який показник рентабельності завжди буде більшим за:
а) рентабельність активів за рентабельність чистих активів;
б) рентабельність чистих активів за рентабельність активів;
в) ці показники завжди однакові.
г) неможливо визначити?

89. Завищення собівартості залишків товарних запасів за інших
однакових умов:
а) завищує розмір прибутку;
б) зменшує розмір прибутку;
в) не впливає не прибуток;
г) зменшує виручку.

90. Обсяг виробництва компанії становить 500 од., ціна кожної
одиниці продукції — 60 грн, середні змінні витрати — 40, фіксовані
витрати — 3000 грн. Яким буде прибуток до вирахування відсотків
та податків:
а) 30000 грн;
б) 10000 грн;
в) 20000 грн;
г) 7000 грн?

91. До оборотних активів з низькою оборотністю скоріше за все
належать:
а) запаси сировини і матеріалів, за якими не створюються страхові резерви;
б) запаси готової продукції, що користуються високим попитом;
в) грошові кошти, які постійно знаходяться в постійному обороті;
г) запаси готової продукції, що користуються зниженим попитом.

92. За моделлю Ліса, підприємство є потенційним банкрутом за
умови:
а) Z<0,862;
б) Z = 0,037;
в) 2,71–2,99;
г) 3,0 та вище.

93. До постійних оборотних активів належать:

а) сезонні виробничі запаси;
б) мінімально необхідна величина запасів;
в) довгострокові фінансові інвестиції;
г) незавершене будівництво.
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94. Яке твердження хибне:

а) чим більший робочий капітал, тим менший ризик втрати ліквідності;
б) чим вищий рівень оборотних активів, тим вища є ліквідність фірми;
в) при високій ліквідності підприємство має високу рентабельність активів;
г) якщо кредиторська заборгованість дорівнює нулю, то робочий капітал максимальний?

95. Втрату ліквідності може спричинити:

а) надлишок грошових коштів;
б) надлишок виробничих запасів;
в) невиправдана дебіторська заборгованість;
г) низький рівень кредиторської заборгованості.

96. Фінансовий цикл починається з моменту:

а) одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;
б) надходження матеріалів на склад підприємства;
в) відвантаження покупцеві продукції;
г) оплати постачальникам матеріалів.

97. Прискорити оборотність грошових коштів можна за рахунок:

а) збільшення тривалості операційного циклу;
б) збільшення тривалості фінансового циклу;
в) збільшення обсягів готівкових розрахунків;
г) зменшення тривалості фінансового циклу.

98. До можливих джерела поповнення грошових коштів не належить:

а) стягнення дебіторської заборгованості;
б) купівля поточних фінансових інвестицій;
в) продаж матеріальних активів підприємства;
г) отримання банківських кредитів.

99. Виробничий цикл починається з моменту:

а) одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;
б) надходження матеріалів на склад підприємства;
в) відвантаження покупцеві продукції;
г) оплати постачальникам матеріалів.

100. До оборотних активів з високою оборотністю скоріше за все
належать:
а) запаси готової продукції, що користуються зниженим попитом;
б) сезонні запаси сировини і матеріалів;
в) довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість;
г) запаси сировини і матеріалів, за якими не створюються страхові резерви.
КЛЮЧ ДО НЕПАРНИХ НОМЕРІВ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ
З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

1) г; 3) а; 5) в; 7) б; 9) б; 11) г; 13) б; 15) б; 17) б; 19) б;
21) а; 23) б; 25) б; 27) г; 29) г; 31) а; 33) в; 35) в; 37) а; 39) б;
41) в; 43) б; 45) б; 47) в; 49) б; 51) а; 53) г; 55) в; 57) в; 59) б;
61) г; 63) г; 65) г; 67) б; 69) г; 71) б; 73) б; 75) б; 77) в; 79) в;
81) б; 83) в; 85) б; 87) а; 89) б; 91) г; 93) б; 95) в; 97) г; 99) б.
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Додаток Д

Умовні позначення

AVC — середні змінні витрати (Average Variable Costs)
CM — маржинальний прибуток на весь обсяг (Contribution Margin)
сm — маржинальний прибуток на одиницю продукції
COGS — cобівартість реалізованої продукції (Cost of Goods Sold)
D&A — амортизація матеріальних активів та амортизація нематеріальних активів (Depreciation and Amortization)
EBIT — прибуток до сплати відсотків та податків (Earnings
before Interest and Tax)
EBITDA — прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
EBS — прибуток на одну акцію (earnings per share)
EBT– прибуток до оподаткування (Earnings before Tax)
FC — постійні витрати (Fixed Costs)
g — постійний темп приросту дивідендів
GP — валовий прибуток (Gross Profit)
GR — виручка (Gross Revenue)
I — річні відсотки (Interest)
і — ставка відсотку
N — кількість років
NI — чистий прибуток (Net Income)
NS — кількість звичайних акцій (Number of Ordinary Shares)
NS — чистий дохід (Net Sales)
OP — операційний прибуток (Operating Profit)
P — ціна продукції (Price)
РD — щорічно сплачувані дивіденди на привілейовані акції
(Participating Dividend)
Q — обсяг реалізації
б

Q — точка беззбитковості (Break-even Sales)
r — очікувана норма дохідності цінного паперу (rate)
SG&A — витрати на збут та адміністративні витрати (Sales,
General and Administrative Costs)
T — податок на прибуток (Tax)
t — ставка податку на прибуток
TR — виручка (Total Revenue)
VC — змінні витрати (Variable Costs)
А — активи
А к — активи на кінець періоду
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А п — активи на початок звітного періоду (або оборотні активи
на початок звітного періоду)
А ср — середня величина активів
Б — баланс
В — власні кошти для фінансування запасів
ВБ — валюта балансу
ВБ ср1 , ВБ ср0 — середня величина майна за звітний і попередній
періоди відповідно
ВД — власні та довгострокові позикові кошти для фінансування
запасів
ВК — власний капітал
ВК К — власний капітал на кінець звітного періоду
ВК п — власний капітал на початок звітного періоду
ВНД — внутрішня норма доходу
Д — дивіденди
Д 1 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
першого ступеню
Д 2 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
другого ступеню
Д 3 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення
третього ступеню
ДВЦ — тривалість виробничого циклу
ДОЦ — тривалість операційного циклу
ДФЦ — тривалість фінансового циклу
Д КЗ — тривалість одного обороту кредиторської заборгованості
Д О — тривалість одного обороту оборотних активів
Д ОД — тривалість одного обороту дебіторської заборгованості
Д ОЗ — тривалість одного обороту запасів
ДД — дивідендна дохідність
ДебЗ — дебіторська заборгованість
ДЗ — довгострокові зобов’язання
ДК — довгострокові банківські кредити
З — зобов’язання
ЗД А – загальна дохідність звичайних акцій
ЗК — загальні кошти фінансування запасів
ЗМ — запас міцності
Зп — запаси
І ПА — індекс постійного активу
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ІР — індекс рентабельності інвестицій
К Ал — коефіцієнт абсолютної ліквідності
К Б — коефіцієнт Бівера
К Виб — коефіцієнта вибуття
К ВнЗр — коефіцієнт внутрішнього зростання
К ДВ — коефіцієнт дивідендних виплат
К ДЗ — коефіцієнт довгострокової заборгованості
К З — коефіцієнт зносу
К ЗМ — коефіцієнт запасу міцності
К Зп — коефіцієнт захищеного періоду
К ЗРК — коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом
К КЗ — оборотність кредиторської заборгованості
К кПК — коефіцієнт концентрації позикового капіталу
К М — коефіцієнт мобільності
К мВК — мультиплікатор власного капіталу
К МнВК — коефіцієнт маневреності власного капіталу
К МнРК — маневреність робочого капіталу
К МП — коефіцієнт маржинального прибутку
К ОА — коефіцієнт оборотності активів
К ООбА — коефіцієнт оборотності оборотних активів
К ОбАНА — коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних
активів
К ОД — оборотність дебіторської заборгованості
К ОЗ — оборотність запасів
К Он — коефіцієнт оновлення
К П — коефіцієнт постійності
К ОПА — оборотність постійних активів
К ОРК — оборотність робочого капіталу
К ПВ — коефіцієнт покриття відсотків
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К ПД — коефіцієнт покриття дивідендів
К ПЗ — коефіцієнт покриття запасів
К Пл — коефіцієнт поточної ліквідності
К Пр — коефіцієнта придатності
К РП — коефіцієнт реінвестування
КСтЗр — коефіцієнт стійкого зростання
К ФЗ — коефіцієнт фінансової залежності
К ФН — коефіцієнт фінансової незалежності
К ФНКД — коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих
джерел
К ФР — коефіцієнт фінансового ризику
К ФС — коефіцієнт фінансової стабільності
К Шл — коефіцієнт швидкої ліквідності
КД A — капіталізована дохідність звичайних акцій
КК — короткострокові кредити банків
МВ — очікувані майбутні грошові надходження від інвестицій
МВ ЧГН — очікувані майбутні чисті грошові надходження за інвестиційним проектом
Н — номінальна вартість облігації
НА — необоротні активів
ОЛ — сила дії операційного левериджу
ОНД — облікова норма доходу
ПО — періоду окупності
ПР — період рятування інвестицій
Р А — рентабельність активів
Р ВК — рентабельність власного капіталу
Р ВР — валова рентабельність реалізації
Р Об — рентабельність оборотного капіталу
Р ОК — рентабельність оборотного капіталу
Р ОР — операційна рентабельність реалізації
Р Пр – рентабельність продукції
Р ЧА — рентабельність чистих активів
Р ЧР — чиста рентабельність реалізації
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Р/Б — коефіцієнт «ринкова — балансова вартість»
РК — робочий капітал
ТВ — теперішня вартість майбутніх грошових надходжень
ТВ A — теперішня вартість ануїтету
ТВ З — теперішня вартість звичайної акції
ТВ O — теперішня вартість облігації
ТВ П — теперішня вартість привілейованих акцій
ТВ ЦП — теперішня вартість цінного паперу
Ф В — фондовіддача
Ф

В

ВД

— надлишок (+) або дефіцит (–) власних коштів

— надлишок (+) чи дефіцит (–) власних та довгострокових
Ф
позикових коштів
ЗК

— надлишок (+) чи дефіцит (–) загальних коштів
Ф
Ф М — фондомісткість
ФВ — фінансові витрати
ФЛ — сила дії фінансового левериджу
Ц — ринкова ціна звичайної акції
Ц 1 (P 1 ) — очікувана ціна цінного паперу наприкінці першого
року
Ц/П — коефіцієнт «ціна — прибуток»
Ч АкЧОЗ — частка активної частини основних засобів
Ч ОА
ВК — частка власного капіталу у формуванні оборотних активів
Ч НА
ВК — частка власного капіталу
Ч ОА
ПК — частка позикового капіталу у формуванні оборотних активів
Ч НА
ПК — частка позикового капіталу
ЧГН — чисті грошові надходження
ЧД — чистий дохід
ЧІ — чисті інвестиції
ЧП — чистий прибуток
РП
— реінвестований прибуток
ЧП
ЧПА — чистий прибуток на акцію
ЧТВ — чиста теперішня вартість
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Б
Балансова вартість (Book Value) — сума, за якою актив включається до балансу після вирахування будь-якої суми накопиченого
зносу.
Балансова (книжкова) вартість акції (Book Value per Share) —
це частка власного капіталу, що припадає на одну акцію.
Банкрутство (Bankruptcy) — це неспроможність підприємства
платити за своїми борговими зобов’язаннями та виконувати зобов’язання перед бюджетом.
Бухгалтерський баланс підприємства (Balance Sheet) — це звіт
про фінансовий стан підприємства, який відображає на певний момент часу його активи, зобов’язання та власний капітал.
В
Виробничий цикл (Production Cycle) — починається з моменту
надходження матеріалів на склад підприємства, а закінчується в момент відвантаження покупцеві продукції, що була виготовлена з цих
матеріалів.
Витрати (Expenses) — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу, крім випадків зменшення власного
капіталу за рахунок розподілу між власниками.
Власний капітал (Equity) — це частина активів підприємства,
що залишається після вирахування його зобов’язань.
Внутрішня норма доходу (Internal Rate of Return, IRR) — рівень
рентабельності, за якої теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень точно дорівнює обсягу початкових інвестицій, тобто чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.
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Г
Грошові потоки (Cash Flows) — це надходження та вибуття
грошових коштів та їх еквівалентів.
Д
Дебіторська заборгованість (Accounts receivable) — це заборгованість клієнтів (замовників) за надані товари (послуги), що виникла
в результаті операційної діяльності підприємства.
Дисконтна ставка (Discount Rate) — відсоткова ставка, яка використовувється для обчислення теперішньої вартості майбутніх
грошових потоків.
Дисконтний період окупності (Discounted Payback Period) — кількість років, потрібних на повне відшкодування дисконтованої вартості інвестицій за рахунок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень.
Дисконтований грошовий потік (Discounted Cash-flow) — теперішня вартість майбутніх надходжень доходів (з урахуванням
знецінення грошей з часом).
Дохід (Income) — це валові надходження економічних вигод
протягом визначеного періоду, які виникають в результаті діяльності підприємства та збільшують власний капітал, але не в результаті
внесків учасників.
З
Запас міцності (Safety Ratio) — показує величину, на яку фактичний або запланований обсяг реалізації перевищує поріг рентабельності.
Запас фінансової стійкості (Stock of Financial Stability) — характеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в підприємства на даний момент і яким можна скористатися на випадок форсмажорних обставин.
Звіт про власний капітал (Equity Statement) — розкриває інформацію щодо змін у складі власного капіталу протягом звітного року.
Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement) — це звіт
про надходження і видатки грошових коштів та їх еквівалентів у результаті всіх видів діяльності підприємства за звітний період.
Звіт про фінансові результати діяльності підприємства (Income
Statement) — це звіт про доходи, витрати та прибутки (збитки) підприємства.
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Змінні витрати (Variable Costs) — це витрати, що змінюються
прямо пропорційно до змін обсягу виробництва.
Змінні оборотні активи (Variable Current Assets) — це частина
оборотних активів, схильна до коливань у зв’язку зі зміною обсягів
діяльності.
Зона безпеки (Safety Area) — характеризує величину можливого
зниження обсягу продажів без ризику понести збитки характеризує.
І
Інвестиції (Investment) — це вкладення капіталу в різних його
формах з метою забезпечення розвитку і підвищення ринкової вартості підприємства.
Інвестиційна діяльність (Investing Activity) — це сукупність
операцій з придбання та продажу довгострокових активів, а також
інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Інвестиційний портфель (Investment Portfolio) — це сукупність
різних інвестиційних інструментів, які забезпечують розвиток підприємства, одержання додаткового прибутку, диверсифікацію вкладень капіталу.
К
Капітал (Capital) — матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності.
Капітальні інвестиції (Capital Investments) — це вкладення коштів у необоротні та оборотні активи.
Л
Ліквідність активу (Liquidity) — здатність активу перетворитися на гроші.
Ліквідність балансу (Balance Sheet Liquidity) — показує ступінь
покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк
перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення
зобов’язань.
Ліквідність підприємства (Unity Liquidity) — характеризує
можливість надходження грошових коштів не лише за рахунок
реалізації активів, а й за рахунок залучення додаткових зовнішніх
коштів.
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М
Маржинальний прибуток (Contribution Margin) — це різниця
між виручкою та змінними витратами (або на весь обсяг, або на
одиницю продукції).
Н
Незалежний рух грошових кошів (Free Cash-flow) — сума грошових надходжень у рамках операційної та інвестиційної діяльностей.
Необоротні активи (Noncurrent Assets) — це активи, які використовуються підприємством тривалий термін (більше року).
О
Оборотні активи (Current Assets) — це активи, які за умови нормальної господарської діяльності підприємства змінюють свою матеріально-речову форму за відносно короткий строк (менше ніж рік).
Операційна діяльність (Operating Activities) — це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу.
Операційний цикл (Operating Cycle) — інтервал часу, протягом
якого поточні активи підприємства роблять повний оборот від придбання запасів для здійснення діяльності до отримання коштів від
реалізації виробленої з них продукції (погашення дебіторської заборгованості).
П
Період рятування інвестицій (Bailout Period) — це період часу,
необхідний для відшкодування інвестицій за рахунок отриманих
грошових надходжень від їх використання та ліквідаційної вартості
об’єкта інвестування.
Платоспроможність (Solvency) — це можливість безперебійної
сплатити боргів у відповідні терміни.
Позиковий капітал (Debt Capital) — грошові кошти та інше
майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із
зовнішніх джерел на платній поворотній основі.
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Постійна фінансова рента (Annuity) — це внески (виплати) однакових сум через рівні проміжки часу протягом визначеного періоду.
Постійні витрати (Fixed Costs) — залишаються незмінними при
зміні обсягу виробництва.
Постійні оборотні активи (Fixed Current Assets) — це той мінімум, який необхідний підприємству для операційної діяльності з точки зору довгострокових потреб підприємства і величина якого не
залежить від коливань обсягу виробництва та реалізації продукції.
Р
Робочий капітал (Net Working Capital) — це величина оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.
С
Статутний капітал (Share Capital) — це сума вкладів власників
підприємства в його майно (активи) за номінальною вартістю згідно
з засновницькими документами.
Т
Точка беззбитковості (Break-even Sales) — характеризує обсяг
реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток, як і збиток, дорівнює нулю.
Ф
Фінансова діяльність (Financing Activities) — це сукупність
операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного
та позикового капіталу (які не є результатом операційної діяльності).
Фінансова звітність (Financial Statement) — це сукупність форм
звітності, що відображають майновий і фінансовий стан підприємства на визначену дату, а також фінансові результати діяльності за звітний період, рух коштів підприємства та склад власного капіталу.
Фінансова незалежність підприємства (Financial Independence) —
це фінансовий стан, при якому підприємство здатне забезпечити
свій розвиток та відповісти на вимоги зовнішнього середовища.
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Фінансовий аналіз (Financial analysis) — спрямований на накопичення, оброблення та використання інформації фінансового характеру та є основою прийняття управлінських рішень на мікрорівні,
тобто на рівні суб’єктів господарювання.
Фінансовий стан підприємства (Financial Position) — це сукупність показників, що характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.
Фінансовий цикл (Financial Cycle) — починається з моменту
оплати постачальникам певних матеріалів (погашення кредиторської
заборгованості), закінчується в момент одержання грошей від покупців
за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості).
Фінансові інвестиції (Financial Investments) — це придбання
грошових інструментів, до яких відносять цільові або спеціальні банківські вклади, депозити, паї, а також придбання фондових інструментів — цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних та ощадних
сертифікатів, векселів тощо) та їх похідних (ф’ючерсів, опціонів тощо).
Ч
Чиста теперішня вартість (Net Present Value) — це різниця між
теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень та
сумою інвестиційних витрат за проектом (чисті інвестиції).
Чисті активи (Net Assets) — це активи підприємства за вирахуванням його поточних зобов’язань. Чисті активи мають ще назву
«капіталізовані джерела».
Чисті грошові надходження (Net Cash Inflow) — різниця між
усіма грошовими надходженнями за визначений період і грошовими
витратами підприємства за цей самий період (або сума чистого прибутку й амортизації).
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