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ВСТУП
Ринковий вектор розвитку національної економіки висуває нові вимоги
до інформаційного забезпечення будь-якого напряму діяльності, у тому числі
оцінного. У сучасній економіці оцінна діяльність є важливим інструментом
регулювання відносин власності. Специфічні умови перехідного етапу
розвитку економіки України суттєво впливають на вибір того чи іншого
методу оцінки, обумовлюють необхідність

їх адаптації до особливостей

вітчизняного ринку та правильної інтерпретації результатів оцінки. З
подальшою інтеграцією України до світової економічної спільноти вимоги до
якості та неупередженості оцінки дедалі зростатимуть, що, відповідно,
потребує нової якості інформаційного забезпечення. Рівень досконалості та
достовірності обліково-аналітичного забезпечення є найважливішою умовою
об’єктивності

оцінки

та

результативності

оцінних

процедур,

які

здійснюються на його основі.
Питання

методології оцінки вартості підприємства та бізнесу

досліджували у своїх працях багато зарубіжних і вітчизняних учених. У
теоретичному аспекті проблему вартісної оцінки підприємства глибоко
вивчали такі зарубіжні автори, як П.Белл, Д.Бішоп, Ф.Еванс, Е.Едвардс,
Т.Коупленд, Т. Коллер, М. Міллер, Д.Мідлтон, М.Метьюс, Ф. Модільяні,
Дж. Муррін, М.Перера, Б. Райан, Д.Фрідман. Водночас слід зазначити, що в
Україні дослідження із цієї проблематики є новим

науковим напрямом,

оскільки ринкові відносини переживають тільки етап становлення. Оцінка як
вид економічної діяльності стала розвиватися в Україні та Росії лише від
початку дев’яностих років. Проте сьогодні вже створено методологічну
основу для практичного використання оцінки при розв’язанні різних
організаційно-економічних завдань завдяки працям таких російських учених,
як С.В. Валдайцев, В.В. Григор’єва, А.Г. Грязнова, Є.Б.Колбачев, В.І.Кошкін,
Н.Е. Сіміонова, Г.І. Сичова, В.А. Сичев, Ф.Б. Ріполь-Сарагосі, М.А. Федотова
та українських – В.Є. Воротіна, Л.І. Воротіної, О.К.Гаршиної, О.Т. Євтуха,
4

П.В. Круша, Н.П. Лебідь, О.Г. Мендрула, О.І.Олексюк, В.А. Панкова, С.В.
Поліщук, І.М. Рєпіної, Н.В. Тертичної, О.С. Федоніна.
Втім, незважаючи на різноплановість і глибину досліджень у даному
напрямі, такий важливий їх аспект, як формування обліково-аналітичного
забезпечення оцінки вартості підприємства, в економічній літературі ще не
набув достатнього висвітлення. Проблемам оцінки як елементу методу
бухгалтерського обліку присвятили наукові праці такі вітчизняні вчені, як
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, Н.Н. Грабова, В.М. Добровський,
Р.С. Коршикова, В.М. Костюченко, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний,
А.М.Кузьмінський,

Л.Г.

Ловінська,

Н.М.Малюга,

П.П.

Німчинов,

В.Г.Лінник, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Н.М. Урбан, В.О. Шевчук.
Аналітичні аспекти фінансової діагностики підприємств, що лежать в основі
оцінних

процедур,

досліджували

І.Д.

Лазаришина,

Є.В.

Мних,

М.Г.Чумаченко.
Однак такі практичні питання, як порядок та механізм застосування
обліково-аналітичної інформації в процедурах оцінки, її інтерпретація з
урахуванням різних користувачів та цілей оцінки, узгодженість стандартів
оцінки зі стандартами бухгалтерського обліку, в економічній літературі
практично не висвітлені. Обґрунтування й удосконалення теоретичних
положень та розроблення методики формування обліково-аналітичного
забезпечення

процедур

оцінки

вартості

підприємства

залишаються

невирішеними.
У монографії визначено місце, роль та завдання обліку й аналізу в
процедурах оцінки вартості підприємства. Розроблено структурно-логічну
модель формування інформаційного забезпечення процесу оцінки вартості
підприємства, основні складники якого охоплюють процедури підготовки і
коригування фінансової звітності, її перевірки та аналітичної інтерпретації.
Обґрунтовано основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення
залежно від об’єктів та цілей оцінки. Чимало уваги приділено у монографії
питанням розроблення методики та порядку опрацювання фінансової
5

звітності в процесі оцінки вартості підприємства з урахуванням чинних
національних
Удосконалено

та

міжнародних

стандартів

методику визначення

бухгалтерського

обліку.

вартості чистих активів, а також

методику коригування вартості запасів та механізму їх списання з балансу на
основі аналізу їхньої оборотності. Авторами розроблено класифікацію
аналітичних

показників, що використовується в оцінній діяльності.

Запропоновано систему одиничних показників та механізм їх узагальнення у
комплексний показник, який можна розглядати як мультиплікатор зростання
вартості підприємства в майбутньому на основі динаміки фінансового стану.
Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних
працівників, аспірантів, професійних оцінювачів, а також для студентів
вищих навчальних закладів.
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РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність оцінки вартості підприємства, її основні види та
принципи проведення
Становлення в Україні ринкових відносин зумовило виникнення нових
процесів та явищ у суспільному й економічному житті. Приватизація та
акціонування державної власності стали основою формування інститутів
приватної та корпоративної власності, фондового ринку, комерційних банків.
Закономірним наслідком зазначених процесів є широке застосування
фінансових інструментів, законодавче закріплення можливості переходу
права власності від однієї особи до іншої, значне зростання кількості осіб,
зацікавлених у діяльності того чи іншого підприємства.
Як зазначають В.О. Ткач, Т.О. Кубасова, Е.П. Шумілін: „без уміння
правильно, об’єктивно та швидко оцінити вартість будь-якого бізнесу стає
неможливим створення середнього класу власників, стійкий та динамічний
розвиток ринкових відносин, попередження фінансових пірамід, економічних
катастроф та беззаконня, недовіра партнерів та інвесторів, і врешті створення
законного та чесного економічного мікро- і макроклімату”[170, с.5].
На думку видатного теоретика П. Друкера, серед численних факторів
впливу на функціонування підприємства, оцінка має вирішальне значення з
погляду різних учасників ринкових відносин. Парадокс сьогодення полягає в
тому, що саме оцінка є однією з найуразливіших сфер управління [187, с.25].
Як показали проведені нещодавно у США дослідження, 80% фінансових
директорів

великих

американських

компаній,

які

брали

участь

в

соціологічному опитуванні, незадоволені системами оцінювання результатів
діяльності, які вони використовують [189, с.39]. Така ситуація, з одного боку,
є цілком виправданою, враховуючи різнобічність потреб та запитів багатьох
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учасників ринку, а з іншого, пояснюється наявністю різних методологічних
підходів до процедур оцінювання.
Оцінка вартості є вирішальною для різних учасників ринкових
взаємовідносин: для потенційного покупця або продавця – у визначенні
найбільш ймовірної та реальної ціни угоди, для кредитора – у вирішенні
доцільності надання іпотечного кредиту, для страхової компанії – під час
компенсації отриманого збитку, для інвесторів – у визначенні первісної та
майбутньої вартості бізнес-проекту. У випадку відчуження власності
державою

оцінка

“справедливої

потрібна

для

оскарження

компенсації”

при

переуступці

запропонованої
боргових

урядом

зобов’язань,

пов’язаних з об’єктами оцінки, що належать державі. У разі придбання
однією компанією іншої оцінка потрібна для визначення поточної вартості
бізнесу, що придбавається. З іншого боку, оцінка потрібна менеджерам для
цілей оптимізації оподаткування та виведення господарюючих суб’єктів із
стану банкрутства або формування антикризової політики при запобіганні
банкрутству. Проведення оцінки дає змогу збалансувати активи і пасиви
підприємства, оптимізувати політику управління витратами та розробити
систему заходів з максимізації прибутку і посилення фінансової стійкості
підприємства.
Як свідчить практика, оціночна діяльність набуває все більших
масштабів, активно пронизуючи усі сфери майнових відносин в Україні, що
потребує розвитку

теоретичних та методологічних засад

оціночної

діяльності. Аналіз літературних джерел показав [10; 27; 28; 34; 36; 42; 43; 44;
52; 53; 67; 81; 82; 105; 116; 124; 125; 127; 154; 155; 156; 158; 163], що окремі
питання цієї наукової проблеми висвітлені більш повно, зокрема методи
оцінки бізнесу на основі витратного, дохідного та ринкового підходів. Проте
інші аспекти цього напряму досліджень тільки починають привертати увагу
спеціалістів, а саме, методика обліково-аналітичного забезпечення оціночної
діяльності, яка має досить важливе значення у процедурах оцінки і може
виступати предметом самостійного напряму досліджень.
8

Оцінка

реальної вартості компаній є одним з найважливіших етапів

реалізації механізму антикризового управління, спрямованого на забезпечення
ефективності

господарювання

підприємства,

запобігання

банкрутству

учасників підприємницької діяльності. У цьому контексті процедури
економічного аналізу та ринкової оцінки їх вартості відносяться до найбільш
важливих та складних напрямків підприємницької діяльності. Злиття,
поглинання, виділення самостійних підприємств із складу холдингових
компаній

або

повна

ліквідація

підприємств

передбачає

проведення

оцінювання його ринкової вартості. Оцінювання вартості об’єктів власності
може проводитись і в інших цілях:
•

для визначення вартості підприємства в процесі його купівлі-продажу
як цілісного майнового комплексу або частинами;

•

для визначенні кредитоспроможності підприємств та вартості застави
при кредитуванні;

•

для визначення вартості цінних паперів задля купівлі-продажу акцій
підприємства на фондовому ринку;

•

з

метою

підвищення

ефективності

поточного

управління

підприємством та обґрунтування раціональних управлінських рішень;
•

для

розроблення

планів

розвитку

підприємства

в

процесі

стратегічного управління;
•

з метою страхування майна підприємства або бізнесу;

•

для здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу.

Цілі оцінки залежать від суб’єктів цього процесу, що позначається на
методичних підходах до його проведення і, відповідно, певним чином впливає
на результат оцінки (табл.1.2).
На основі оцінки ринкової вартості підприємства уможливлюється
обрання оптимальних

шляхів розвитку у майбутньому, виявлення

альтернативних підходів до управління ним, обґрунтування стратегії щодо
подальших інвестицій, оцінка ефективності та результативності поточних дій
управлінського персоналу.
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Еволюційний розвиток відносин власності в Україні наклав відповідний
відбиток на розуміння сутності самого поняття „оцінка” та методику її
проведення. Згідно із Законом України „Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні”, під оцінкою майна, майнових
прав розуміють „процес визначення їх вартості на дату оцінки за
процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними
статтею 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб’єкта
оціночної діяльності” [55, с. 3].
Цілі оцінки залежно від суб’єктів
Суб’єкт оцінки

Таблиця 1.2

Цілі оцінки

- вибір варіантів та напрямів використання власності;
- обґрунтування ціни купівлі-продажу підприємства або його частини;
- встановлення розміру доходу та прибутку у випадку ліквідації
підприємств
- визначення розміру майнових прав;
Потенційні
- перевірка доцільності інвестицій у певний об’єкт;
інвестори та
- формування інформаційного базису щодо альтернативних інвестиційних
покупці
вкладень;
- визначення граничної ціни купівлі підприємства
Підприємство як - розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування
суб’єкт
підприємства;
господарювання - емісія акцій;
- оцінка ефективності управлінських рішень;
- обґрунтування доцільності дій щодо реструктуризації підприємства та
оптимізації його організаційної структури;
- забезпечення економічної безпеки;
- оцінка конкурентної позиції підприємства та його ринкового статусу;
Кредитні
- перевірка фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності
установи
- визначення розміру суми забезпечення позики, що надається банком або
кредитною спілкою;
- визначення суми створюваних резервів під видані кредити та оцінка
якості кредитного портфеля;
Страхові
- встановлення розміру страхового внеску;
компанії
- визначення суми страхових виплат;
Фондові біржі
- розрахунок кон’юнктурних характеристик оцінюваних об’єктів ;
- перевірка обґрунтованості котирувань цінних паперів.
Державні органи - підготовка підприємства до приватизації;
- визначення бази оподаткування для різних видів податків;
- встановлення виручки від примусової ліквідації через процедуру
банкрутства;
- оцінка для судових справ.
Конкуренти та
- визначення конкурентних переваг об’єкта, що оцінюється;
контрагенти
- порівняльний аналіз вартості аналогічних об’єктів;
- дослідження на основі бенчмаркінгу оптимальних шляхів збільшення
ринкової вартості компанії.
Власник
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П.В. Круш та С.В. Поліщук вважають, що метою цього процесу є
розрахунок у грошовому виразі вартості, яка може бути найбільш імовірною
продажною ціною та характеризувати властивості підприємства як товару
[74, с.6].
Автори монографії „Оцінка майна в Україні” дають принципово інше
визначення сутності

поняття „оцінка”, акцентуючи на аналітичній

компоненті цього процесу: „Оцінка – наука про вартість майна, частина
економічного аналізу, що здійснюється на визначених наукових принципах
та методологічній базі, і є сполученням математичних методів та
суб’єктивних міркувань оцінювача, що базуються на його професійному
досвіді, ціль якого полягає у виявленні найбільш ефективного з економічної
точки зору використання об’єкта через дослідження попиту та пропозиції на
відповідному ринку, а також у розробці економічної моделі оцінки об’єкта,
яка прогнозувала б найбільш вірогідну ціну його продажу. Оцінка вартості
майна є процедурою визначення корисності майна, визначеною у грошовому
еквіваленті” [120, с.11] .
Н.М. Малюга наголошує на багатогранності поняття „оцінка”. Вона
підкреслює, що у людській діяльності оцінка відіграє орієнтаційну роль.
Лише порівнявши оцінку всіх можливостей, людина має змогу обрати і
втілити в дійсність ту, яка найбільш відповідає її потребам, прагненням,
уявленням про мету і сенс буття. Оцінка, як вважає автор, є думкою про
цінність, рівень або значення будь-чого [89, с.31].
В „Методиці оцінки майна”, затвердженій Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №1891
(замовника)

оцінки

виділяють

поняття

залежно від ініціатора

„незалежна

оцінка”

та

„стандартизована оцінка”. Під незалежною оцінкою розуміють визначення
певного виду вартості майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом
господарювання за договором із замовником. Стандартизована оцінка
трактується як оцінка, що здійснюється самостійно державними органами
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приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з
використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних
даних [98, с.63, п.2.].
Аналізуючи дефініції «оцінки» слід виділити щонайменше дві його
характерні риси: по-перше, оцінювання можна розглядати як процес,
результатом якого є визначення в грошовому виразі вартості об’єкта
оцінювання, що і називається оцінкою; по-друге, вартість – поняття відносне,
яке визначається на певну дату і у відповідних умовах, тобто не є незмінним
та абсолютним.
Особливої уваги потребує трактування категорії „оцінка” з урахуванням
особливості об’єкта оцінювання та фахової належності дослідника (рис.1.1).
Так, оцінка, з бухгалтерської точки зору, виступає важливим елементом
облікового процесу і є елементом методу бухгалтерського обліку, способом
відображення об’єктів бухгалтерського обліку в узагальнюючому грошовому
(вартісному) вимірнику. Вся сукупність господарських операцій оцінюється в
гривнях з метою формування бухгалтерської інформаційної моделі.
З позиції оціночної
діяльності

З позиції
бухгалтерського обліку

Цільовий результат
оціночної діяльності

Оцінка

Це процедура визначення
корисності майна та
бізнесу, що виражається
у грошовому еквіваленті

Економічна сутність

Методологічний інструмент,
елемент методу бухгалтерського
обліку

Спосіб вартісного відображення
об’єктів бухгалтерського обліку
(господарських фактів –явищ і
процесів). З допомогою оцінки
натуральні (речові та трудові)
характеристики перетворюються
на вартісні

Рис. 1.1.Дуалістичний характер сутності поняття «оцінка»
З позиції „оцінювача” бухгалтерський облік виступає важливим
елементом та складовою процесу оцінки, як головне інформаційне джерело.
Таким чином, оцінка в обліку є елементом методу і його найважливішим
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методологічним інструментом. Це означає, що оцінка в бухгалтерському
обліку не є ціллю, або головною метою облікових процедур, а відтак не є
кінцевим результатом, – її слід розглядати як відповідний інструмент. В
оціночній діяльності, навпаки, оцінка виступає не інструментом, а ціллю
діяльності, його кінцевим результатом, а бухгалтерський облік, в свою чергу,
слугує інформаційною базою для проведення такої оцінки.
Отже,

бухгалтерське

трактування

поняття

„оцінка”

зводиться

здебільшого до відображення в грошовому вимірнику вартості окремих
об’єктів бухгалтерського обліку. П.П. Німчинов

під оцінкою розумів

„спосіб вираження на певному рівні в грошовому вимірнику засобів
господарства” [113, c.133]. Аналогічне визначення дає М.Т. Білуха: „оцінка –
це спосіб відображення у обліку майна, господарських операцій і всієї
господарської діяльності в узагальнюючому грошовому вимірнику ” [7, c.47].
Акцент на грошовому відображенні господарських коштів роблять Н.М.
Грабова і В.М.Добровський: „Для узагальнення різних господарських коштів
в бухгалтерському обліку використовують грошову оцінку” [40, c.44].
Більш широке змістове навантаження в розумінні поняття „оцінювання”
дає професор В.В. Сопко. Він визначає оцінювання як спосіб вартісного
визначення господарських фактів – явищ і процесів. І стверджує, що з
допомогою оцінювання натуральні, речові, і трудові характеристики
перетворюються на вартісні [167, с.60]. Л.Г.Ловінська розширює це поняття
за рахунок введення в дефініцію аналітичної компоненти: «Оцінка - це
складова методу бухгалтерського обліку, за допомогою якої здійснюється
вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку, створення якісних
характеристик

обліково-економічної

інформації

та

інформаційне

забезпечення аналізу фінансового стану підприємства й ефективності його
менеджменту»[86, с.26].
Беручи до уваги думку В.В. Сопка, доцільно зупинитися на уточненні
понять „оцінка” та „оцінювання”. В більшості

економічних видань і

законодавчій базі ці поняття ототожнюються та вживаються як синоніми.
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Проте, на наш погляд, ці поняття не ідентичні. Якщо оцінювання можна
трактувати як „процес” або певні „процедури з визначення вартості об’єкта”,
то оцінка виступає швидше як „результат”, або „кількісна характеристика
вартості”.
Оцінка як об’єкт дослідження все більше привертає увагу фахівців з
бухгалтерського обліку. Посиленню ролі оцінки як елемента методу
бухгалтерського обліку присвячені дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук Л.Г. Ловінської [87] та кандидата економічних
наук Н.М. Малюги [89], Н.М. Урбан [175].
Підкреслюючи роль оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку,
Л.Г. Ловінська зазначає, що „функція оцінки випливає з її сутності і полягає
у вимірюванні вартості об’єктів бухгалтерського обліку. При цьому оцінка
виступає як передумова обліку і як його мета, результат. Як передумова
обліку оцінка забезпечує можливість узагальнювати різнорідні об’єкти при
їх відображенні в синтетичному обліку і фінансовій звітності” [86, с.14].
Заслуговує на увагу позиція І.Г. Кукукіної щодо необхідності
розмежування понять „оцінка вартості” та „оцінка фінансового стану
підприємства”. Автор вважає, що оцінка бізнесу є аналізом минулого,
теперішнього і майбутнього стану підприємства, що проводиться з метою
визначення його вартості. Крім того, оцінку бізнесу за її предметом не можна
ототожнювати з аналізом фінансово-господарської діяльності компаній, під
якою іноді теж розуміють оцінку того, як в компанії здійснюється бізнес.
Оцінка бізнесу, акцентує Кукукіна, відповідає на питання „скільки коштує
або може коштувати бізнес” [78, с. 210].
Огляд наукових праць, присвячених питанням теорії бухгалтерського
обліку [29, 35, 40, 64, 75, 77, 86, 88, 89, 123, 167, 184], засвідчує, що більшість
російських та українських вчених вважають оцінку невід’ємною складовою
методу бухгалтерського обліку. Так, В.Ф. Палій і Я.В.Соколов, зазначають:
„Без оцінки і калькуляції губляться основні характеристики бухгалтерського
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обліку як системи, що виробляє інформацію про найважливіші вартісні
узагальнюючі показники” [123, с.225].
Підсумовуючи наведені вище визначення економічної сутності поняття
«оцінка», що дають вчені різного фаху, слід виділити найбільш характерні
риси цієї категорії. По-перше, науковці одностайні в тому, що оцінка є
вартісним виразом об’єкта оцінювання. При цьому, необхідно розмежовувати
поняття „оцінка” та „оцінювання”. Під оцінюванням слід розуміти процес
визначення вартості об’єкта оцінки, під оцінкою – результат

процесу

оцінювання, який характеризує у вартісному вигляді вартість об’єкту, що
оцінюється. По-друге, оцінка - це суб’єктивна категорія, кінцевий результат
якої залежить від цілі її проведення, умов функціонування об’єкта оцінки та
методичних підходів, що склалися на дату оцінки. По-третє,

оцінка є

інструментом або елементом методу бухгалтерського обліку, який, в свою
чергу, є методологічним інструментом процесу оцінювання вартості.
Методологічний базис процесу оцінювання вартості суттєво залежить
від об’єкта оцінки: вартість цілісного майнового комплексу, окремих його
елементів, елементів активів та зобов’язань, або вартість підприємства як
бізнесу. Одна справа, якщо оцінюються вартість окремих частин майна,
зовсім інша – якщо об’єктом оцінки виступають не окремі складові активів
або пасивів підприємства, а вартість підприємства в цілому, яка здебільшого
визначається не просто майновим станом, а сукупністю інших чинників, у
тому числі

й

зовнішнього характеру, таких як попит та пропозиція на

фондовому ринку, купівельна спроможність потенційних покупців або
інвесторів, привабливість галузі, до якої належить об’єкт оцінки, економічна
ситуація в країні. Всі вони разом складають підґрунтя інвестиційної
привабливості об’єкта оцінювання.
Оскільки предметом дисертаційного дослідження обрано оцінку вартості
підприємства в межах певного бізнесу, більш детально зупинимося саме на
особливостях оцінки підприємства та оцінки бізнесу.
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Донедавна під оцінкою бізнесу в Україні розуміли оцінку окремого
підприємства з акцентом на його майновому характері, тобто під вартістю
бізнесу трактували вартість усіх активів оцінюваного підприємства. Таке
бачення питання досить активно використовувалося у процесі приватизації
державних підприємств, де головною метою була не оцінка потенційних
можливостей підприємства, а вартість майна (активів), яке було у нього на
балансі на конкретний момент часу. Зауважимо, що, порівняно з іншими
об`єктами купівлі-продажу, підприємство є особливим видом товару. Це
пояснюється тим, що

підприємство можна розглядати як організаційно-

економічну форму існування бізнесу. Згідно з Господарським кодексом
підприємство є самостійним суб’єктом господарювання, який створено
відповідним компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або ж іншими суб’єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науководослідної, торговельної та іншої господарської діяльності [39, ст.62].
З

цього

громадянських

визначення
прав

та

випливає,

розглядається

що

підприємство

як

майновий

є

об`єктом

комплекс,

що

використовується для здійснення підприємницької діяльності. Підприємство
може мати в своєму розпорядженні усі види майна, призначені для його
господарських операцій: основні засоби, земельні ділянки, нематеріальні
активи,

сировину.

Як

свідчить

практика,

найчастіше

промислові

підприємства придбають не з метою призупинення його діяльності з
подальшим розпродажем активів, а для випуску продукції та одержання
додаткового прибутку [39]. Отже, при якісній ринковій оцінці слід брати до
уваги не лише витрати, пов`язані з виготовленням продукції. З метою
об’єктивної

оцінки

вартості

підприємства

як

бізнесу

необхідний

комплексний підхід до визначення вартості усіх активів підприємства з
урахуванням майбутнього прибутку (збитку), а також врахування низки
таких факторів, як „імідж та репутація підприємства”, торгова марка,
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конкурентна позиція підприємства на ринку, професіоналізм колективу,
фактор часу, інноваційна спрямованість, зовнішнє конкурентне середовище.
Заслуговує повної підтримки позиція Н.В.Тертичної, яка в своїй
дисертаційній роботі у визначенні сутності оцінки підприємства особливий
акцент робить не на майновій природі вартості, а на потенційній здатності
підприємства генерувати цінності для різних груп учасників ринкових
відносин за умов стабільного розвитку [172, с.19].
Аналогічну позицію займає і

В.Г. Белоліпецький, який вбачає, що

„вартість підприємства є, з одного боку, показником сталого розвитку, а з
іншого – індикатором узгодження інтересів різних груп учасників ринкових
відносин. Ці обставини визначили в умовах відкритої економіки появу
концепцій вартості фірми” [5, с. 93 ].
Більшість вчених, які займаються дослідженням питань методології
оціночної діяльності, не розділяють поняття „оцінка підприємства” та
„оцінка бізнесу ” [117, 119, 122, 163]. Незважаючи на єдиний методологічний
базис формування цих категорій, ототожнювати їх недоречно, оскільки при
оцінці вартості у суб’єктів оціночної діяльності можуть стояти різні цілі.
Наприклад, у випадку купівлі підприємства з метою продовження його
діяльності, започаткованої на цьому підприємстві, ці поняття можуть
збігатися; якщо ж підприємство придбавається з метою переорієнтації
(перепрофілювання) на інші види діяльності, то „оцінка вартості бізнесу” і
„оцінка вартості підприємства” можуть суттєво різнитися не тільки
методичними підходами, а й кінцевим результатом оцінювання.
Слід погодитися з позицією П.В. Круша та С.В. Поліщук, що в умовах
завершення приватизаційних процесів оцінка бізнесу трансформується в
необхідність розуміння його не як оцінки юридичної особи, а оцінки прав
власності,

матеріальних

та

нематеріальних

активів,

якими

володіє

підприємство. Тому необхідно розмежовувати поняття „оцінка підприємства”
та „оцінка бізнесу” [74, c.7].
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Оцінка бізнесу передбачає оцінювання вартості, що створюється в
результаті конкретної діяльності, яка здійснюється в межах певної
організаційно-правової форми. Головним критерієм при цьому має бути
доходність

певного виду бізнесу. Це безпосередньо впливає на

вибір

адекватного методичного підходу оцінки. В такому випадку головним
критерієм для оцінювача стає можливість кількісно оцінити спроможність
такого бізнесу генерувати дохід та грошові потоки.
Якщо ж йдеться про оцінку вартості підприємства, то тут слід
враховувати

два

джерела

отримання

доходу:

дохід

від

діяльності

підприємства та дохід від продажу активів підприємства. Перше стосується
діючого підприємства, а друге – підприємства, що ліквідується або
придбавається для перепродажу чи перепрофілювання. Якщо намір покупця
невідомий, під час оцінки вартості підприємства необхідно використовувати
комбіновану методику оцінки з елементами

майнового та

дохідного

методичного підходів.
У більшості літературних джерел під бізнесом розуміють конкретну
діяльність, яка організована в межах певної структури, головною ціллю якої
є отримання доходу. У «Великому тлумачному словнику сучасної
української мови» бізнес трактується як «економічна, комерційна, біржова
або підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку»[30,
с.80].
Відповідно до міжнародних стандартів, оцінка вартості бізнесу – це акт
чи процес формування висновку оцінювача та підрахунку вартості бізнесу,
цілісного майнового комплексу або пов’язаних з ним прав [104, c. 222].
Намагання окремих авторів визначити, що є більш широким поняттям –
„оцінка бізнесу” чи „оцінка вартості підприємства” - вважаємо некоректним.
Це взаємопов’язані категорії, які перебувають в одній площині дослідження
і взаємно доповнюють одна одну. В окремих випадках на одному
підприємстві може бути кілька видів бізнесу. Водночас, при оцінці вартості
компанії слід враховувати інвестиційну привабливість галузі та напряму
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діяльності, які зумовлені зовнішніми чинниками, що мають місце на ринку. З
іншого боку, в окремих випадках одним видом бізнесу можуть займатися
кілька пов’язаних підприємств у межах виробничих груп, або холдингів.
Звідси випливає теза, що, незважаючи на близькість методологічних підходів
до процедур оцінки, кожен напрям буде мати специфічні акценти
використанні

методологічної

бази

оцінювання

бізнесу

або

при

вартості

підприємства.
У процесі оцінки завжди задіяні оцінюваний об’єкт і суб’єкт, що
оцінює. Об’єктом оцінки може бути будь-який об’єкт власності разом з
правами на нього власника. Це може бути бізнес, виробниче підприємство,
консалтингова або інвестиційна фірма, банк, майновий комплекс, окремі
види активів, як матеріальних, так і нематеріальних, права власності.
Суб’єктами оцінки є професійні оцінювачі, які володіють спеціальними
знаннями і практичними навичками [74, c.8].
Під оціночною діяльністю розуміють діяльність оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, спрямовану на встановлення ринкової або іншої
вартості об’єкта оцінки – найбільш ймовірної ціни, за якою об’єкт оцінки
може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції [103, с.13].
Особливістю процесу оцінювання вартості є її ринковий характер. Тому
оцінювання вартості не обмежується визначенням лише одних витрат на
створення або придбання оцінюваного об’єкта. Як зазначалось вище, при
цьому обов’язково

мають враховуватись сукупність ринкових факторів:

фактору часу, фактору ризику, ринкова кон’юнктура, рівень конкуренції,
економічні особливості оцінюваного об’єкта, його конкурентна позиція, а
також макро- і мікроекономічне середовище.
Результативність оціночної діяльності значною мірою зумовлена рівнем
кваліфікації професійних оцінювачів та ступенем забезпеченості регіонів
такими спеціалістами. Кількість суб’єктів, які мали право здійснювати
оціночну діяльність із загальної чисельності зареєстрованих в Україні, у 2002
р. становила 1 607 (1 292 господарські організації і 315 підприємців), у 2003
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р. – 2 165 відповідно 1 632 та 533, у 2004 р. – 2 371 суб’єкт (1 718 та 653),
2006р. – 2700 суб’єктів [57, с. 15].
Нині існує підвищений інтерес до спеціальності “оцінювач”, про що
свідчать данні щодо одержання сертифікатів суб’єктами оціночної діяльності
у 2005-2008 роках (табл.1.3.).
Таблиця 1.3.
Результати сертифікації суб’єктів оціночної діяльності
Фондом державного майна України у 2005-2008 роках
[1, с. 8; 57, с. 11; 58, с. 5].

2005

Одержання
сертифікатів
юридичними
особами
1090

Одержання
сертифікатів
фізичними
особами
471

2006

406

388

794

2007

558

480

1038

2008

1121

654

1775

Рік

Результати

аналізу

кваліфікаційних

документів

Всього
1561

оцінювачів,

які

зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів, свідчать про те, що
переважна їх більшість видана за всіма напрямами оцінювання майна і надає
право їх власникам здійснювати оцінку як об’єктів у матеріальній формі, так
і цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв, нематеріальних активів,
у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.
На ринку оцінки державного та комунального майна у 2006 р.
працювало 1 120 суб’єктів оціночної діяльності, що становить 41,5%
загальної кількості зареєстрованих, без урахування даних по центральному
апарату ФДМУ [57, с.16].
Рівень виконання робіт оцінювачами, зокрема додержання ними вимог
законодавства та єдиної методології, характеризують результати виконаних
експертних звітів та

стандартизованої оцінки з розрахунку початкової
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вартості пакетів акцій ВАТ для продажу їх через організаторів торгівлі
цінними паперами (табл. 1.4, 1.5).
Таблиця 1.4
Виконання у 2005-2006 роках робіт з оцінки майна (за результатами
рецензування актів оцінки ФДМУ) [1, 2]
Вид оцінки
Фахівцями ФДМУ, всього
в т.ч.
1. Оцінка пакетів акцій ВАТ для
продажу через організаторів торгівлі
цінними паперами
2. Оцінка майна в процесі
приватизації (корпоратизація) та
об’єктів незавершеного будівництва
3. Оцінка об’єктів оренди ЦМК
4.Оцінка ВАТ, що підлягають
продажу за конкурсом
Фахівцями РВ та ЦА Фонду, в т.ч.
1. Оцінка ЦМК, паїв, акцій та
майнових прав
2.Оцінка вартості майна об’єктів у
матеріальній формі

2005 рік
Кількість,
Питома
од.
вага, %

2006 рік
Кількість,
Питома
од.
вага, %

707

100

70

100

534

75,5

54

77,1

144

20,4

2

2,9

11

1,6

-

-

18

2,5

14

20

14200
57

100
0,4

13930
21

100
0,2

14143

99,6

13909

99,8

Як свідчать дані таблиці 1.4, найбільшу частку в структурі робіт з оцінки
майна в 2005 та 2006 роках становить оцінка пакетів акцій ВАТ для продажу
через організаторів торгівлі цінними паперами: у 2005 році - 534 акти, що
складає 75,5% від загальної кількості, у 2006 році – 54% і 77,1% відповідно.
Проте

в

2006

році

спостерігається

зменшення

загальної

кількості

відрецензованих звітів фахівцями ФДМУ на 637 одиниць, або 90,1%,
порівняно з 2005 роком.
Аналізуючи дані проведених робіт з рецензування регіональними
відділами та центральним апаратом фонду, можна зробити висновок, що
найбільше робіт проводиться з оцінки вартості майна об’єктів у матеріальній
формі, зокрема в 2005 році -14143 акти, або 99,6%, а в 2006 – 13909, або
99,8%.
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Таблиця 1.5
Результати рецензування ФДМУ звітів з оцінки об’єктів приватизації у
2005-2008 роках [1; 57, 58, 59]
Вид оцінки
1.Оцінка майна в
процесі
приватизації
2.Оцінка ЦМК,
паїв, акцій,
часток, об’єктів у
нематеріальній
формі
3.Оцінка вартості
майна та об’єктів
незавершеного
будівництва
Всього

2005 рік
Кількість
звітів

3

2006 рік

2007 рік

Питома
вага, %

Кількість
звітів

Питома
вага, %

Кількість
звітів

0,4

2

0,3

5

61

8,1

42

6,8

47

689

91,5

572

92,9

458

753

100

616

100

2008 рік

Питома
вага, %

Кількість
звітів

Питома
вага, %

0,98

2

0,5

59

14,15

9,22

510

89,8

356

85

100

417

100

За результатами аналізу оцінки об’єктів приватизації можна зробити
висновок, що в 2005-2008 роках найбільше проводилось робіт з оцінки
вартості майна та об’єктів незавершеного будівництва - 91,5% від загальної
кількості в 2005 році та 92,9% в 2006 р., проте спостерігається тенденція до
зменшення кількості зазначеного виду оцінки у 2007 та 2008 роках 89, 8% та
85% відповідно.
Результати дослідження звітів за метою оцінки

майна наведено в

таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
Структура звітів РВ ФДМУ за метою оцінки майна у 2006 році [57]
Мета оцінки
1.Приватизація об’єктів шляхом викупу або
виставленням на аукціон чи конкурс
2.Для подальшої передачі в оренду
3.Подальше відчуження (передача до статутного
фонду, продаж майна підприємств-банкрутів,
застава
Всього
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Кількість
об’єктів

Питома вага
від загальної
кількості
оцінених
об’єктів, %

1683

29

3970

69

64

2

5717

100

В умовах активного реформування відносин власності при здійсненні
розрахунків для цілей бухгалтерського обліку, оподаткуванні майна та
визначенні розміру збитків за рішенням суду, потреба в послугах з оцінки
майна та майнових прав постійно зростає. Необхідно зауважити, що
найбільше робіт з оцінки в 2006 році проведено з метою подальшої передачі
майна в оренду - 3970 об’єктів, що становить 69% від загальної їх кількості.
Найбільшу кількість зареєстрованих звітів становлять звіти про оцінку
будівель, приміщень у будівлях, а також у спорудах – 5326. Аналізуючи
якість виконаних за 2006 рік робіт з оцінки майна, слід зазначити, що
загальна кількість негативних рецензій зменшилась майже на 12% і
становить 885 звітів [57, с.16].
За доволі короткий період становлення ринку оціночних послуг вкрай
складно забезпечити його високопрофесійними

фахівцями-оцінювачами.

Особливо це стосується спеціалістів з оцінки вартості підприємств (цілісних
майнових комплексів) та бізнесу. Це пояснюється низкою причин, зокрема:
відсутністю достатнього досвіду

роботи з цього напрямку; недоліками

законодавчо-нормативної бази щодо оціночної діяльності; відсутністю нових
методичних
обмеженістю

підходів
доступу

з

комплексної
до

інформації;

використати обліково-аналітичний

оцінки

вартості

неспроможністю

підприємств;
оцінювачів

базис, який формується у фінансовій

звітності.
Слід зазначити, що оцінка бізнесу та вартості підприємства, на відміну
від оцінки вартості окремих його елементів, набагато складніша і вимагає
високої кваліфікації оцінювачів. На думку українських вчених, головна
складність визначення ринкової вартості бізнесу полягає у необхідності
проведення системних розрахунків і узгодження таких складових: ринкової
вартості всіх активів підприємства (матеріальних і нематеріальних),
ефективності розподілу та використання виробничих ресурсів, якості
господарських процесів (виробничих і управлінських), ринкової позиції та
конкурентоспроможності підприємства [176, с.222].
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Зарубіжні теорії оцінки вартості компаній та їхніх активів мають
багатовікову історію. Зокрема, теоретичні засади експертної оцінки вартості
бізнесу за продажною

ринковою вартістю були розроблені ще у

XVIII

столітті відомим німецьким ученим – математиком Г. Лейбніцем. Перші
згадування про оцінку як елемент методу бухгалтерського обліку з’явилися
ще раніше – у XVI столітті в працях основоположників бухгалтерського
обліку Л. Пачолі та А. ди Пієтро. Сформовані в історичному минулому
західними вченими принципи оцінки й основні методичні підходи цілком
можуть бути застосовні для проведення оцінки бізнесу і в сучасних
українських
особливостей

умовах.

Проте

функціонування

їх

застосування

об’єктів

оцінки

економічних умовах та інших численних

потребує
в

різних

врахування
соціально-

факторів, що впливають на

кінцевий результат оцінки.
Окремі фахівці вважають, що професійна оцінка не є самостійним
напрямом наукових знань, оскільки для її здійснення використовуються різні
методи, сформовані в рамках інших наук: облікові оцінки – запозичені з
бухгалтерського обліку, фінансові – з теорії фінансів, ринкові – з
макроекономіки. Така позиція дискусійна, оскільки саме завдяки даному
напрямку наукових знань було узагальнено різні методи оцінки, що
застосовуються в математиці, природних, економічних науках, і вироблено
практичні рекомендації щодо їх використання.
В

умовах ринкової економіки оціночна діяльність є важливим

інструментом регулювання відносин власності. У широкому розумінні
власність розглядається як влада окремих суб’єктів над речами. Суб’єктом
власності може бути економічно відособлена юридична (в тому числі і
держава) або фізична особа, яка володіє конкретним об’єктом (капіталом,
землею і відповідними економічними інтересами). Власник підприємства
або бізнесу має право здійснювати будь-які дії стосовно своєї власності:
продавати, заповідати, дарувати, обмінювати, закладати, застрахувати. Бізнес
або підприємство володіють всіма ознаками товару і можуть бути об’єктом
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купівлі-продажу. Особливість цих товарів зумовлює дотримання певних
принципів оцінки, що зумовлює вибір відповідних методичних підходів
оцінки.
По-перше, це товар інвестиційний, тобто товар, вкладення в який
здійснюються з метою віддачі в майбутньому. По-друге, підприємство є
системою, але продаватися може як вся система в цілому, так і окремо її
підсистеми і навіть елементи. По-третє, потреба в цьому товарі залежить від
процесів, які відбуваються як всередині самого товару, так і в зовнішньому
середовищі.

По-четверте,

враховуючи

особливе

значення

стійкості

підприємства для стабільності в галузі та суспільстві, необхідна участь
держави не тільки в регулюванні механізму купівлі-продажу бізнесу, але і у
формуванні ринкових цін на нього [74, с. 11].
У сучасних умовах економічного розвитку країни оцінка вартості
підприємства розглядається не тільки як інструмент прийняття стратегічних
рішень, але й як інструмент управління вартістю компанії в цілому. Вартість
є однією з найважливіших категорій економічних наук. На думку
англійського економіста Джона Стюарта Мілля, „вартість посідає настільки
важливе і помітне місце в політичній економії, що в уявленнях деяких учених
її межі зливаються з межами самої науки” [107, с. 74]. Дослідження
економічної сутності категорії “вартість підприємства” як об’єкта управління
потребує уточнення понятійного апарату, який застосовується для вивчення
усталених ринкових процесів, пов’язаних з відносинами вартості, дозволяє
ґрунтовніше визначити сутність управління, орієнтованого на вартість,
дослідити фактори формування вартості.
Цілком логічним є твердження професора

О. Євтуха, що „суттєвий

недолік економічної думки в постсоціалістичних країнах полягає у
відсутності системного, ринкового погляду на проблему вартості, а
економічна теорія в західних державах чітко її не висвітлює” [54, с.18].
В економічній теорії визначення категорії “вартість” мають деякі
розбіжності, проте в більшості визначень закладена загальна єдина сутність.
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Наприклад,

А.Г. Грязнова та М.А. Федотова під вартістю розуміють

грошовий еквівалент, який покупець може обміняти на будь-який предмет
або об’єкт [117, с. 21]. Схоже

трактування

цієї

категорії

наводить

В.І. Кошкін: “Вартість – це міра того, скільки покупець (інвестор) буде
готовий заплатити за власність, що оцінюється” [116, с.68]. О.Г. Мендрул
пов’язує категорію вартості з функціонуванням ринку: “Вартість є
економічною категорією, що характеризує грошовий зв’язок між товарами та
покупцями (продавцями) і віддзеркалює погляди ринку на вигоди від
володіння товаром” [96, с.10]. Аналогічне трактування вартості наводиться в
колективній монографії „Оцінка майна в Україні”: „Вартість є економічним
поняттям, що стосується, з одного боку, грошового зв’язку між товарами та
послугами, які доступні для придбання, та тих, хто їх купує та продає , - з
другого. Вартість не є фактом сплати грошей, а розрахункова величина
цінності конкретних товарів і послуг в конкретний момент часу відповідного
з обраним тлумаченням вартості” [120, с.11].
Таким чином, вартість виступає як загальна економічна категорія.
Водночас, для різних цілей оцінки використовуються окремі типи (види)
вартості. Професійні оцінювачі в своїй діяльності не використовують чистий
термін „вартість” і додають до нього уточнюючі слова та словосполучення,
які конкретизують, про який саме тип вартості йдеться: справедлива вартість,
залишкова вартість, первісна вартість,

ліквідаційна вартість, ринкова

вартість.
Ціна як економічна категорія за своєю природою дуже тісно пов’язана
з вартістю і фактично є похідною від вартості. Вона так само, як i вартість,
вказує на грошовий зв’язок з корисністю товару, але лише тією мірою, яка
визначена конкретними покупцем i продавцем. Під впливом численних
факторів (співвідношення попиту та пропозиції, обмеженість фінансових
можливостей покупця, конкуренція на ринку, величина витрат на створення
товару,

закладена

норма

прибутку

та

рентабельності,

купівельна

спроможність грошей) ціна може суттєво відрізнятися від реальності
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вартості, яка створює певні вигоди від володіння товаром. За визначенням
українських дослідників, „ціна – це факт, що фіксує на визначену дату
вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувся продаж. За різних умов
фінансування ціна може бути різною, тобто розмір сплати грошової суми
визначається тривалістю проведення розрахунків за часом, умовами продажу,
наявністю кредиту, і може не збігатися з вартістю” [120, с. 12].
Лише досконалий ринок створює умови для співпадання або зближення
ціни та вартості. Вартість стосовно майна представляє собою очікувану ціну,
яка має бути результатом конкретних умов. Ціна - здійснений факт, що
відбиває те, скільки було витрачено на купівлю аналогічних об’єктів у
минулих угодах. Тільки зробивши аналіз, оцінювач може стверджувати, чи є
поточна виплачена або отримана ціна відображенням вартості майна [116, с.
68].
Зазвичай, оцінка вартості підприємства або його майна проводиться з
певною

метою

(визначення

ціни

продажу,

оцінка

результативності

менеджменту, отримання іпотечного кредиту, страхування майна тощо), що
породжує суб’єктивізм кінцевого результату оцінки. Ця мета називається
призначенням оцінки та зумовлює вибір визначення виду вартості. О. Євтух
підкреслює суб’єктивність як основну характерну рису вартості: „Для однієї
людини певний предмет може мати найвищу вартість, а для іншої –
найнижчу, але гроші впливають на їхні уявлення” [51, с.19].
Те ж саме майно може мати різну вартість залежно від цілей оцінки,
кваліфікації оцінювача, соціально-економічних умов існування об’єкта
оцінки, методики її проведення. Так, оцінка вартості з метою іпотечного
кредитування буде відрізнятися від оцінки вартості для цілей страхування
від пожежі. У першому випадку величина вартості визначається найбільш
ймовірною ціною, за якою об’єкт може бути проданий на ринку у випадку
припинення виплат за кредитом, а в другому – сукупними витратами на
відтворення втраченого майна.
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Вивчення літературних джерел та нормативно-правової бази, що
регулює оціночну діяльність, дозволило дійти висновку, що нині має місце
термінологічна невизначеність поняття „база оцінки”, яка в національному
стандарті 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” [109, п.3, п.11]
ототожнюється з видом вартості. Ю.Ф. Левчук підкреслює, що „методичні
суперечності між базою оцінки і видом вартості спричиняє не поняття бази
оцінки як таке, а відсутність розвиненої класифікації видів вартості. У пункті
19 стандарту

№1 наведені всі неринкові види вартості як рівнозначні

поняття. Розподілення видів вартості відбувається в різних площинах, вони
різнопланові і різнокаліберні, проте штучно зігнані в одномірний простір”
[83, с.29].
На нашу думку, база оцінки не тотожна виду вартості, вона більше
відображає умови угоди, в той час як вид вартості характеризує властивості
об’єкта оцінки та особливості його використання. При цьому на одній базі
можуть

застосовуватися

різні

види

вартості.

Для

усунення

цих

недоречностей пропонуємо класифікацію основних видів вартості залежно
від різних класифікаційних ознак (рис.1.1).
Економічну інтерпретацію основних видів вартості, що трапляється в
роботах російських та українських авторів, подано в додатку Б.
По відношенню до ринку виділяють ринкову, справедливу ринкову та
нормативну вартість. У Міжнародних стандартах оцінки під ринковою
вартістю розуміють розрахункову величину, за якою передбачається перехід
об’єкта “з рук в руки” на дату оцінки в результаті комерційної угоди між
добровільним покупцем та добровільним продавцем після адекватного
маркетингу.

При

цьому

передбачається,

компетентно, помірковано та

що

кожна

сторона

діяла

без примусу [92]. Вважається, що ринкова

вартість представлена ціною, яка характерна для даного виду майна на
конкурентному відкритому ринку. На практиці ціни конкретних угод
відрізняються від обґрунтованої ринкової вартості під впливом таких
факторів, як специфічні умови фінансування, вимушені обставини купівлі28

продажу, недостатня інформованість сторін, деформація ринку, продаж під
примусом тощо. В окремих випадках ринкова вартість може

бути

представлена від’ємною величиною. Наприклад, у випадку, коли сума витрат
на знесення застарілих об’єктів нерухомості перевищує вартість земельної
ділянки або у випадку оцінки екологічно забруднених об’єктів [116, с.70].
Ринкова вартість

По відношенню до
ринку

Нормативна вартість
Первісна (історична) вартість

З погляду системи
бухгалтерського
обліку

Залишкова вартість
Відновлювальна вартість
Ліквідаційна вартість

Залежно від
порядку оцінки та
характеру аналога

Вартість відтворення
Вартість заміщення
Ринкова вартість

Залежно від мети
оцінки (ситуації)

Інвестиційна вартість
Страхова вартість
Утилізаційна вартість
Податкова вартість

Залежно від
перспектив
розвитку
підприємства

Споживча вартість
Вартість діючого підприємства

Вартість непрацюючого
підприємства

Рис. 1.3. Класифікація видів вартості
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Слушним є зауваження О.Г. Мендрула, що терміни „ринкова вартість” i
„справедлива ринкова вартість” не можна ототожнювати. Kaтeгopiю
„справедлива ринкова вартість” доречно застосовувати під час визначення
вартості для компенсації чи запобігання фінансовим ускладненням або
врегулювання майнових претензій. Вона характеризує відносини між
конкретними суб’єктами ринку, тому за своєю сутністю подібна до ціни [96,
с. 11]. Особливої актуальності поняття справедливої вартості набуло з
упровадженням національних положень (стандартів) та

міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку, які передбачають облік активів на балансі
за справедливою вартістю.
Прикладом неринкової вартості є нормативно розрахована вартість.
Нормативно розрахована вартість – це вартість об’єктів власності, що
розраховується на основі затверджених відповідними органами управління
методик та нормативів [116, с. 70; 117, с. 22]. Зазвичай,

нормативно

розрахована вартість не співпадає з величиною ринкової вартості, проте
нормативи періодично оновлюються відповідно до бази ринкової вартості.
З погляду системи бухгалтерського обліку розрізняють

первісну,

залишкову, відновну, ліквідаційну та вартість, що оподатковується. Згідно з
національним П(С)БО 7 “Основні засоби”, первісна вартість – це історична
(фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або
справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів [144, п.4]. Об’єкт майна, що
перебуває в експлуатації, обліковується за первісною вартістю до моменту,
коли він підлягає реконструкції або модернізації, або до моменту переоцінки
засобів.

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною

вартістю та сумою зносу. Відновна вартість визначається рівнем витрат,
яких необхідно зазнати в сучасних умовах для відтворення раніше придбаних
основних засобів. Оцінювачем розраховується повна відновлювальна
вартість елементів основних засобів методом заміщення, тобто фактично за
сучасною ринковою вартістю аналогічних об’єктів. Ліквідаційна вартість 30

це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати
від реалізації (ліквідації) активів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем
(ліквідацією) [144,

п.4]. Слід констатувати термінологічні неточності

у

визначенні окремих категорій в національних стандартах оцінки та
стандартах (положеннях) бухгалтерського обліку. Це ускладнює розуміння їх
економічного змісту, створює прецеденти невиправданих розбіжностей в
облікових процедурах та оціночних процедурах, що врешті призводить до
різних кінцевих результатів оцінки. Так, в національному стандарті №1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав» ліквідаційна вартість
трактується як «вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта
оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна,
протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій
вартості» [109, п.3].
У цьому ж стандарті рекомендується розрахунок ліквідаційної вартості
здійснювати як суму валових доходів, які «очікується отримати від реалізації
об’єкта оцінки як єдиного цілого або окремих його складових частин,
виходячи з принципу найбільш ефективного використання за вирахуванням
очікуваних витрат, пов’язаних з такою ліквідацією. Коли за результатами
розрахунків вартість ліквідації становить від’ємну величину, її значення
встановлюється у розмірі 1 гривні» [109, п.24].
Залежно від порядку оцінки та характеру аналога розрізняють вартість
відтворення та вартість заміщення. Вартість відтворення – це вартість
об’єкта

власності,

що

створюється

з

аналогічних

матеріалів

або

придбавається за діючими цінами. Визначення вартості відтворення,
зазвичай, ускладнено внаслідок зміни або удосконалення технології,
використання інших (сучасних) матеріалів, сировини, зміни стандартів. Тому
на практиці більш широко використовується вартість заміщення. Вартість
заміщення - це вартість виробництва аналогічного об’єкта власності, що має
корисність, еквівалентну оцінюваному

об’єкту. Наведені види вартості

широко використовують у страховому бізнесі.
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Залежно від ситуації (мети) оцінки розрізняють ринкову, інвестиційну,
страхову, ліквідаційну, заставну вартість.
Ринкова вартість використовується в оцінці власності як об’єкта
продажу на відкритому ринку. Під час обґрунтування ефективності
інвестиційних проектів розраховується інвестиційна вартість. Інвестиційна
вартість об’єкта оцінки використовується з метою врахування умов угоди, у
зв’язку з укладанням якої проводиться оцінка, в частині необхідності
додаткового інвестування або виконання інших вимог, що потребує
додаткових матеріальних витрат [109, п.25]. На відміну від ринкової вартості,
яка визначається поведінкою типового покупця та продавця, інвестиційна
вартість залежить від індивідуальних вимог до інвестицій, що висуваються
конкретними інвесторами. Вона є суб’єктивним поняттям і її величина може
відрізнятися залежно від інтересів різних інвесторів, оскільки механізми
використання інвестицій носять індивідуальний характер. Різновидом
інвестиційної вартості є скоригована поточна вартість — чиста поточна
вартість, яка визначається при фінансуванні за рахунок пайових внесків
інвесторів шляхом коригування на розмір чистої поточної вартості
додаткових ефектів від інших форм та напрямів фінансування.
Страхова вартість визначається з метою страхування, відображається
в страховому контракті або полісі та розраховується за елементами,
необхідними для оцінки страхового заміщення. При визначенні страхової
вартості використовується принцип заміщення, оскільки після настання
страхового випадку застрахованій особі доводиться відтворювати своє майно
шляхом придбання нового.
В економічній літературі за цією класифікаційною ознакою виділяються
й інші види вартості: споживча вартість [116, с. 72],

вартість у

використанні [109, п.23], податкова вартість [117, с. 23], заставна
вартість [96, с.16]. При цьому, під споживчою вартістю розуміють вартість
або важливість об’єкта власності для конкретного власника, який може і не
мати намірів виставляти його на відкритому ринку. Вартість

у

використанні визначається як вартість економічного товару для його
власника-споживача та базується на ефективності його використання у
32

вигляді доходу, корисності, зручностей. Визначення вартості у використанні
полягає у проведенні оцінки об’єкта оцінки без урахування принципу
найбільш ефективного використання [109, п.23]. Податкова вартість, або
вартість, що оподатковується – це вартість, яка розраховується за певними
правилами

податкового законодавства, що містяться

у відповідних

нормативних документах, котрі стосуються оподаткування власності.
Заставна вартість – це вартість активу як предмета застави, що
визначається з урахуванням ліквідності активу.
Залежно від перспектив розвитку та функціонування підприємства
розрізняють вартість діючого підприємства та

ліквідаційну вартість

непрацюючого підприємства. Вартість діючого підприємства – це вартість
сформованого підприємства, що функціонує як єдине ціле. Вартість окремих
активів або компонентів функціонуючого підприємства визначається на
основі їх вкладу в даний бізнес і розглядається як їх споживча вартість для
конкретного підприємства та його власника. Оцінка функціонуючого
підприємства здійснюється на припущенні, що бізнес має розвиватися в
перспективі і для цього існують сприятливі умови. Тому при збереженні
підприємства як системи його цінність, як правило, завжди більша, ніж
проста

сума

передбачається

вартостей
закриття

окремих

елементів

підприємства

та

його

активів.

реалізація

його

Якщо

ж

активів

відокремлено, то виникає необхідність визначити його ліквідаційну вартість.
В економічній літературі трапляється багато інших видів вартості, які
можуть бути оцінені залежно від

поставлених цілей оцінки: внутрішня

фундаментальна вартість, фіктивна

(нульова) ліквідаційна вартість,

поточна вартість підприємства, ефективна вартість, вартість компанії
при реструктуризації, спеціальна вартість, оціночна вартість, заставна
вартість тощо (додаток А).
Національні стандарти оцінки [109, 110, 111, 112], які перебувають у
стадії становлення та гармонізації з міжнародними стандартами [92; 93],
містять аналогічні визначення окремих видів вартості, які наведені в
додатку В.
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Для правильного використання принципів та методичних підходів
визначальним є не назва (вид) вартості, а мета оцінки, що і визначає її назву.
Будь-який вид вартості, що розраховується оцінювачем, є не історичним
фактом, а оцінкою конкретного об’єкта власників у даний момент відповідно
до обраної мети (табл.1.7).
Таблиця 1.7
Взаємозв’язок між метою оцінки та видами вартості, що використовуються
для оцінки
Мета оцінки

Види вартості

Продаж на аукціоні державного чи недержавного майна з метою приватизації
Допомога потенційному покупцю (продавцю) у визначенні передбачуваної
ціни
Викуп орендованого державного майна
Майнова оцінка
Внесення коштів у статутні капітали інших підприємств, або купівля акцій
Продаж на умовах комерційному конкурсу з інвестиційними або соціальними
умовами
Визначення доцільності інвестицій
Перетворення державних і муніципальних підприємств у відкриті акціонерні
товариства
Можлива зміна напрямів (профілю) діяльності підприємства
Викуп орендованого муніципального майна
Врегулювання майнових претензій або компенсація чи запобігання
фінансових ускладнень
Обґрунтування базової (усередненої) ціни продажу на основі нормативів та
стандартних методик
Для відображення вартості активів у балансі підприємства
Визначення суми покриття за страховим договором або формулювання
вимоги у зв’язку з втратою або пошкодженням застрахованих активів
При продажу працівникам з метою приватизації акцій створених відкритих
акціонерних товариств
Забезпечення кредиту
Для відображення первинних витрат на придбання об’єкта в бухгалтерському
обліку
Розрахунок амортизаційних відрахувань в бухгалтерському обліку
Допомога власнику (менеджерам) у визначенні найефективніших напрямів
використання об’єкта власності
Можлива ліквідація (часткова або повна) діючого підприємства
Визначення бази оподаткування при введені податку на майно

Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова,
інвестиційна
Інвестиційна
Інвестиційна
Інвестиційна
Ліквідаційна,
або
ринкова
вартість
окремих видів активів
Інвестиційна
Справедлива ринкова
Нормативна
Залишкова
Страхова
Споживча
Заставна
Первісна (історична)
Ліквідаційна
Споживча
Ліквідаційна
Податкова,
нормативна

Класифікацію типів вартості за ознакою “об’єкт оцінки” наводить
О.Г.Мендрул у своїй монографії (додаток Б) [96, с.17]. Виходячи з
запропонованого підходу вартість може розподілятися на види залежно від
того, чи оцінюється підприємство як цілісний комплекс або бізнес, чи
оцінюються окремі

інвестиційні складові

папери, окремі активи.
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підприємства: капітал, цінні

Для

якісного і неупередженого оцінювання суттєве значення має

розроблення класифікації видів оцінки, яка базується на врахуванні видів
вартості, мети оцінки, методів та способів проведення оцінки.
З позиції бухгалтерського обліку Н.М. Малюга

пропонує таку

класифікацію видів оцінок (табл. 1.8.)
Таблиця 1.8
Класифікація оцінок [89, с. 56-70]
Класифікаційні ознаки

Види оцінок

1.За призначенням
2.За суб’єктами оцінювання
3.За часовою ознакою

Придбання, продажу
Внутрішня, зовнішня
Минула (ретроспективна), теперішня (поточна), майбутня
(перспективна)
Початкова, ринкова, відновлена, номінальна, експертна
(страхова, заставна), для пам’яті (умовна), залишкова
(економічна, фінансова), правова (за капіталізованим
доходом, за біржовою ціною облігацій)
За собівартістю, ринкова ціна

4.За цілями

5.Залежно від подальшого
використання
6.За об’єктами
7.За критерієм
8.За видами
9.По відношенню до суб’єкта
вимірювання
10.За методами розрахунку

11.Внаслідок переоцінки
12.Залежно від форми виразу
майнових статей у балансі

Індивідуальна, агрегатна
Об’єктивна, суб’єктивна
Номінальна (первісна, реалізаційна, капіталізована),
фіксована (відновна)
Історична (первісна, перманентна), калькуляційна
(економічна, бухгалтерська, актуарна, фіскальна)
Незмінна (порівняльна), початкова затратна, відновлення,
заміщення, реалізаційна (ліквідаційна, роздрібна, оптова,
договірна, інша), капіталізована, експертна (мінімальна –
придбання чи реалізації, обережна), умовна
Уцінена, дооцінена
Безпосередня (за допомогою однієї статті), опосередкована
(за допомогою двох статей)

Наведеною класифікацією охоплено найважливіші класифікаційні
ознаки, які враховують різні аспекти такої складної категорії, як „оцінка”.
Проте основний акцент зроблено на бухгалтерському підході до оцінки
окремих
складність

складових

майна

підприємства.

Враховуючи

специфіку

та

такого об’єкта оцінки, як вартість підприємства або вартість

бізнесу, пропонуємо

доповнити класифікацію видів оцінки такими

класифікаційними ознаками (рис.1.4).
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Cтатична

За способом проведення
оцінки

Динамічна
Вартості підприємства та
бізнесу

За об’єктом оцінки

Окремих елементів

Майна
Цілісного майнового
комплексу

На основі витратного
підходу
За методом проведення
оцінки

На основі доходного
підходу

Комбінована
(інтегральна)

На основі порівняльного
(ринкового) підходу

За видом виміру

Фіксована (моментна)
Інтервальна
Для обґрунтування
доцільності інвестицій
Для страхування
Для визначення
передбачуваної ціни

За цільовим призначенням

Для оподаткування
Для цілей бухгалтерського
обліку
Для оцінки ефективності
управління активами

Рис. 1.4. Класифікація видів оцінки
За способом проведення (за періодом) оцінки пропонуємо виділяти
статичну та динамічну оцінку. Статична оцінка проводиться на певну дату
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або часовий інтервал, наприклад, оцінка на дату проведення, оцінка на дату
придбання майна. Динамічна оцінка передбачає, що розрахункові значення
прогнозуються на певний період, наприклад, ймовірна ціна у 2011 р.
За об’єктом доцільно виділяти оцінку підприємства, оцінку бізнесу та
оцінку майна (активів), окремих його складових, або джерел його утворення
(пасивів). Оцінка вартості підприємства та оцінка бізнесу є більш складною
процедурою і враховує не тільки майновий стан підприємства, а і його ділову
активність, рентабельність діяльності, фінансовий стан, кадровий потенціал
підприємства, конкурентоспроможність підприємства та галузі, конкуренцію
на ринку. Оцінка майна підприємства, як правило, базується на витратному
методі, при цьому можуть оцінюватися, як окремі елементи майна (будівлі,
обладнання, цінні папери, матеріали), так і цілісний майновий комплекс.
За методом проведення оцінка може бути на основі витратного методу,
дохідного методу або ринкового (порівняльного) методу. На практиці існують
й інші варіанти оцінок, які базуються на поєднанні зазначених методів та їх
усередненні.
За формою (виглядом) отриманого результату оцінку доцільно поділяти
на фіксовану (моментну) та інтервальну. Фіксована оцінка виражається
певним числом на певну дату. Інтервальна передбачає певний діапазон від
мінімального значення до максимального залежно від зміни умов зовнішнього
середовища та тенденцій на ринку. При цьому оцінка буде виражатись не
одним числом, а певним інтервалом, наприклад, від 10000 грн. до 12000 грн. В
ринкових умовах невизначеності перевага надається саме інтервальній оцінці.
За цільовим призначенням оцінка може бути страхова, інвестиційна,
податкова, бухгалтерська, управлінська. Така класифікаційна ознака дуже
близька до класифікації видів вартості, проте вона

більш узагальнена,

оскільки видів вартості значно більше і для однакових цілей можуть бути
використані різні види оцінок.
Запропонована

класифікація

дозволяє

систематизувати

оціночний

інструментарій залежно від певних цілей оцінки і розробити відповідні
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показники, що більш реально та якісно задовольнить потреби стейкхолдерів
(замовників оцінки).
Теоретико-методологічним

фундаментом

процесу

оцінки

вартості

підприємства є єдиний набір принципів оцінки, якими має керуватися
оцінювач при виконанні будь-якого завдання з оцінки. Слід зазначити, що
усталені принципи оцінки є незмінними і їх загальне розуміння у різних
авторів суттєво не відрізняється [119, с.12-15; 43, с.17-31; 50, с.42-45; 117,
с.27-32]. Специфічність окремих об’єктів оцінки та умов трансформаційної
економіки може породжувати нові принципи, але вони докорінно не змінюють
методологічний

базис

здійснення

процедур

оцінювання,

а

лише

їх

доповнюють [96, с.82-83] .
Велика кількість принципів не означає, що їх потрібно застосовувати всі
одночасно. В кожному конкретному випадку виділяють основні та допоміжні
принципи, які можна розглядати як основні закономірності поведінки
суб’єктів ринкової економіки. В реальному житті ціла низка факторів може
викривляти їх дію. Так, державне втручання іноді не дає змоги правильно
оцінити картину реалізації тих чи інших принципів оцінки. Недосконалість
ринкових відносин, що характерне для переходу до ринкової економіки, ще
більше деформує дію принципів оцінки. Тому принципи оцінки відображають
лише тенденцію економічної поведінки суб’єктів ринкових відносин, а не
гарантують відповідної поведінки [117, с.28]. Всі принципи

можуть бути

об’єднані в такі групи (рис.1.2):

 принципи, які базуються на уявленнях користувача (власника);
 принципи, зумовлені ринковим середовищем;
 принципи найбільш ефективної експлуатації власності.
Принципи, які базуються на уявленнях користувача, об’єднують

такі

групи принципів, як «корисності», «заміщення» і «очікування».
Принцип корисності базується на твердженні, що об’єкт оцінки має
вартість тільки у випадку, якщо він корисний для потенційного власника або
користувача,

тобто

здатний

задовольнити

визначеного часу.
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його

потреби

протягом

Основні принципи оцінки
Принципи, засновані на
уявленнях користувачів

Вплив на вартість
підприємства

Принципи, обумовлені
ринковим середовищем

Вплив на вартість
підприємства

Принципи, обумовлені
експлуатацією власності

Внеску

Корисності
Зменшують

Заміщення

Залежності

Залишкової
продуктивності

Зміни вартості
Збільшують

Очікування

Зменшується

Збільшується
Ефективного використання

Залежності від попиту і
пропозиції

Граничної
продуктивності

Збалансованості або
пропорційності

Конкуренції

Рис.1.2. Класифікація основних принципів оцінки залежно від напряму дії на результат оцінки
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Корисність для кожного користувача індивідуальна, проте вона якісно
та кількісно визначена в часі та вартості [109, п.5]. Загальну корисність
об’єкта для власника в ринковій економіці можна визначити як здатність
приносити дохід.
Принцип заміщення базується на тому факті, що незважаючи на
розмаїття об’єктів оцінки, вони є порівнянними з погляду своєї здатності
задовольняти визначені потреби

власника чи приносити йому дохід.

Принцип заміщення передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка
полягає у тому, що за придбання майна не сплачується сума, більша від
мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку [109,
п.7]. Це означає, що з урахуванням принципу заміщення може бути
встановлена максимальна вартість об’єкта оцінювання. Цей принцип
покладено в основу застосування методу угод (методу порівняння продажів).
Принцип очікування або передбачення заснований на тому, що вартість
об’єкта оцінки насамперед залежить не від минулих даних за цінами продажу
порівнювальних об’єктів чи витрат на заміщення цього майна, а від тих
вигод, які учасники ринку очікують одержати в майбутньому від придбання
цього майна. У пункті 8 Національного стандарту №1 „Загальні засади
оцінки майна і майнових прав ” зазначено: „Принцип очікування передбачає,
що вартість об’єкта оцінки визначається розміром економічних вигод, які
очікуються від володіння, користування, розпорядження ним ” [109, с. 212].
Аналогічне за змістом визначення подано й у Міжнародних стандартах
оцінки-2005 (МСО-2005) [92].
Тому застосування принципу очікування ґрунтується на визначенні
поточної вартості майбутніх доходів, що будуть отримані власником від
володіння і використання об’єктом, що оцінюється. При використанні цього
принципу особливого значення набуває якість прогнозування майбутніх
подій та тривалість прогнозованого періоду.
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До принципів, зумовлених ринковим середовищем, включають такі:
залежності від попиту та пропозиції, конкуренції,

зміни вартості,

ефективного використання.
Загальновідомо, що на вартість бізнесу впливають не тільки внутрішні,
але й

такі зовнішні фактори, як політична та економічна стабільність в

країні, екологічні та демографічні фактори, зони господарювання. Тому
принцип залежності зумовлений суттєвим впливом на оцінку бізнесу
факторів зовнішнього середовища.
На кон’юнктуру ринку та рівень цін суттєво впливають

політичні,

економічні, ринкові та соціальні фактори. Тому результат оцінки вартості
підприємства, яка проводиться на відповідну дату, залежатиме від зміни цих
факторів у часі. Це зумовлює необхідність дотримання принципу зміни
вартості. Сутність цього принципу - вартість об’єктів власності зазвичай не
залишається постійною, а змінюється з часом.
Для визначення можливих альтернатив використання конкретного
підприємства необхідно враховувати потенційні зміни умов ринкового
бізнес-середовища: попит на ринку, можливості розвитку галузі, місце
розташування підприємства, посилення конкуренції, входження на ринок
іноземних конкурентів. Результатом такого аналізу є визначення найбільш
ефективного використання власності, іншими словами, визначення напряму
використання власності підприємства, який забезпечує власнику зростання
вартості об’єкта оцінки в майбутньому. Такий підхід базується на
застосуванні принципу найкращого та найбільш ефективного використання.
Цей принцип широко застосовується у випадках реструктуризації та
модернізації підприємства і має принципове значення у випадку злиття або
розукрупнення компаній.
Принцип залежності від попиту та пропозиції формулюється так: зміна
цін на об’єкт оцінки залежить від зміни величини попиту і величини
пропозиції. А.Г. Грязнова та М.А. Федотова виділяють цей принцип як
визначальний та провідний серед

всієї сукупності принципів оцінки,
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зумовлених дією ринкового середовища. Цей принцип є визначальним для
ціноутворення в ринковій економіці, і якщо попит та пропозиція
співпадають, то ціна продажу об’єкта оцінки та його вартість співпадають
[117, c.30]. Якщо попит перевищує пропозицію, то і ціни можуть
перевищувати реальну вартість об’єктів. Якщо ж на ринку має місце
надлишок підприємств, що продаються, порівняно з попитом на них, або має
місце низька купівельна спроможність покупців на такі об’єкти, то ціни
можуть бути набагато нижчі від реальної ринкової вартості підприємств.
Принцип конкуренції тісно пов’язаний із принципом попиту та
пропозиції. Його сутність зводиться до того, що на ринку об’єктів власності
серед покупців та продавців, що прагнуть укласти угоду про купівлюпродаж об’єкта власності може посилюватись конкуренція. Посилення
конкурентної боротьби, як правило негативно впливає на майбутні грошові
потоки, прибуток і, відповідно, вартість компанії, що має бути враховано
при оцінюванні.
Третя група принципів оцінки зумовлена необхідністю найбільш
ефективних напрямів експлуатації власності і об’єднує такі: «внеску»,
«залишкової продуктивності», «збалансованості або пропорційності».
Принцип внеску базується на постулаті, що введення будь-якого
додаткового активу в систему підприємства економічно доцільно лише тоді,
коли отриманий приріст вартості підприємства більший, ніж витрати на
придбання цього активу. Принцип залишкової продуктивності полягає

у

визначенні різниці чистого доходу (прибутку), отриманого після сплати
витрат на придбання цього ресурсу, оплати на управління, найм робочої
сили та оплати вартості капіталу. Принцип граничної продуктивності
ґрунтується на теорії граничного доходу і полягає у такому: віддача від
збільшення ресурсів має зростати більшими темпами, ніж витрати на їх
придбання. Проте після досягнення відповідного етапу життєвого циклу
підприємства темпи зростання віддачі від експлуатації додаткових ресурсів
будуть уповільнюватися порівняно з темпами зростання витрат. Це
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уповільнення відбувається доти, поки приріст вартості не стане меншим, ніж
витрати на додані ресурси.
Найбільша ефективність діяльності підприємства досягається при
раціональній структурі та збалансованості факторів виробництва. Введення
будь-якого

елемента

в

систему

може

призвести

до

порушення

пропорційності, що в свою чергу може стати причиною зниження вартості
підприємства як бізнесу. Таким чином, при оцінці вартості підприємства
необхідно врахувати принцип збалансованості (пропорційності), згідно з
яким максимальний дохід від підприємства можна отримати при дотриманні
оптимальних пропорцій

між

наявними та потенційними

факторами

виробництва.
Перераховані принципи в узагальненому вигляді універсальні і
застосовуються до усіх видів об’єктів власності. Врахування тих чи інших
принципів в оціночній діяльності

суттєво впливає на результат та вибір

методу оцінки. Водночас, з розвитком ринкових відносин та посиленням
інтересу до процедур оцінки вартості компаній ці принципи модифікуються
та доповнюються новими. Так, до нових принципів оцінки вартості
підприємств О.Г. Мендрул пропонує віднести такі: обмеження; зниження
вартості; невизначеності; формалізації; наближення.
Сутність принципу обмеження

полягає у необхідності враховувати

обмеженість попиту на купівлю підприємств або їхніх акцій. Принцип
зниження вартості передбачає необхідність урахування в оцінці факторів,
які заважають ефективно діяти окремим підприємствам в конкурентному
середовищі, через що вони втрачають свою вартість. Принцип невизначеності
унеможливлює точне прогнозування

майбутніх результатів діяльності

підприємств в умовах нестабільної економічної ситуації в країні. В умовах
недосконалого ринку принцип формалізації базується на використанні
штучних розрахункових методів, а не на ринковій кон’юнктурі, що знижує
об’єктивність

оцінки.

Принцип

наближення
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передбачає

поступове

послаблення дії специфічних принципів на користь класичних правил оцінки
[96, с.82-83].
Урахування наведених вище принципів при проведенні процедур
оцінювання вартості підприємства дає змогу визначити основні фактори, що
впливають на величину оціночної вартості. При визначенні вартості
оцінювач бере до уваги різноманітні мікро- та макроекономічні фактори. До
найважливіших з них більшість дослідників відносять такі: мотивації
покупців

і

продавців,

стан

навколишнього

фінансово-економічного

середовища, співвідношення попиту та пропозиції, прибутковість діяльності,
ризикованість бізнесу, поточний та майбутній дохід оцінюваного бізнесу;
витрати на створення аналогічних підприємств; ступінь контролю над
бізнесом та ступінь ліквідності активів [117, с. 25-27; 74, с. 17-18]. Отже,
вартість бізнесу залежить від впливу фізичних, фінансово-економічних,
соціальних і політико-правових факторів які діють як в поточному, так і
майбутньому періодах.

1.2. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства:
проблеми та напрями їх вирішення
З розвитком ринкових відносин потреба в оцінці вартості компаній і
бізнесу та удосконаленні її методичних підходів, безперечно, зростатиме.
Відповідно до еволюційних перетворень в економіці та ставлення до
власності відбувалась і еволюція методичних підходів до оцінки вартості
підприємств. Існують три основні концептуальні підходи до оцінки вартості
підприємства: майновий (витратний), ринковий (порівняльний) та дохідний
[109, п.38]. Кожен методичний підхід базується на відповідних прийомах
оцінки та використовує свій специфічний інструментарій. Проте пріоритети
щодо використання того чи іншого методичного підходу зумовлені цілями
оцінки

вартості

підприємства,

можливостями
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інформаційної

бази,

особливостями

розвитку

ринкових

відносин

та

іншими

макро-

і

мікроекономічними факторами.
На початку розвитку процесів приватизації державного майна ще за
часів СРСР найпоширенішим і фактично єдино прийнятним був майновий
підхід до оцінки вартості підприємств. Зрозуміло, що при зародкових формах
ринкових

відносин

ринковий

(порівняльний)

підхід

взагалі

не

використовувався, оскільки прецедентів продажу підприємств не було.
Аналогічно,

за

умов

тотального

дефіциту

та

галопуючої

інфляції

використання дохідного підходу теж було виключено, оскільки передбачити
рівень інфляції та спрогнозувати ставку дисконту (вартість капіталу) було
неможливо навіть на рік вперед, не кажучи про більш тривалий період. Отже,
умови трансформаційної економіки наклали відповідний відбиток на
еволюційний розвиток методології

оцінки бізнесу та внесли відповідні

корективи в механізм застосування тих чи інших методичних підходів.
Аналіз зазначених вище методик оцінки вартості підприємств дозволяє
дійти висновку, що поступово акценти з найпростішого майнового
(історичного)

підходу почали зміщуватися в бік дохідного методичного

підходу і створилися передумови використання ринкового підходу, що
суттєво наблизило методику оцінки вартості підприємства до міжнародних
стандартів оцінки. Еволюційний розвиток

методології оцінки вартості

шляхом її наближення до класичних методів та принципів набув свого
завершення у «Методиці оцінки вартості майна під час приватизації»,
затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р.
№1554 [99] та національному стандарті №1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2003 р. №1440. Згідно з цими нормативними документами, при
здійсненні

оціночної

діяльності

передбачається

використання

трьох

методичних підходів (майнового, дохідного, порівняльного). При цьому
рекомендовано застосовувати кілька методичних підходів, що найбільш
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повно відповідають визначеним меті оцінки, виду вартості за наявності
достовірних інформаційних джерел для її проведення. [109, п.36, 38].
Розглянемо традиційні (класичні) методичні підходи до оцінки вартості
підприємства, їх переваги та недоліки.
Сутність витратного (майнового) методичного підходу полягає в оцінці
вартості підприємства з погляду витрат на його створення за умови, що
підприємство продовжує і має намір функціонувати далі. Витратний підхід
до оцінки вартості підприємства включає методи оцінки, наведені на рис. 1.5,
та в табл. 1.8.
Метод регулювання балансу
Простий балансовий метод
Метод повної відтворюваної
вартості
Витратний
(майновий) підхід

Метод вартості заміщення
Метод ліквідаційної вартості
Метод розрахунку чистих активів

Рис. 1.5. Методи витратного підходу оцінки вартості
Оцінка на основі

витратного підходу може використовуватися

для

цілей оподаткування, страхування, техніко-економічного аналізу, оновлення,
підсумкового узгодження вартості. Витратний підхід найбільш прийнятний
для оцінки об’єктів спеціального призначення, для нового будівництва, для
визначення варіанта найкращого та найбільш ефективного використання
землі, а також в цілях страхування. Інформація, що береться до уваги при
здійсненні оцінки, включає дані про ціни на землю, будівельні специфікації,
дані про рівень заробітної плати, вартість матеріалів, витрати на обладнання,
накладні витрати. Необхідна інформація залежить від специфіки об’єкта, що
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оцінюється. Витратний підхід найчастіше використовується при оцінці
нерухомості, але, як правило, не застосовується для оцінки унікальних
об’єктів, що мають історичну та духовну цінність.
Перевагами оцінки вартості при витратному (майновому) підході є
можливість обліку впливу виробничо-господарських факторів на зміну
вартості активів, розвиток технології з урахуванням ступеня зносу активів.
Розрахунки оцінки вартості підприємства обґрунтовані, оскільки спираються
на фінансові й облікові документи.
Таблиця 1.9
Методи оцінки вартості підприємства при витратному підході
Методи оцінки
підприємства

Базовий постулат та алгоритм розрахунку

Простий
балансовий метод

Вартість підприємства визначається як чиста вартість активів і
розраховується
різниця між активами та зобов’язаннями
підприємства

Метод
регулювання
балансу

Вартість підприємства визначається підсумовуванням реальної
вартості усіх компонентів цілісного майнового комплексу
підприємства за вирахуванням його зобов’язань

Метод
вартості
заміщення

Вартість підприємства визначається шляхом підрахунку вартості
створення аналогічного цілісного майнового комплексу
у
поточних цінах, який має аналогічну корисність для власників,
але сформований з урахуванням сучасних стандартів та вимог

Метод
ліквідаційної
вартості

Вартість підприємства дорівнює сумі коштів, які можна реально
отримати при його ліквідації (продажу); або сумі ліквідаційних
вартостей усіх видів майна підприємства.

Метод
нагромадження
активів

Вартість підприємства розраховується як різниця між ринковою
вартістю всіх активів підприємства та ринковою вартістю усіх
його зобов’язань за кожним видом.

Метод
скоригованих
чистих активів

Вартість
підприємства
визначається
вирахуванням
із
скоригованої вартості активів підприємства скоригованої
вартості його пасивів. Коригування полягає у ціновому
приведенні чи нормалізації бухгалтерської звітності.

Згідно зі стандартом №2, „Оцінка нерухомого майна” витратний підхід
до оцінки є обов’язковим для застосування оцінювачем під час визначення
вартості тільки тих об’єктів, які на ринку не продаються (не орендуються),
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або ринок таких об’єктів дуже обмежений, а також спеціалізованого
нерухомого майна, передавальних пристроїв, споруд, об’єктів, що є
культурною спадщиною [110, п.6].
Важливим

показником,

що

характеризує

ресурсний

потенціал

підприємства і є ключовим при використанні витратного методу, вважається
„вартість чистих активів”. В економічній літературі, зазвичай, цей показник
ототожнюється з поняттями „чиста балансова вартість” (ЧБВ) „чиста вартість
майна”, „власний капітал”. Показник чистих активів найбільш точно
відображає ринкову вартість підприємства. Водночас

показник «вартість

чистих активів» має свої недоліки: він не враховує кон’юнктуру ринку і
майбутній дохід та прибуток.
При відносній простоті цього показника, який може бути розрахований
за даними балансу як зовнішніми оцінювачами, так і внутрішніми
користувачами даної інформації, слід зупинитися на методичних неточностях
його підрахунку. Так, за Методикою оцінки майна [98, п.30], затвердженою
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №1891, чиста
вартість цілісного

майнового комплексу підприємства визначається за

формулою:
ЧВ = (Н +О +Вмп) –(З +Д +П),

(1.1)

де Н –вартість необоротних активів;
О –вартість оборотних активів;
Вмп –вартість витрат майбутніх періодів;
З – вартість забезпечень наступних виплат і платежів;
Д –вартість довгострокових зобов’язань;
П – вартість поточних зобов’язань.
Логіка побудови цього показника полягає у зменшенні вартості активів
на вартість зобов’язань, що відповідає міжнародним стандартам оцінки [89].
Проте включення такого елемента, як „витрати майбутніх періодів”, до
складу активів, і відсутність у формулі показника „доходи майбутніх
періодів”, свідчить про однобокий підхід до формування фінансового
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результату, що виникатиме у майбутньому. Подібні неточності враховано в
Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств, затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.04
[102].
Відповідно до їх змісту розрахунок вартості чистих активів ведеться за
даними бухгалтерської звітності згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, який затверджено наказом Міністерства
фінансів України 31.03.99 р. № 87, зі змінами та доповненнями, та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 396/3689. До
складу активів, які беруться до розрахунку, входять

статті, наведені в

таблиці 1.10.
Таблиця 1.10
Алгоритм розрахунку чистих активів підприємства [102, п.4]
Стаття балансу

Форма, рядок

1
2
Активи, що беруться до розрахунку
1.Необоротні активи
Розділ 1 балансу
нематеріальні активи (залишкова вартість)
ряд. 010
незавершене будівництво
ряд. 020
основні засоби (залишкова вартість)
ряд 030
довгострокові фінансові інвестиції
ряд. 040
інші фінансові інвестиції
ряд. 045
довгострокова дебіторська заборгованість
ряд. 050
інші необоротні активи, включаючи відстрочені
ряд. 060 +
податкові активи
ряд. 070
(розділ 2
2.Оборотні активи
балансу):
ряд. 100, 110, 120,
Запаси
130, 140
векселі отримані
ряд. 150
ряд. 160, 170,
дебіторська заборгованість
180, 190, 200, 210
поточні фінансові зобов’язання
ряд. 220
грошові кошти
ряд. 230, 240
інші оборотні активи
ряд. 250
3.Витрати майбутніх періодів

ряд. 270

Зобов’язання, що беруться до розрахунку
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3

Умовні
позначення
4

плюс
плюс
плюс
плюс
плюс
плюс

Н
×
×
×
×
×
×

плюс

×

Знак у
формулі

О
плюс

×

плюс

×

плюс

×

плюс
плюс
плюс

×
×
×
Вмп

плюс

Продовж. табл. 1.10
1

2
ряд. 440, 450, 470,
460

3.Довгострокові зобов’язання
4.Поточні зобов’язання, у т.ч.
короткострокові кредити банків
поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
видані векселя
кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
поточні зобов’язання за розрахунками:
за отриманими авансами
з бюджетом
за позабюджетними платежами
щодо страхування
з оплати праці
з учасниками
за внутрішніми розрахунками
інші поточні зобов’язання
2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів
5.Доходи майбутніх періодів

3

4

мінус

Д

ряд. 500

мінус

П
×

ряд. 510

мінус

×

ряд. 520
ряд. 530

мінус

×

мінус

×

ряд. 540
ряд.550
ряд. 560
ряд. 570
ряд. 580
ряд. 590
ряд. 600
ряд. 610
ряд. 430
ряд. 630

мінус
мінус
мінус
мінус
мінус
мінус
мінус
мінус
мінус
мінус

×
×
×
×
×
×
×
×
×
З
Дмп

До розрахунку обсягу чистих активів включаються нематеріальні активи,
які

відповідають

підприємством

в

таким

умовам:

основній

безпосередньо

діяльності

та

використовуються

приносять

дохід;

мають

документальне підтвердження витрат на їх придбання (створення); право на
володіння даними нематеріальними активами, підтверджене документально,
відповідно до законодавства України. За наявності у підприємства на кінець
року резервів за сумнівними боргами і знецінюванням цінних паперів
показники статей, у зв’язку з якими вони створені, відображаються з
відповідним зменшенням їх балансової вартості на вартість таких резервів.
Вважаємо, що такі статті балансу, як витрати майбутніх періодів та доходи
майбутніх періодів,

потрібно брати з протилежними знаками, ніж це

передбачено методичними рекомендаціями. Різниця між ними є ніщо інше, як
прибуток майбутніх періодів, який не може відноситись до зобов’язань, а тому
повинен прирівнюватись до власного капіталу (як і прибуток поточного
періоду). Виходячи з рівності активів та пасивів балансу, маємо формулу:
Н+О+В = К+З+Д +П+ Д .
МП
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МП

(1.2)

Використовуючи балансовий прийом при згортанні доходів майбутніх
періодів з витратами (майбутній прибуток), необхідно скоригувати на цю
величину власний капітал. Отримуємо балансове рівняння:
Н + О = [К + (Дмп – Вмп)] + Д + П+ З.

(1.3)

В квадратних дужках маємо власний та прирівняний до нього капітал, а
останні три складові правої частини рівняння – це зобов’язання .
Звідси вартість чистих активів повинна розраховуватись за формулою:
ВЧА = Н + О – (Д +П +З).

(1.4)

Практичне використання результатів оцінки стосовно методу чистих
активів і методів, які базуються на порівняльному підході, часто не відображає
реальної ситуації, що відбувається в бізнесі компанії, яка оцінюється. Так,
використання методу чистих активів при оцінці капіталомістких чи
видобувних компаній не завжди приводить до одержання коректного
результату. Витратний (майновий) підхід адекватний оцінці компанії з
погляду її власників, які повністю орієнтуються в управлінні підприємством,
і дозволяє одержати вартість, яка ніби включає “премію” за контроль над
ним.
Багато вчених констатують недоліки витратного методу оцінки. Так,
Д.Міддлтон вважає, що „первісна вартість, яка вказана в бухгалтерському
балансі, неадекватна поточній вартості коштів на момент його складання”
[105, с. 344]. На думку І.Н. Богатої, оцінка вартості підприємства на основі
балансу є

лише першим етапом оцінки [8, с. 26]. При цьому первісна

вартість порівнюється з його ринковою вартістю.
Підкреслюючи значимість оцінки вартості підприємства з погляду
витратного (майнового) підходу, необхідно зазначити і недоліки цієї оцінки,
а саме:
- використання методів витратного (майнового) підходу до оцінки не
дає інформації про фінансові результати роботи підприємства,

які

є

функцією його операційної (основної), фінансової й інвестиційної діяльності,
що насамперед може зацікавити інвестора;
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- відбивається минула вартість, не враховується здатність та можливі
перспективи розвитку підприємства з урахуванням

впливу ринкових

факторів;
- витратні методи оцінки не дають змогу прослідкувати зв’язок між
фактичними та майбутніми результатами діяльності підприємства;
- не може бути використаний для оцінки для всіх без винятку об’єктів.
Такий підхід недоречно застосувати при оцінці унікальних об’єктів, які
мають історичну цінність, естетичні характеристики, або, навпаки, морально
застарілих об’єктів.
Більш об’єктивним

оціночним показником, який дозволяє уникнути

зазначених недоліків описаного вище методу, є використання методу
скоригованої (чистої) балансової вартості (СЧБВ). При її розрахунку
береться до уваги величина переоцінки основних засобів підприємства. Для
стабільно працюючих підприємств, які не планують закриватися в
найближчому майбутньому, скоригована чиста балансова вартість достатньо
надійно відображає нижню межу його ціни [8, с.29].
Для нейтралізації окремих недоліків цього методичного підходу
Б.Коллас ввів поняття діючої вартості, яке по суті є різновидом показника
чистої скоригованої вартості, але з урахуванням його можливості генерувати
дохід. Під цим терміном він розуміє вартість підприємства як майнового
комплексу, який генерує результат господарської діяльності [66, с. 510].
О.Г.Мендрул звертає увагу на те, що використання

витратного

(майнового) підходу в оцінці вартості вітчизняних підприємств має свої
особливості. Так, наявність значної величини надлишкових активів,

які

непотрібні підприємству для здійснення поточної операційної діяльності,
зумовлює широке застосування в оцінці утилізаційної вартості. При
нераціональній структурі активів і низькій їх ліквідності, їх оцінка може
супроводжуватися розробкою специфічних реструктуризаційних варіантів
перекомпонування активів, внаслідок чого відбувається збільшення вартості
нового майнового комплексу в рамках підприємства. Відсутність або
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неповна інформація в обліку про наявність та стан деяких видів
нематеріальних
ресурсами

та

активів

(наприклад,

прав

користування

організаційно-економічними

ідентифікацію і оцінку нематеріальних

природними

привілеями)

ускладнює

активів та їх внесок у вартість

підприємства [96, с.76-77].
Порівняльний аналіз методів визначення вартості підприємства на базі
витратного (майнового) підходу наведено в додатку В.
При

оцінюванні

вартості

підприємств-банкрутів

використання

витратного (майнового) підходу і, особливо, розрахунок ліквідаційної
вартості, як правило, переважає.
Однією із сучасних концепцій оцінки акціонерної вартості став вимір
приросту вартості і використання вартісного підходу до управління
підприємством. Лідером цього підходу є американська консультаційнооціночна фірма Стерн Стюарт, яка розробила й активно впроваджує у
процедури оцінювання вартості підприємств показник „економічна додана
вартість” - EVA (еeconomic value added). Цінність цього показника полягає у
можливості визначення приросту акціонерної вартості: якщо EVA має
позитивне значення, то оцінюване підприємство створило додаткову вартість
за аналізований період; негативне значення показника EVA свідчить про
скорочення вартості. Останнім часом показник EVA став
важливим елементом сучасних процедур оцінки
невід’ємним

інструментом

механізму

не просто

вартості компаній, а й

корпоративного

управління.

Використання цього методу сприяє оптимізації структури активів та пасивів
підприємства шляхом мінімізації запасів та прискорення

узгодження їх

оборотності з оборотністю зобов’язань, внаслідок чого збільшується вартість
компанії.
Крім методу EVA, для оцінки ефективності управління підприємством
західним менеджментом використовуються й інші методи: метод доданої
вартості

акціонерного

капіталу,

запропонований

А.

Раппапортом

(shаrеhоldеr’s value added SVA); метод доданої ринкової вартості (market
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value added, MVA) (додатки Д, Е).
Таким чином, витратний (майновий) підхід, що використовується при
оцінці вартості підприємства, з одного боку, передбачає використання
простих, нетрудомістких методів, з іншого боку, слугує лише першим
наближенням до визначення його ринкової вартості.
Не заперечуючи важливість витратного підходу до оцінювання вартості
підприємства,

слід

констатувати

обмеженість

спектру

завдань,

що

вирішуються при його застосуванні. Оскільки інвестора в першу чергу
будуть цікавити майбутні переваги та вигоди від володіння активами, в які
інвестується капітал, при оцінюванні вартості підприємства більш коректним
буде використання дохідного методичного підходу. Його сутність зводиться
до визначення
часу з

розмірів майбутнього доходу власника протягом певного

урахуванням ймовірного

ризику. Оцінка

вартості дохідним

методичним підходом дає змогу отримати розширену інформацію, яка
дозволяє оцінити не тільки суму витрат, яких зазнали під час створення
підприємства, а й оцінити рентабельність бізнесу, яким воно займається,
можливості щодо нарощування своїх доходів та прибутку. З позиції цього
підходу дохід визнається основним фактором, що зумовлює величину
вартості об’єкта. Чим більше дохід генерується об’єктом оцінки, тим більша
величина його ринкової вартості за інших рівних умов.
У рамках дохідного підходу вартість підприємства з використанням
методу дисконтування грошових потоків визначають за формулою:
Vb =

Kt
K1
K2
+
+
…+
+ Р,
(1 + d1 )1 (1 + d 2 ) 2
(1 + d t ) t

(1.5)

де K1, K2,… Kt – чисті грошові потоки від бізнесу за 1, 2,..t років;
dt – ставка дисконту у відповідний період;
P–реверсія, термінальна або нинішня вартість підприємства в
постпрогнозований період;
t – період прогнозування.
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При оцінюванні вартості підприємств або пакета їх корпоративних прав
дохідним методом виникають три завдання, які вимагають коректного
вирішення у процесі обґрунтування вартості:
• визначення ставки дисконту для грошових потоків;
• вибір часового горизонту прогнозування вартості;
• розрахунок вартості реверсії.
На основі

концепції дисконтування ураховується чинник часу при

оцінюванні майбутніх вигод від володіння підприємством, який базується на
теорії зміни вартості грошей у часі. При використанні цього методу важливе
значення має обґрунтування тривалості періоду отримання можливого
доходу, розмір та види ризиків, що виникають у процесі діяльності
підприємства. Майбутні доходи перераховуються в єдину поточну вартість.
При цьому слід дотримуватися оцінного принципу очікування.
У рамках дохідного підходу виділяють чотири групи методів, що
зображено на рис.1.6, та в табл. 1.10.
Метод прямої капіталізації
Метод економічного
прибутку
Дохідний підхід

Метод дисконтування
грошових потоків
Метод додаткових доходів

Рис.1.6. Методи дохідного підходу оцінки вартості
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Таблиця 1.11
Методи оцінки вартості підприємства при дохідному підході
Методи оцінки
вартості підприємства
Метод прямої
капіталізації
Метод дисконтування
грошового потоку
Метод економічного
прибутку

Метод додаткових
доходів

Базовий постулат та алгоритм розрахунку
Вартість підприємства дорівнює теперішній вартості майбутніх
грошових потоків від його діяльності, які можуть бути
капіталізовані учасниками (власниками)
Вартість підприємства дорівнює теперішній вартості грошових
потоків, генерованих кожним його компонентом, з урахуванням
відмінностей у рівнях дисконтів
Вартість підприємства розраховується множенням суми
інвестованого капіталу на ставку економічної рентабельності,
яка дорівнює різниці між рентабельністю інвестованого капіталу
і середньозваженими витратами на його залучення та
використання
Вартість бізнесу визначається врегулюванням балансу
підприємства та оцінюванням можливостей отримання доходів
від його використання.

Зокрема, це методи капіталізації, дисконтування, економічного прибутку,
додаткових доходів з використанням різних показників визначення доходу
для одержання найбільш реалістичної оцінки ринкової вартості підприємства
(прибуток, дивіденди, грошовий потік).
Ринкова вартість підприємства, що визначається методом капіталізації,
може бути розрахована за формулою:
V = D / R,

(1.6)

де D - чистий дохід за рік;
R – коефіцієнт капіталізації.
Грошові потоки, як показник оцінки вартості підприємства, не залежить
від застосовуваної на підприємстві системи бухгалтерського обліку та його
амортизаційної політики. До того ж, в методах дохідного методичного
підходу в оцінці підприємства враховуються рівень ризику бізнесу (через
ставку дисконтування) і майбутні зміни доходів і витрат, що передусім є
предметом інтересу інвесторів. Тому доходний підхід завжди застосовується
для інвестиційної оцінки вартості бізнесу (вартості для конкретного
інвестора), що визначається мотивами поведінки типового покупця і
продавця, зокрема індивідуальними вимогами до інвестицій, виходячи з
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оцінки витрат, ступеня ризику, податкових ситуацій та інших умов. Як
недоліки

методів

дохідного

підходу

можна

відзначити

складність

прогнозування майбутніх доходів і витрат, можливість використання кількох
норм прибутковості, що ускладнює прийняття рішення щодо інвестування,
трудомісткість розрахунків і неможливість врахування кон’юнктури ринку.
Російський

економіст,

консультант

з

оцінки

вартості

компаній

Л.Д.Ревуцький достатньо жорстко критикує цей методичний підхід і
доводить некоректність його використання в умовах трансформаційної
економіки, в яких перебувають як Росія, так і Україна. Основними його
аргументами щодо неточності цього методу в сучасних умовах є такі:
•

неможливість достовірно спрогнозувати майбутнє на тривалі

календарні періоди часу, особливо при значній інфляції, можливостях
дефолтів та криз;
•

надвисока

чуттєвість

методу

до

змін

параметрів

моделі

підприємства;
•

методологічна

невизначеність

стосовно

того,

які

саме

капіталізовані доходи слід використовувати в розрахунках (сукупні
доходи, чисті доходи, прибуток до оподаткування або чистий прибуток);
•

недоцільність орієнтації на базу «фактичний дохід за останній

звітний рік», оскільки
неефективністю

їх занижений рівень може бути зумовлений

менеджменту,

а

не

реальними

потенційними

можливостями підприємства як бізнесу;
•

недосконалість наукових та практичних

рекомендацій щодо

розрахунків вартості реверсії в постпрогнозні періоди часу стосовно
вітчизняних підприємств;
•

складність визначення ставок дисконтування майбутніх доходів;

•

використання дисконтованого доходу виключає можливість

альтернативного (найкращого) варіанта використання підприємства, що
оцінюється;
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•

результати оцінки вартості підприємства, отриманої методом

дисконтування доходів, не враховують його інтегральний знос (фізичний,
моральний та економічний), а також низку інших факторів, що впливають на
величину оцінки частини його вартості, що залежить від отриманого доходу
[157, с.159].
Виходячи з цього, слід стверджувати, що при використанні цього
методичного підходу підприємство фактично прирівнюється до цінних
паперів на зразок облігацій, що є методично неправильним та некоректним.
Використання методу дисконтування та прямої капіталізації базується на
економіко-математичних моделях, які не відображають найбільш важливі
вартісноутворюючі показники та аналітичні характеристики підприємства,
наприклад, його виробничі потужності та організаційну структуру, рівень
кадрового потенціалу.
В умовах функціонування активного ринку співставних об’єктів
власності найбільш ефективним є порівняльний (ринковий) методичний
підхід. Проте окремі недоліки цього підходу пов’язані,

в основному, з

нерозвиненістю фондового ринку та ринку відкритих торгів об’єктами
приватизації на Україні, не дозволяють широко його використовувати.
Ринковий методичний підхід до оцінки підприємства найбільше
відповідає вимогам стандарту обґрунтованої ринкової вартості, тому що
спирається винятково на загальнодоступну оприлюднену

інформацію

фондового ринку (рис.1.7 та табл.1.11).
Метод ринку капіталу (аналогових
)
Порівняльний
(ринковий)
підхід

Метод угод (мультиплікаторів)
Метод галузевих співвідношень
(коефіцієнтів)

Рис.1.7. Методи порівняльного (ринкового) підходу оцінки вартості
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Таблиця 1.12
Методи оцінки вартості підприємства при порівняльному (ринковому)
підході
Методи оцінки
вартості підприємства
Метод ринку капіталів
(аналогових продаж)
Метод угод
(мультиплікаторів)
Метод галузевих
співвідношень
(коефіцієнтів)

Базовий постулат та алгоритм розрахунку
Вартість встановлюється на рівні ціни купівлі-продажу
контрольних пакетів акцій компаній ( чи аналогів цілісних
майнових комплексів)
Вартість підприємства визначається на основі визначених
коефіцієнтів, що відтворюють суттєві характеристики
аналогічних об’єктів, представлених на ринку
Вартість підприємства визначається на основі цінових
показників та інших якісних (чи фінансових) співвідношень,
характерних для даної сфери господарювання

Сутність порівняльного (ринкового) підходу полягає у співставленні
вартості підприємства, що оцінюється, з вартістю інших аналогічних
підприємств. Порівняльний підхід найбільш ефективний в умовах існування
активного ринку зіставних об’єктів

власності. В межах цього підходу

використовуються один і більше методів, що засновані на порівнянні даного
підприємства з аналогічними підприємствами, частками акціонерів у капітал
підприємств та цінними паперами, що вже реалізовані на ринку. Ці дані
можуть слугувати джерелом об’єктивної інформації для визначення
вартісних показників, що використовуються в оцінній діяльності. Такий
підхід можна використовувати і для оцінки вартості підприємства, акції
якого не продаються на фондовому ринку або низьколіквідні. Точність
оцінки за допомогою порівняльного методу залежить від якості та
достовірності зібраних даних, які включають: фізичні характеристики, період
та умови продажу, місце розташування, механізм та джерела фінансування.
Дієвість такого підходу знижується, якщо операцій було мало або вони
здійснювалися в різні часові періоди. Особливо це стосується періодів з
високою інфляцією, коли ринок розвивається аномально, що призводить до
викривлення інформації про реальну вартість різних об’єктів оцінки. При
використанні порівняльного підходу необхідно дотримуватись оцінного
принципу заміщення. При цьому для порівняння обираються об’єкти,
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аналогічні за масштабами та видами діяльності з оцінюваним підприємством.
Враховуючи наявність певних відмінностей між порівнювальними об’єктами,
необхідно здійснювати відповідні коригування даних, в основу якого
покладено принцип внеску.
Метод ринку капіталу базується на ринкових цінах акцій аналогічних
компаній. Інвестор, діючи за принципом заміщення (або альтернативної
інвестиції), може інвестувати або в дану компанію, що оцінюється, або в інші
альтернативні компанії. Тому дані про компанії, чиї акції перебувають у
вільному продажу, при використанні відповідних коригувань мають бути
орієнтиром для визначення ціни тієї компанії, що оцінюється. Метод угод
(мультиплікаторів) базується на аналізі цін придбання контрольних пакетів
акцій аналогічних компаній. Метод галузевих коефіцієнтів дозволяє
розрахувати орієнтовну вартість бізнесу за формулами, виведеними на основі
галузевої статистики.
Перевагами оцінки вартості методами ринкового (порівняльного)
підходу є те, що вона відбиває існуючу практику продажів і покупок,
враховує

вплив

галузевих

(регіональних)

факторів

на

ціну

акцій

підприємства. Недоліками методів ринкового підходу в оцінці вартості
підприємства є такі фактори: вони не досить чітко враховують особливості
технічної, організаційної, фінансової підготовки виробництва підприємства,
до уваги береться тільки ретроспективна інформація і не беруться майбутні
очікування інвестора. В інформацію, що аналізується, необхідно вносити
безліч коригувань і, до того ж, використання методів порівняльного підходу
досить складне через відсутність адекватних аналогів на вітчизняному
фондовому ринку. Використання ж західних аналогів не зовсім обґрунтоване,
враховуючи

специфіку

соціально-економічних

умов

функціонування

підприємств різних країн.
На думку О.Г.Мендрула, при використанні ринкового підходу до оцінки
вартості українських підприємств його різновиди у вигляді методів ринку
угод і капіталу не знайшли свого застосування через нерозвиненість
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фондового ринку, а метод галузевих співвідношень складно використати
через закритість укладених угод і відсутність системи оподаткування
отриманих доходів [96, с.75].
Розглянуті вище методи ринкового методичного підходу визначення
вартості підприємства мають загальний недолік: вони не пов’язані з
результатом

роботи

підприємства

як

минулим,

так

і

майбутнім.

Порівняльний аналіз методів, що використовується в межах ринкового
підходу, наведено в додатку Ж.
Основні переваги та недоліки названих методів наведені на рис. 1.8.
Підводячи підсумок, слід констатувати, що в країнах з розвиненими
ринковими відносинами для оцінки підприємства (бізнесу) перевага
надається дохідному або ринковому (порівняльному) підходам. Загалом всі
три підходи взаємопов’язані й органічно взаємодоповнюють один одного.
Застосування комбінованої оцінки на основі трьох методичних підходів
зумовлено тим, що кожен з них має позитивні і негативні сторони, які
нейтралізуються в результаті усередненої оцінки. Наприклад, дохідний підхід
зосереджено на прибутковості бізнесу, витратний –

на

активах і

зобов’язаннях, порівняльний – на оцінці об’єкта шляхом зіставлення угод
щодо аналогічних об’єктів. Для з’ясування переваг та недоліків кожного з
цих підходів розглянемо їх економічну сутність та особливості застосування
для оцінки відповідних характеристик об’єктів, що оцінюються.
Класифікація методів, що використовуються при оцінці вартості
підприємства, наведена в додатку З.
Як свідчить практика,

на сучасному етапі становлення власності та

нагромадження капіталу в Україні на формування вартості підприємств, а,
відповідно, і методику їх оцінки, впливають специфічні макроекономічні
фактори,

зумовлені

політико-економічними

трансформаційних процесів.
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особливостями

- враховує динаміку майбутніх доходів та витрат
Переваги

- враховує рівень ризику та вартість грошей у часі (через ставку дисконту)
- орієнтується на інтереси інвестора

Дохідний
підхід

- складність прогнозування майбутніх доходів і витрат та вплив макроекономічних факторів
Недоліки

- складність визначення періоду реверсії
- не враховує кон’юнктуру ринку
- трудомісткість розрахунків

Переваги

- базується на реальних ринкових даних, що наближає оцінку до ринкової вартості
- відображає існуючу практику продажу та купівлі підприємств

Ринковий
(порівняльний)

- враховує вплив галузевих (регіональних) факторів на ціну акцій підприємства

Недоліки

- недостатньо повно враховує особливості організаційної, технічної структури та фінансового стану
підприємства
- в розрахунок приймається тільки ретроспективна інформація
- потребує внесення суттєвих коригувань інформації залежно від цілей оцінки
- не враховує майбутні очікування інвесторів
- відносна легкість розрахунків

Переваги

- надає оцінку рівня розвитку технології з урахуванням ступеня зносу активів
- обґрунтованість результатів, оскільки розрахунки спираються на реальні бухгалтерські дані

Витратний
(майновий)

- відображає минулу вартість
- не враховує ринкову ситуацію на дату оцінки
Недоліки

- не враховує перспективи розвитку підприємства та його динамічні здатності
- має статичний характер
Ї
- не враховує теперішні та майбутні ризики
- відсутній зв’язок з теперішніми та майбутніми результатами діяльності підприємства

Рис. 1.8. Переваги та недоліки методичних підходів, що використовуються до оцінки вартості підприємства
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Зокрема,

О.Г.Мендрул

до

них

відносить

такі:

суперечлива

і

малопередбачувана економічна політика; злиття державних інститутів з
бізнесом; значні інфляційні очікування; високий рівень монополізації
економіки; незакінченість первісного нагромадження капіталу; значні
інвестиційні, кредитні та господарські ризики; нерозвиненість ринків
нерухомості [96, с. 73].
Вказані чинники суттєво впливають на методику оцінювання вартості
об’єкта оцінки та вибір методичних прийомів. Крім того, вибір методу
оцінювання та специфічні особливості його застосування визначаються
цілями оцінки, особливостями умов функціонування об’єктів оцінки, станом
фондового ринку.
Фахівці-оцінювачі зазвичай здійснюють оцінку вартості підприємства з
використанням всіх розглянутих підходів. Далі обрання підсумкової
величини вартості об'єкта може здійснюватися двома способами: як
середньоарифметичної

величини

простої

чи

зваженої.

Розрахунок

середньоарифметичної простої величини оцінки найпростіший, але і самий
неадекватний, тому що не враховує ні внутрішніх, ні зовнішніх факторів, що
впливають на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, а
значить, і на оцінку його вартості. Умови отримання окремих оцінок можуть
бути непорівнянними. Як правило, оцінювачі здійснюють розрахунок
підсумкової оцінки шляхом суб'єктивного зважування кінцевих результатів
оцінки, що полягає в інтуїтивному зважуванні використаних методів оцінки
шляхом аналізу їхніх переваг і недоліків, надання вагомості результатам
оцінки, отриманих різними методами, і вибору на цій основі остаточної
вартості об'єкта оцінки. Вирішальне значення для точності оцінки має
кваліфікація і досвід оцінювача.
З аналізу переваг і недоліків усіх вказаних оцінок можна зробити
висновок про те, що жоден з розглянутих класичних методичних підходів не
може бути використаний як єдиний. При цьому останні можуть давати різні,
часом протилежні результати оцінок і представляти інтереси різних сторін,
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наприклад,

власників

і

потенційних

інвесторів,

що

призводить

до

необхідності узгодження оцінок. Це спонукає науковців у сфері оціночної
діяльності шукати компромісні варіанти та удосконалювати класичні
методичні

прийоми,

залучати

додаткову

інформацію,

посилювати

аналітичний аспект процедур оцінки.
Еволюція методичних підходів до оцінки вартості бізнесу з метою більш
точної та обґрунтованої оцінки вартості підприємства все більше переконує в
необхідності комплексного

методу, який базується на одночасному

використанні трьох підходів до оцінки, що дозволяє усунути однобічність
даних оцінок. Рішення цієї проблеми може бути здійснено за аналогією з
рішенням багатокритеріальних задач прийняття рішень, зокрема шляхом
формування інтегрального критерію якості оцінки, що враховує різні
аспекти, в тому числі витратну, дохідну та порівняльну (ринкову).
1.3. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості
підприємства: обліково-аналітичний аспект
Вивчення процедур оцінки майна показало, що при проведенні
оціночних розрахунків можливості інформаційної системи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності використовуються недостатньо. Сукупність
вимог, що висуваються до інформаційного забезпечення процесу оцінки,
залежить від різних особливостей об’єкта

оцінювання, до яких можна

віднести: галузеву належність, масштабність діяльності, форму власності,
соціально-економічні умови та географію функціонування, специфіку
призначення об’єкта

оцінки (підприємство, інвестиційний

проект,

інтелектуальна власність, окремі елементи майна підприємства, цінні
папери). Головну роль у формуванні сукупних вимог до інформації при
оціночній діяльності відіграє призначення оцінки, що його визначає
замовник.
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При цьому передбачається, що інформація, яка отримана з облікових
джерел, має бути достовірною, повною та об’єктивною.

Згідно з

міжнародними стандартами оцінки, відповідальність за достовірність
інформації,

що

використовується

в

оціночних

розрахунках,

несе

професійний оцінювач. До його звіту додається бухгалтерський баланс
підприємства, що оцінюється, достовірність якого оцінювач має підтвердити
своїм підписом. Це вимагає від професійних оцінювачів

відповідних

кваліфікаційних навичок та знань з бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту.
Сукупність інформації, що використовується в оціночній діяльності, має
відповідати таким вимогам: бути достатньою за обсягом, достовірно
відображати ситуацію на підприємстві, бути об’єктивною, точно відповідати
цілям оцінки; комплексно враховувати зовнішні умови функціонування
підприємства, що оцінюється.
Важливою умовою об’єктивної оцінки бізнесу є аналіз вартості
підприємства як товару інвестиційного, з урахуванням минулих витрат,
поточного стану та майбутнього потенціалу. Для реалізації такого
комплексного підходу необхідно провести збір та аналіз різнопланової
інформації, яку можна поділити на дві групи:
- зовнішня інформація;
- внутрішня інформація.
При формуванні професійних суджень про вартість об’єктів важливою
задачею оцінювача є врахування впливу факторів зовнішнього середовища
на перспективи розвитку даного бізнесу з урахуванням зміни політичної
ситуації в країні, податкового законодавства, соціально-економічних та
ринкових умов. Інформаційний блок зовнішньої інформації має містити дані
про умови функціонування підприємства в конкретній галузі та економіці в
цілому. На обсяг та зміст зовнішньої інформації впливають, перш за все, цілі
оцінки та специфіка виду діяльності підприємства. До зовнішніх факторів,
які безпосередньо впливають на функціонування підприємства та його
вартість, відносять макроекономічні та галузеві фактори, які формують
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інвестиційний клімат в країні: рівень інфляції, темпи економічного розвитку
країни,

умови

конкуренції

в

галузі.

Залежно

від

цілей

оцінки

макроекономічний огляд може бути виділений як окремий розділ звіту про
оцінку або може розглядатися у загальному контексті звіту.
Основними джерелами зовнішньої інформації є: нормативно-правова
база; дані Державного комітету статистики, фонду державного майна
України, ДКУПФР та інших відомчих та міністерських інститутів; дані
періодичних

видань;

аналітичні

інформаційні галузеві бюлетені;

огляди

інформаційних

агентств;

інформація дилерських фірм; internet-

джерела; зведена біржова інформація; програми уряду та прогнози;
демографічна карта; основні макроекономічні показники за досліджуваний
період; середньогалузеві нормативи.
Найбільш повна інформація, яку використовує оцінювач для проведення
оцінки вартості підприємства, наведена на рис.1.9, 1.10 та в додатках И, К.
Зовнішня інформація
Інформація про середовище
функціонування
Основні макроекономічні
показники
• Темпи економічного
зростання країни;
• Рівень інфляції;
• Рівень платоспроможності
підприємств, населення;
• Зміна обмінного курсу
валют;
• Рівень політичної
стабільності

Інформація про
конкурентне середовище

Інформація про споживачів
та покупців продукції

Дані про об’єми
виробництва конкуруючого
товару в натуральному та
вартісному виразі

Аналіз ринків збуту та
перелік основних
споживачів продукції

Частка конкуруючого
товару в загальному об’ємі
вітчизняного виробництва
Умови конкуренції в галузі

Демографічна карта

Об’єм експорту
конкуруючих товарів

Інформація про стан
фінансового ринку

Перелік основних
імпортерів даного виду
товарів

Попит на вироблені
продукції та його динаміка
Очікувані темпи росту/
падіння цін на дану
продукцію
Середньогалузеві
нормативи
Перелік основних
споживачів, в тому числі
підприємств - дебіторів

Рис.1.9.Зовнішня інформація, що використовується в оціночних
процедурах
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Зовнішня інформація, крім макроекономічної, має включати дані про
стан та перспективи розвитку галузі, в якій функціонує підприємство, що
оцінюється.
Внутрішня інформація
Економічна
інформація

Загальна
інформація

Фінансова
інформація

Інформація про
акціонерів

Інформація про
операційну
діяльність

Інформація про
кадровий
потенціал

Юридична
інформація

•
•
•
•
•

Назва і реквізити підприємства;
Історична довідка (коли створене підприємство, його склад, види діяльності);
Організаційна структура, список підрозділів;
Інформація про дочірні компанії;
Висновок аудитора

• Бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності за останні 5роки;
• Квартальні фінансові звіти за останні 3 роки;
• Сума податкових виплат за останні 5 років;
• Роз’яснення та розшифровки по найбільш важливих рахунках балансу: основні
засоби та нарахування амортизації, облік запасів, розшифровка дебіторської і
кредиторської заборгованості, сума прострочених рахунків, надзвичайні витрати,
нематеріальні активи (авторські права, ліцензії, патенти, товарний знак);
• Довідка про витрати, в тому числі валові витрати, витрати, що відносяться на
собівартість, сума нарахованої амортизації за рік;
• Виплата процентів по кредитах для бізнес-плану;
• Прогноз довгострокової заборгованості по роках;
• Розшифровка векселів одержаних;
• Розшифровка паїв, акцій, облігацій інших підприємств
• Список акціонерів;
• Кількість випущених акцій;
• Структура статутного капіталу (кількість звичайних акцій, привілейованих акцій,
балансова вартість акцій, курс акцій за останні три роки, ринкова ціна акції, вартість
брокерських послуг);
• План емісії акцій протягом наступних п’яти років
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бізнес-план;
Номенклатура продукції (основні види) та ціни на основні види;
Технологічна схема виробництва;
Собівартість основних видів продукції;
Об’єм продаж (дані про виробництво за останні п’ять років);
Ступінь завантаження виробничих потужностей, прогноз виробничих потужностей
Каталоги, прайс-листи підприємства;
Інвентарні списки майна та схема розташування основних об’єктів;
Інформація про ціні на внутрішньому ринку та про експортні ціні;
Перелік об’єктів соціальної сфери

• Загальна чисельність зайнятих (основне та неосновне виробництво);
• Штатний розпис;
• Середня заробітна плата
• Копії установчих документів та договорів акціонування;
• Копії договорів оренди та купівлі-продажу;
• Копії протоколів зборів Ради директорів;
• Правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій розташоване
підприємство, та на інтелектуальну власність (товарний знак, патенти)

Рис. 1.10. Склад та структура внутрішньої інформації, що
використовується для оцінки вартості підприємства
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У звіті оцінювача мають бути відображені умови конкуренції в галузі,
ринки збуту, реальні та потенційні контрагенти (постачальники та покупці),
альтернативні варіанти перепрофілювання напрямів діяльності підприємства,
можливості

розширення

або

зміни

асортименту

продукції,

що

виготовляється на підприємстві, динаміка попиту на неї. Зміна умов
функціонування підприємства в галузі у майбутньому може радикально
вплинути на підсумкову величину вартості підприємства.
Підприємство як бізнес є системою, яка включає широкий спектр
матеріальних і нематеріальних елементів, значна частина яких не знаходять
прямого, явного відображення в його бухгалтерській, статистичній та іншій
офіційній звітності і потребує особливих зусиль та навичок для їх пошуку. З
цією метою оцінювач залучає позаоблікову інформацію, яка надає повну
уяву про стан підприємства, що оцінюється.
Інформаційний блок внутрішньої інформації має включати:
- інформацію про історію компанії;
- аудиторський висновок;
- дані відділу маркетингу, включаючи опис маркетингової стратегії
компанії;
- план стратегічного розвитку підприємства;
- перелік реальних та перспективних постачальників;
- інформацію про споживачів та покупців (фактичних та потенційних);
-

наявність виробничих потужностей та повноту й ефективність їх
використання;

- кадровий склад та ефективність його використання;
- внутрішню фінансову звітність;
- поточну інформацію управлінського обліку;
- бізнес-план;
- каталоги, прайс-листи підприємства;
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- юридична інформація (копії установчих документів, договорів оренди,
протоколи зборів Ради директорів, документи на об’єкти інтелектуальної
власності).
Зазвичай, фінансовий стан підприємства визначається на дату оцінки,
проте оцінювач на основі трендового аналізу має спрогнозувати можливі
його зміни. Основну увагу при цьому слід приділити визначенню реальної
величини чистого прибутку, фінансового ризику та ринкової вартості
матеріальних і нематеріальних активів. Залежно від цілей оцінки та
специфіки діяльності підприємства, вартість якого оцінюється,

напрям

аналізу та спектр питань фінансового стану фірми може суттєво
збільшуватись та змінюватись.
Ф.Б. Ріполь-Сарагосі пропонує виділяти такі основні етапи роботи
оцінювача зі збору внутрішньої інформації:
• визначення майбутніх тенденцій на основі аналізу історії
компанії;
• збір інформації для прогнозування обсягів продажу, грошових
потоків та прибутку;
•

врахування факторів несистемного

ризику, які притаманні

бізнесу, що оцінюється;
• аналіз фінансової документації;
• інтерв’ю з керівниками та збір додаткової інформації, що дає
змогу зробити оцінку більш реалістичною [160, с.151].
Отже, загальний погляд на підприємство в історичному розрізі
порівняно з конкурентами

дозволяє оцінювачу скласти конструктивне

уявлення про місце даного підприємства в економіці країни, галузі, регіону,
на конкретних ринках щодо конкурентів, про ступінь стійкості та
перспективності підприємства як бізнесу.
Найважливішою складовою блоку внутрішньої інформації для оцінки
вартості

підприємства

традиційно

виступає
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бухгалтерська

фінансова

звітність. Вона є базою для розрахунку системи показників, які відображають
майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату (табл.1.13).
Таблиця 1.13
Склад та призначення фінансової звітності
Форма звітності

Сутність

Елементи

Звіт про фінансовий стан
підприємства на звітну дату

Баланс

- активи
- зобов’язання
- капітал

Звіт про фінансові
результати
Звіт про рух
грошових коштів

Звіт про фінансові результати
діяльності підприємства за
звітний період
Звіт відображає грошові потоки
підприємства за звітний період у
результаті господарської
діяльності

- доходи
- витрати
- прибуток (збитки)
- надходження грошей та їх
еквівалентів
- видаток грошей та їх
еквівалентів

Звіт про власний
капітал

Звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу
підприємства протягом звітного
періоду

Перелік складових власного
капіталу та операцій, що
впливають на кожну з них

Примітки до
фінансових звітів

Забезпечення деталізації і
обґрунтованості статей
фінансових звітів, а також інша
доречна інформація

Всі необхідні показники і
пояснення, які вимагаються
нормативними документами

За загальним визнанням, саме фінансова звітність є одним із
найважливіших джерел інформаційного забезпечення процесу прийняття
рішень зацікавленими особами, оскільки, згідно із законодавством [54],
метою такої звітності є надання повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства за
звітний період. Отже, якість наданих даних значною мірою визначає
привабливість підприємства на ринку. Тому дані бухгалтерського обліку та
фінансової звітності становлять основу для реалізації будь-якого з трьох
методів, за допомогою якого можна оцінити підприємство. Незважаючи на
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те, що при визначенні вартості підприємства не можна обмежуватися лише
окремою оцінкою об`єктів його активів, цей крок є одним з обов`язкових у
загальному процесі оцінювання.
Найважливішою умовою отримання всебічної та неупередженої
інформації про вартість бізнесу, яка визначається у процесі його оцінки, є
достовірна і якісна інформаційна база, яку використовує оцінювач і основним
джерелом якої є фінансова звітність. Проте, як зазначає О.Г. Мендрул,
інформація, отримана з даних фінансової звітності, „не є ні достовірною, ані
повною. З одного боку, загальне фінансове правило проявляється в
заниженні одержаних доходів та їх тінізації, що створює зазвичай
непереборні труднощі для оцінки реальної (можливої) величини доходу.
Необхідно

враховувати

українських

також,

підприємств

що

неможливий

порівняльний
через

фінансовий

відсутність

аналіз

достовірних

узагальнених галузевих показників (нормативні значення використовуваних
фінансових коефіцієнтів відбивають загальнотеоретичне уявлення про їх
величину

та

динаміку

і

не

враховують

галузевих

особливостей

господарювання)” [96, с.74].
Професор А.Н. Хорін звертає увагу на те, що „бухгалтерська звітність,
складена за стандартним форматом, недостатньо відповідає вимогам
управління організацією та розвитку ділового партнерства. Балансові
узагальнення необхідно в ній приводити в такому контексті, щоб після
застосування відповідних аналітичних процедур можна було б отримати
оцінки, що мають значення для осіб, які приймають господарські рішення”
[180, с.82].
О.І. Кольвах продовжує цю думку: „Одна з інформаційних технологій –
бухгалтерський облік формує дані для економічного аналізу за допомогою
процедур, які формуються головним чином розрахунковим шляхом; інша –
така, як, наприклад, статистика та економічний аналіз, використовують їх без
чіткого математичного уявлення про те, яким чином
бухгалтерські звіти,

були сформовані

що прийняті як вихідні для аналітичних висновків.
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Отже, це не тільки і не стільки інформаційний, а скоріш за все, розрив в
методології та методиці цих порівнюваних між собою наук ” [68, с.11].
Основна проблема інформаційного забезпечення процесу оцінювання
полягає у тому, що більшість чинників, які визначають вартість підприємства
як бізнесу, не включена до формату фінансової звітності. Узагальнюючи
думки

різних

вчених,

виділимо

основні

недоліки

традиційного

бухгалтерського балансу як головного джерела інформації про вартість
компанії:
- він не відображає всі цінності компанії, що їй належать на правах
власності, наприклад,

кадровий склад та рівень кваліфікації

персоналу, партнерські зв’язки, інноваційні технології, що кінець кінцем виражається в узагальненому показнику – «гудвіл»;
-

не завжди підприємства формують резерв сумнівних боргів з
дебіторської заборгованості. Це спотворює інформацію про її
реальний стан та можливі ризики неповернення боргів, що, в свою
чергу, завищує валюту балансу;

- зазвичай, підприємства не формують резерви під забезпечення
виплат відпусток, гарантійних зобов’язань, що занижує вартість
зобов’язань,

а,

відтак,

завищує

вартість

чистих

активів

підприємства;
- традиційний баланс відображає ретроспективну інформацію про
події господарського життя в минулому;
- недосконале податкове законодавство спонукає підприємців
приховувати реальний стан справ, занижувати прибуток з метою
зменшення бази оподаткування.
Суттєвим

недоліком

інформації,

сформованої

лише

за

даними

статичного балансу, є те, що дані балансу характеризують більше
виробничий потенціал, аніж ділову активність підприємства. Окремі
недоліки цього підходу усуваються при використанні даних динамічного
балансу. Для цілей оцінки при цьому можуть використовуватись дані
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оборотно-сальдового балансу, який містить інформацію про рух коштів за
кожним рахунком, а відтак дозволяє простежити (розрахувати) динамічні
показники вартості компанії.
Все це потребує

відповідних коригувань та підготовки

як самої

інформаційної бази (інформаційного забезпечення), так і її інтерпретації та
ретельного підходу до підбору аналітичних показників, що можуть бути
використані в процедурах оцінки вартості компанії. Враховуючи специфіку
формування

інформаційного

базису

для

оціночної

діяльності

на

вітчизняному ринку, необхідно не тільки більш прискіпливо підійти до
підбору інформаційних джерел, а і розробити нестандартні методичні
підходи до обробки цієї інформації та процедур оцінки. В сучасних умовах
необхідна розробка основних принципів, методології та методик побудови
похідних балансів. Отже, створення якісно нових підходів до формування
облікових даних,

які базуються на стандартизації облікових процедур,

забезпечить «прозорість» фінансової інформації про діяльність підприємства
та процеси використання та управління власністю.
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РОЗДІЛ 2
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Бухгалтерські підходи щодо оцінки активів
Незважаючи на актуальність оціночної діяльності в умовах зростання
масштабів приватизаційних процесів у країні,

методичним питанням

її

обліково-аналітичного забезпечення в економічній літературі практично не
приділяється уваги. Аналіз літературних джерел з цієї проблематики
свідчить, що дослідженням цих питань займаються окремі науковці, серед
яких можна назвати

таких російських вчених

як А.Г. Грязнова [117],

М.А.Федотова [117], Н.Н. Карзаєва [64], В.І. Кошкін [116], Ф.Б. РіпольСарагосі [160], Н.В.Тертична [172]. Українські дослідники ці питання не
виділяють в окремий напрям досліджень і розглядають їх в контексті
методології оціночної діяльності. Водночас, практика потребує розробки
нових підходів до формування облікової інформації, яка створюється в межах
фінансового та управлінського обліку, що використовується для цілей оцінки
вартості компаній і, відповідно, удосконалення методологічних засад
обліково-аналітичного

забезпечення

процесу

оцінювання

вартості

підприємства.
Особливості організації облікової системи підприємства для цілей
прийняття управлінських рішень, пов’язаних з власністю, залежать в першу
чергу від місії підприємства та його конкурентної стратегії. В науковій
літературі виділяють економічну модель оцінки вартості підприємства та
бухгалтерську модель. Згідно з таким підходом, в основі економічної моделі
оцінки вартості підприємства покладено бухгалтерську модель, до якої
вносять різні коригування. Ці коригування

дають змогу врахувати такі

фактори, як ризик, нематеріальні активи, зовнішнє конкурентне середовище,
кадровий потенціал, внутрішні особливості об’єкта оцінки.
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Як зазначає І.Н. Богатая, не можна зводити можливості бухгалтерської
науки виключно до визначення балансової вартості активів підприємства та
проведення

аналізу

діяльності

підприємства

на

базі

традиційного

бухгалтерського балансу. Можна погодитися лише з тим, що традиційна
бухгалтерська модель не дозволяє отримати реальну оцінку вартості
підприємства, яка не вичерпується традиційною бухгалтерською моделлю [8,
с.61].
Відповідно до розробленої Н.А. Бреславцевою концепції балансового
управління економічними процесами в системі управління власністю,
рентабельністю, фінансовими потоками можуть використовуватися не тільки
традиційні балансові звіти, але і нульові, актуарні баланси, методики
складання яких виходять за межі динамічної та статичної балансових теорій
[11, с. 28].
В історії бухгалтерської думки можна виділити такі концепції оцінки
активів та пасивів: історична, футуристична, змішана. При побудові
конкретної моделі бухгалтерської оцінки вартості підприємства, перш за все,
необхідно обрати одну з цих концепцій в ув’язці з обраною балансовою
теорією і підходами до оцінки вартості. Традиційна бухгалтерська модель
заснована на історичній оцінці активів підприємства та бухгалтерському
балансі. Це один з можливих видів оцінки активів. Тому доречно зупинитися
на основних методах оцінки активів та пасивів балансу, що розроблені
сучасною наукою про оцінку.
Вибір оцінки активів та пасивів є одним з головних завдань
бухгалтерського обліку. Е. Бриттон та К. Ватерстон наголошують на
вирішальній ролі методів оцінки активів при формуванні інформаційної бази
аналітичних досліджень: „фінансовий стан та результати господарської
діяльності організації, що представлені в балансі та звіті про прибутки і
збитки, залежить не тільки від реального стану справ, але і від того, які були
обрані методи оцінки та розрахунку звітних показників” [12, с.67].
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Найпоширенішою концепцією оцінки активів є історична, яка є
однозначною і простою та базується

на обліку в балансі

майна за

собівартістю. Представниками історичної концепції є такі вчені, як
Р.Вейцман, П.Герстнер, А. Гильбо, Ф.Гюгли,

Е.Лефевр, А.Кальмес,

К.Одерман, А. Рудановський.
Переваги оцінки активів за собівартістю зводяться до таких:
• конкретність та об’єктивність, оскільки за активи сплачено конкретну
суму грошових коштів, яка зафіксована в документах;
• дає змогу найбільш реально і точно розрахувати фінансові результати,
оскільки на них не впливає переоцінка;
• базується на теорії двоїстості;
• майно списується за тією ціною, за якою воно було придбано;
До недоліків історичної концепції слід віднести:
• викривлення реальної вартості активів в умовах інфляції;
• відображення в балансі майна, що придбавалось у різні часові періоди,
тобто не враховано фактор вартості грошей у часі.
Частково ці недоліки нейтралізовані шляхом розробки футуристичної
концепції оцінки активів балансу, яка базується на

оцінці реального

майнового стану підприємства за поточними ринковими цінами. Для
футуристичної концепції

характерно розуміння

варіанта ціни продажу за умови гіпотетичної

оцінки як ймовірного

ліквідації підприємства і

оцінювання майна за поточними ринковими цінами. Найтиповішими
представниками футуристичної облікової концепції є такі вчені, як Р.Пассов,
Ф.Фельдендорф, Ф. Штромбек, Р. Штерн.

Саме розбіжності методичних

підходів цих двох концепцій (історичної і футуристичної) дали підстави
Л.Роберту Діксі виділити таку економічну категорію, як

негрошовий

прибуток (збиток).
Компромісний варіант інтеграції двох концепцій оцінки активів привів
до появи компромісної змішаної концепції,

сутність якої

полягає в

комбінуванні обліку за собівартістю з обліком за поточними ринковими
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цінами. Вчені неодноразово намагалися мінімізувати розбіжності в обліку
за цими концепціями - оцінка за ринковими цінами і за собівартістю. Це
знайшло відображення насамперед в ідеях, пов'язаних з переоцінкою активів.
Фактично, цей компромісний підхід змішаної концепції набув свого
відображення в нових національних стандартах бухгалтерського обліку, який
передбачає оцінювати активи за найменшою вартістю – або ринковою, або
історичною. Саме цей принцип покладено в основу принципу “обачності”,
згідно з яким слід використовувати методи оцінки, які повинні запобігати
заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і
доходів підприємства [54, ст.4].
На думку І.Н. Богатой, оцінка статей активу має низку неузгоджень.
Активи, однакові за своїм кількісним і якісним складом, можуть бути оцінені
по-різному внаслідок:
•

часової розбіжності термінів придбання активів;

•

розходжень в умовах договору в частині ціни на ці цінності;

•

розходжень в умовах договору стосовно

умов постачання цінностей

(розбіжність тарифів);
•

зміни облікової політики (наприклад, методів оцінки матеріалів: за
середньою собівартістю, ЛІФО, ФІФО) [8, c.78].
Таким чином, оцінка активів позбавлена порівнювальності та ускладнює

процедуру оцінки вартості реальних активів, якими володіє підприємство.
Систематизацію наукових поглядів на бухгалтерську оцінку вартості
підприємства залежно від концепцій оцінки активів та підходів, що
використовуються в оціночній діяльності, наведено в додатку Л.
К.Е. Каллас зазначає: ”На практиці підприємство рідко розглядається
тільки як майно або тільки як інвестиція. Найчастіше оціночні методи
призводять до змішаної

вартості, яка знаходиться десь між вартістю

підприємства, яке розглядається і як майно, і як інвестиції. Ці методи дуже
різні. Більше того, кожен з них має багато варіантів” [63, с. 39].
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У моделі оцінки вартості підприємства повинні бути узгоджені об'єкт і
його основні характеристики з цілями моделювання, методами побудови і
реалізації моделі, що використовується, інформацією і методами оцінки
активів об'єкта. Поняття „вартість підприємства” включає цілу низку
показників, які дають змогу надати відповідну характеристику власності. На
механізм та методику обліку та аналізу в процедурах оцінки впливають різні
фактори: фаза життєвого циклу підприємства; тип стратегії підприємства,
види користувачів інформації; обрані наукової концепції оцінки активів. Ці
фактори є визначальними при обґрунтуванні методичних підходів до оцінки
вартості підприємства та базових вимог до облікових систем.
На вибір ключових показників та формування загальної бухгалтерської
моделі оцінки вартості підприємства суттєво впливають фази життєвого
циклу підприємства, які й визначають чотири базові напрями оцінки.
Перший напрям включає оцінку вартості підприємства, що тільки
створюється. Основою проведення оцінки вартості в цьому випадку є
внутрішня

інформація:

бізнес-план

підприємства,

прогнозний

бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів

та зовнішня інформація про конкурентів, стан галузі в цілому,

середньогалузеві дані про рентабельність та перспективи збуту продукції. На
цьому етапі при проведенні оцінки вартості підприємства основну увагу
звертають на майбутню дохідність бізнесу, майбутні грошові потоки. В
більшості випадків на цьому етапі використовується дохідний методичний
підхід до оцінки вартості підприємства.
Другий напрям включає оцінку вартості вже діючого підприємства.
При проведенні оцінювання вартості такого підприємства застосовується
один

з

важливіших

принципів

бухгалтерського

обліку

–

принцип

безперервності (принцип діючого підприємства), відповідно до якого
підприємство буде

працювати завжди. Виходячи з цього, причини

фінансових ускладнень залежать від компетентності дій керівників компанії.
На основі показників, що характеризують вартість підприємства, керівництво
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компанії повинно розпізнати ту критичну межу, наближення до якої має
супроводжуватися

зміною

стратегії

розвитку,

інноваційними

перетвореннями, реінжинірингом бізнес-процесів. На цьому етапі, як
правило, використовується майновий підхід і домінуючим є історична або
змішана бухгалтерська концепція оцінки активів. Головним показником є
скоригована вартість чистих активів.
Третій напрям включає оцінку вартості підприємства, що знаходиться в
стані занепаду або реорганізації. На цій стадії розвиток підприємства може
супроводжуватись різними реорганізаційними процедурами, спрямованими
на реструктуризацію або на встановлення корпоративного контролю.
Залежно від стану підприємства на цьому етапі життєвого циклу можуть
рівною мірою використовуватись як майновий, так і дохідний методичний
підходи. Ключовими показниками на цьому етапі оцінки можуть бути:
скоригована вартість чистих активів, ринкова додана вартість чистих активів
або капіталу.
На стадії спаду та кризи може мати місце ліквідація підприємства, яка,
зазвичай, пов’язана з недоцільністю подальшого існування підприємства
(регресивний розвиток) або завершенням та повним виконанням основних
завдань, задля яких створювалось підприємство. На цій стадії життєвого
циклу здебільшого застосовується

ринковий методичний підхід оцінки з

використанням такого показника, як ринкова ліквідаційна вартість активів.
Загальну модель бухгалтерської оцінки вартості підприємства, її
складові та методичні підходи, залежно від фази життєвого циклу
підприємства, подано в додатку М.
Однією з умов включення всіх об’єктів обліку до бухгалтерських
регістрів є їх достовірна оцінка. М.В. Кужельний вважає оцінку не тільки
важливішою складовою методу бухгалтерського обліку, а і його діючою
контролюючою функцією фінансового стану підприємства [76, с.47].
іншого

боку

оцінка

розглядається

не

тільки

як

елемент

З

методу

бухгалтерського обліку, а і як вид діяльності, а облік і аналіз
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використовуються як інформаційна база здійснення цього процесу. Як
свідчить аналіз літературних джерел [8; 11; 13; 32; 43; 46; 47; 49; 74; 81;
86; 89; 93; 96; 116; 117; 118; 119; 152; 153; 159; 162; 167; 174; 182],
наукові дослідження питань оцінки розвивалися у багатьох напрямках і часто
незалежно один від одного. Вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних
дослідників ще раз підтвердило той факт, що методика оцінки знаходиться
під впливом багатьох факторів та обставин, а їх класифікація стає
багатовимірною. Найбільш розповсюдженим критерієм до класифікації
активів можна вважати поділ усіх видів вартості на дві категорії, які
пов`язані з наміром підприємства щодо подальшого використання активів:
вартість в обміні; вартість у використанні.
Вартість в обміні означає ціну, що буде переважати на вільному
відкритому ринку і яка сформована під впливом взаємодії попиту та
пропозиції. Найбільш повно та точно сутність ринкової вартості розкриває
таке визначення.
Під ринковою ціною слід розуміти вартість об`єкта оцінки, яка
розглядається як найбільш ймовірна ціна, за якою даний об`єкт може бути
відчужено на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди
діють розумно і зважено, володіють усією необхідною інформацією, добре
поінформовані про предмет угоди та діють у своїх інтересах, а на ціну не
впливають будь-які надзвичайні обставини, пов’язані із примусом
здійснення цієї угоди.
Наведене визначення включає низку важливих умов:
-

ринок має бути відкритим з достатнім рівнем конкуренції, що

дає можливість взаємодіяти достатній кількості продавців та покупців;
-

учасники угоди купівлі-продажу мають однакову мотивацію,

економічно раціональні, достатньо обачні, мають достатньо знань та
намагаються максимально реалізувати свої інтереси.
-

актив, що виступає об`єктом угоди, буде знаходитися на ринку

достатньо довго, щоб знайти потенційних покупців.
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-

покупець може придбати актив на типових для даного ринку

умовах фінансування.
При визначенні ринкової вартості слід враховувати низку об`єктивних
та суб`єктивних чинників. Об`єктивні чинники, які визначають середній
рівень цін конкретних угод, у свою чергу поділяються на макроекономічні
та мікроекономічні. До складу перших, зазвичай,

включають: вихідний

рівень забезпеченості потреб у певних видах активів у регіоні; фактори
міграції; рівень і динаміку інфляційних процесів; динаміку валютних курсів;
стан системи іпотеки; умови оплати праці, які визначають масштаби
накопичення

грошових

коштів

та

величину

відкладеного

попиту.

Суб’єктивні характеризують існуючі параметри укладених угод: характер
об`єкта та умови платежу. Стосовно суб`єктивних факторів, можна
зауважити, що вони пов`язані з поведінкою певного учасника ринку при
укладанні угоди у частині, яка економічними умовами не визначається.
Облік активів на балансі за ринковою вартістю в сучасних умовах
господарювання вітчизняних підприємств слід вважати скоріше ідеальним
стандартом, ніж економічною реалією. Тому фактична ціна угоди часто
відповідає не ринковій вартості, а ймовірній ціні реалізації, тобто величині,
за якою може відбутися угода. При цьому враховується альтернативна
економічна корисність, нетипові ринкові умови. Проте слід зазначити, що
ринкова вартість також знайшла відображення у національних облікових
стандартах України (П(С)БО) як справедлива оцінка окремих видів активів.
Так, відповідно до П(С)БО 19 „Об`єднання підприємств” [136], цей варіант
оцінки передбачений для цінних паперів, машин, устаткування, земельних
ділянок, будівель та нематеріальних активів у разі, коли підприємства
беруть участь в операції об`єднання.
Вартість у використанні – це вартість активу для конкретного
користувача, який має намір продовжувати використовувати його за
призначенням, а не продавати. Вона розраховується виходячи із сучасних
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умов використання об’єкта оцінки і може не відповідати його найбільш
ефективному використанню [109, п.3].
Інший погляд щодо виділення категорій вартості обгрунтовано у
роботах американських дослідників Е. Едвардса та П. Белла. Саме вони
надали найбільш повне і формалізоване пояснення понять вартості та оцінки
з позицій бухгалтерського обліку. У своїй відомій роботі [187] автори
обґрунтували шість найбільш прийнятних підходів щодо оцінки активів
(рис.2.1).
Варіанти оцінки активів

На основі вартості продажу

На основі вартості придбання
• Поточна вартість придбання активу
• Поточна вартість придбання
ресурсів для виготовлення активу
• Історична вартість активу

• Очікувана вартість
• Поточна вартість
• Максимально
можлива вартість
продажу

Рис.2.1. Варіанти практичної оцінки за Е.Едвардсом та П.Беллом [171]
Запропоновані

підходи

мають

фундаментальне

значення.

Нині

практично всі вони, з незначним удосконаленням, знайшли відображення в
нормативних документах, які регулюють бухгалтерський облік у різних
країнах.
З метою вибору виду вартості для більш об’єктивної оцінки активів
пропонуємо удосконалити

їх

класифікацію шляхом виділення таких

класифікаційних ознак:
• виникнення (природний або штучний шлях);
• призначення (вільні земельні ділянки, природні комплекси тощо),
• масштаб (комплекс адміністративних будівель, окрема будівля,
секція тощо);
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• готовність до використання
об`єкти, які вимагають

(об`єкти, що використовуються;

реконструкції або капітального ремонту

тощо).
В Україні, як і в більшості країн світу, в основу облікової системи
покладений принцип історичної (фактичної) собівартості [31; 54; 55; 107].
Втім, як зазначають вітчизняні та зарубіжні дослідники [31, 37, 38], принцип
історичної

собівартості

обов`язково

застосовується

для

формування

первісної вартості активів у процесі їх визнання та зарахування на баланс.
Дійсно, слід підтвердити, що з часом пріоритетність такої оцінки дещо
втрачається. Тому при включенні об’єкта в активи на дату балансу особливої
актуальності набувають такі принципи, як обачність, превалювання сутності
на формою та повне висвітлення. Внаслідок цього для оцінки активів
підприємство має використовувати справедливу вартість, яка для різних
видів активів буде визначатися або на основі чистої вартості реалізації
(товари, дебіторська заборгованість), або виходячи з вартості придбання
(сировина та виробничі матеріали). Звідси, у балансі підприємства

при

відображенні активів зазвичай має місце як первісна, так і справедлива
оцінка об`єктів обліку, за що такий підхід дуже часто критикують, називаючи
його «поєднанням яблук та апельсинів» [107, с.164 ].
Незважаючи на досить повну модель оцінки активів, запропоновану
Е.Едвардсом та П.Беллом, її не можна вважати всеохоплюючою, оскільки в
ній не враховано економічну вартість, тобто вартість, визначену через
механізм дисконтування.
Цей недолік усунуто у міжнародних стандартах фінансової звітності
[103], у Концептуальній основі до яких визначенню теперішньої вартості
облікових об`єктів приділена значна увага (табл. 2.3). Таке рішення дало
можливість

побудувати

основу

для

подальшого

удосконалення

бухгалтерської оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку.
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Таблиця 2.3
Облікові оцінки, передбачені міжнародними стандартами фінансової
звітності
Назва

Відображення активів

Відображення зобов`язань

У сумі сплачених грошових
коштів (еквівалентів) або за
справедливою вартістю
компенсації на момент їх
придбання

У сумі надходжень, отриманих
в обмін за зобов`язання або за
сумою грошових коштів
(еквівалентів), які очікується
сплатити для погашення
зобов`язань

Поточна
вартість

У сумі грошових коштів
(еквівалентів), яку необхідно
сплатити для відновлення
активів на поточний момент

За недисконтованою сумою
грошових коштів
(еквівалентів), яка була б
необхідна платити для
погашення зобов`язань на
поточний момент

Чиста
вартість
реалізації

У сумі грошових коштів
(еквівалентів), яку можливо
отримати шляхом продажу
активів на поточний момент

За недисконтованою сумою
грошових коштів
(еквівалентів), яку очікується
сплатити для погашення
зобов`язань

За теперішньою дисконтованою
вартістю майбутніх чистих
надходжень грошових коштів,
які очікується отримати від
певної статті

За теперішньою
дисконтованою вартістю
майбутніх чистих видатків
грошових коштів, які, як
очікується, будуть необхідні
для погашення зобов`язань

Історична
собівартість

Теперішня
вартість

Для узагальнення можливих оцінок, принаймні на теоретичному рівні, їх
класифікацію необхідно побудувати з урахуванням можливих критеріїв,
зумовлюють видозмінення певного активу. Вимірниками пропонуємо обрати:
вид активу, дату встановлення ціни, що використовується для оцінки, та
ринок, на інформацію якого посилаються при формуванні цін. Розглянемо
застосування

зазначених

вище

вимірників

на

прикладі

умовного

напівфабрикату, який знаходиться у незавершеному виробництві.
При оцінці напівфабрикату з позицій його форми можна передбачити
три варіанти. По-перше, актив може бути оцінений у його теперішньому
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стані. По-друге, його можна оцінювати на основі вартості вкладених у нього
ресурсів. По-третє, оцінювати актив можна як готовий продукт за
вирахуванням додаткових витрат, які необхідно понести на його завершення.
Встановлення ціни, що застосовується для оцінки, стосовно трьох описаних
форм активу у свою чергу зумовлює три можливі варіанти оцінки, а саме:
ціну минулого, теперішню або майбутню ціну.
Якщо взяти до уваги ринок, ціна якого виступає основою оцінки
активу, то слід враховувати два основних типи ринку – ринок покупця і
ринок продавця. На першому підприємство могло би придбати актив за певну
ціну у певний момент часу, а на другому – продати актив у його визначеній
формі у певному періоді за певною ціною.
Виходячи з викладено вище, визначимо вісімнадцять можливих
варіантів оцінки напівфабрикату (табл. 2.4).
Звичайно, аналізуючи можливості практичного застосування вище
наведених

варіантів

оцінок

вітчизняними

підприємствами,

можна

констатувати, що їх можливості використання в Україні викликають певні
сумніви. Це пов`язано з тим, що, по-перше, незважаючи на статус нашої
держави як країни з ринковою економікою, сучасний стан її розвитку не
завжди дозволяє отримати необхідну інформацію у певному конкретному
випадку. По-друге, окремі із наведених вище методів не знайшли
відображення у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку України. На підставі аналізу положень П(С)БО можна дійти висновку,
що в цих нормативних документах за балансову вартість передбачається
брати історичну, справедливу, або чисту вартість реалізації.
Вважаємо, що основна ідея, яка пропонується представниками різних
дослідницьких кіл, полягає у такому: оцінюючи свої активи, підприємство
насамперед намагається оцінити свій капітал і отриманий за період прибуток.
Тому вважаємо за доречне розглянути основні концепції збереження
капіталу, які значною мірою визначають бухгалтерські методи оцінки
вартості підприємства та його складових.
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Систематизація методів оцінки активу

Таблиця 2.4

Дата
оцінки
Ринок

Первісні
вкладення

Форма активу у його
поточному
(незавершеному) стані

Завершена форма
активу

Минула

Історична ціна –
первісні витрати
на сировину

Ціна минулих періодів,
за яку актив міг би бути
придбаним у його
поточному стані
напівфабрикату

Ціна минулих
періодів, за яку актив
міг би бути
придбаним
безпосередньо у
постачальника у його
повністю завершеній
формі

Ціни продажу
сировини у
минулому в не
переробленій
формі

Ціна продажу у
минулому, за якою
актив міг би бути
проданим у його
поточному стані

Ціна минулих
періодів, за яку актив
міг би бути проданий
у його повністю
завершеній формі

Поточна
Ринок
покупця

Поточні витрати,
що дорівнюють
вартості сировини
у теперішній час

Поточна вартість
придбання активу у
його поточному стані
напівфабрикату

Поточна ціна, за яку
актив міг би бути
придбаним у його
повністю завершеній
формі

Поточна

Можлива ціна
продажу сировини
у теперішній час у
її первісній формі

Поточна вартість
продажу активу у його
поточному стані
напівфабрикату

Поточна ціна
продажу активу у
його повністю
завершеній формі

Можлива ціна
придбання у
майбутньому
сировини у її
первісній формі

Очікувана у
майбутньому вартість
придбання активу
безпосередньо у
постачальника у його
поточному стані
напівфабрикату

Очікувана у
майбутньому ціна
придбання активу
безпосередньо у
постачальника у його
повністю завершеній
формі

Можлива ціна
продажу у
майбутньому
сировини у її
вихідній формі

Очікувана у
майбутньому вартість
придбання активу
безпосередньо у
постачальника у його
поточному стані
напівфабрикату

Очікувана у
майбутньому ціна
продажу у його
повністю завершеній
формі

Ринок
покупця

Минула
Ринок
продавця

Ринок
продавця
Майбутня
Ринок
покупця

Майбутня
Ринок
продавця
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Нестабільність зовнішнього економічного середовища, в якому діє
підприємство, відносно останнього може мати різноманітні наслідки. Проте,
якщо йдеться про цінові зміни, і особливо в інфляційні періоди, результати
зовнішнього впливу найчастіше носять негативний характер. За таких умов
виникає інфляційний ризик, тобто ризик непрогнозованих змін темпів
зростання цін. Висока або навіть помірна інфляція може звести до нуля
очікувані

результати

перерозподілу

господарської

доходів

в

економіці

діяльності,
країни

створює
та

суттєво

умови

для

підвищує

підприємницький ризик.
Теоретичні та прикладні аспекти методики оцінювання вартості в
умовах інфляції досить докладно викладені в економічній літературі [65; 69;
86, 95, 107]. На підставі узагальнення досвіду зарубіжних і вітчизняних
авторів можна дійти таких висновків щодо впливу інфляції на вартість
підприємства.
1. Без відповідних коригувань на інфляційний фактор відбувається
заниження собівартості продукції (послуг) через заниження вартості
необоротних активів, запасів та величини амортизаційних відрахувань,
що,відповідно, штучно збільшує прибуток підприємства. Проте завищення
позитивного фінансового результату на фоні заниження вартості активів
необґрунтовано завищує показники рентабельності.
2. Для компенсації стрімко зростаючих витрат в майбутніх періодах в
умовах інфляції потрібний більший обсяг грошових коштів порівняно з
потребами звітного періоду. Це призводить до згортання виробництва,
оскільки кожний наступний технологічний цикл вимагає більших вкладень
оборотних коштів. Нестача власних джерел фінансування

загострює

потребу у кредитних ресурсах, внаслідок чого зменшується фінансова
стабільність підприємства.
3. Накопичення грошових коштів для подальших інвестицій стає
недоречним через їх знецінення.
87

4. Поточні інтереси підприємства превалюють над стратегічними
цілями та завданнями, тобто бажання зберегти реальний рівень оплати праці
зумовлює проїдання оборотних коштів, необхідних для нормальних умов
відтворення.
5.

Зменшення

величини

амортизаційних

відрахувань

порушує

нормальний процес відновлення основних засобів підприємства, що
спричиняє зростання фізичного зносу, знижується продуктивність, що
логічно призводить до зменшення обсягів випуску продукції та скорочення
доходів від продажу.
Неврахування

фактора інфляції зумовлює заниження (інколи до

критичних розмірів) реальної вартості майна підприємства, і, відповідно,
загальної оцінки вартості компанії.
За таких умов невизначеності майбутнього постає закономірне
питання: як оцінити вартість підприємства? Відповідь на це питання дає
аналіз кількох концепцій оцінки капіталу і, відповідно, визначення прибутку.
В концептуальній основі міжнародних стандартів фінансової звітності [88]
визначено дві основі концепції капіталу: фінансова та фізична. У
фінансовому сенсі капітал може набувати двох форм – інвестованих
грошових коштів та інвестованої купівельної спроможності. В обох випадках
капітал підприємства асоціюється з власним капіталом підприємства і є
синонімом чистих активів. Поняття фізичного капіталу засновано на
уявленнях про виробничі або операційні можливості підприємства, які
містяться у його активах.
Обрання концепції капіталу визначається підходом до підтримки
(відновлення) розміру капіталу, що є визначальним з позиції вибору методу
визначення прибутку та потреб користувачів фінансової інформації. Так,
прибутком буде вважатися приріст балансової вартості активів (чистих
активів) лише за певних умов. Зважаючи на сутність концепцій капіталу,
можна стверджувати, що різниця між ними полягає у методі оцінки наслідків
змін в балансовій вартості активів та капіталу підприємства.
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Застосовуючи в бухгалтерському обліку принцип автономності, можна
відділити власників підприємства від самого підприємства і, відповідно,
розмежувати їх капітал. Звідси на концептуально-теоретичному рівні можна
сформувати не три, а п`ять концепцій збереження капіталу. Отже, прибутком
за період визнаються лише такі фінансові результати, які можуть бути
розподіленими у вигляді дивідендів:
концепція 1 – без зменшення первісної величини власного капіталу
підприємства на кінець року порівняно з початком року;
концепція 2 – після відновлення купівельної спроможності власного
капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком року;
концепція

3

–

після

відновлення

виробничих

можливостей

(потужностей) підприємства на кінець року порівняно з початком року;
концепція 4 – після відновлення купівельної спроможності величини
активів підприємства на кінець року порівняно з початком року;
концепція 5 – після відновлення вартості активів підприємства, які
були спожиті протягом року.
Кожна із вказаних вище концепцій використовується тільки за певних
умов, але усі вони спрямовані на збереження капіталу підприємства.
Розглянемо результати використання вказаних вище концепцій на
такому прикладі. Припустимо, що умовне підприємство ВАТ „Омега” має
статутний капітал 1000 тис. грн. та нерозподілений прибуток 100 тис. грн.
На балансі обліковуються об`єкти основних засобів, які були придбані 5
років тому. Амортизація нараховується прямолінійним методом за нормою
10% річних. Вартість запасів (товари) на початок року становила 400 тис.
грн., а на кінець року – 760 тис. грн. Протягом року було придбано запасів
на загальну суму 3000 тис. грн. Решта вихідних даних наведена в табл. 2.5
та табл. 2.6. Наслідки вибору тієї чи іншої концепції капіталу узагальнено у
табл. 2.7.
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Таблиця 2.5
Баланс ВАТ „Омега” на 31.01.2009 р., тис. грн.
Показник
Активи
Основні засоби
Знос
Запаси
Грошові кошти
Разом
Зобов`язання та власний капітал
Власний капітал
Нерозподілений прибуток
Разом

Початок періоду

Кінець періоду

1000
400
400
100
1100

1000
500
760
1100
2360

1000
100
1100

1000
1360
2360

Таблиця 2.6
Звіт про фінансові результати ВАТ „Омега” за січень 2009 р., тис. грн.
Показник

5000
2640
100
1000
1260

Собівартість реалізованих запасів
Амортизація
Інші операційні витрати
Прибуток до оподаткування

Таблиця 2.7
Звіт про фінансові результати ВАТ „Омега” за січень 2009 р., тис. грн.
Показник
Доход від реалізації запасів
Собівартість реалізованих запасів
Амортизація
Резерв для заміни активів
Резерв для відображення вартості
активів, спожитих протягом року
Резерв для підтримки купівельної
спроможності величин,
інвестованих в:
• основні засоби
• запаси
• монетарні активи
Операційні витрати
Резерв для підтримки купівельної
спроможності капіталу
підприємства
Прибуток до оподаткування

1
5000
2640
100
х

Концепція капіталу
2
3
4
5000
5000
5000
2640
3000
2640
100
100
100
х
250
х

5
5000
3000
100
х

х

х

х

х

50

х

х

х

50
360
20

х

1000
х

1000
220

1000
х

1000
х

1000
х

1260

1040

650

830

850
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Аналізуючи наведені дані, приходимо до висновку, що власний капітал
підприємства можна відновлювати, виходячи з його грошової оцінки, а також
його здатності забезпечувати отримання майбутніх вигод для підприємства.
При цьому величини прибутку, отримані за різними методиками, рівноправні
між собою, незважаючи на парадоксальність такого твердження. Будь-який
підхід буде корисним тільки за певних економічних умов і для певного кола
користувачів фінансової звітності, зважаючи на їх інформаційні потреби.
Тому рішення проблеми вибору не в тому, яка з концепцій є найкращою, а в
тому, який з підходів до вартості

найкраще підходить для вирішення

конкретних завдань конкретного суб’єкта та допомагає приймати рішення.
Враховуючи наведене вище, можемо зробити такі висновки. По-перше,
основою

прийняття

управлінських

кредитування, страхування

рішень

стосовно

інвестування,

та інших питань, пов’язаних

з оцінкою

власності, мають бути показники, що характеризують вартість підприємства.
Ці показники, як видно із загальної бухгалтерської моделі оцінки вартості,
можуть бути різноманітними залежно від різних типів інформації. По-друге,
в сучасних умовах найбільш прогресивним,

на наш погляд,

є підхід,

відповідно до якого стратегічний аналіз та облік – це найважливіше
інформаційне джерело побудови конкретної моделі. По-третє, впровадження
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку розширило
можливості використання змішаної концепції відображення

в балансі

активів та пасивів, яка дозволяє більш об’єктивно оцінити реальну вартість
компанії на основі майнового підходу. По-четверте, при оцінці та аналізі
вартості

підприємства

необхідно

враховувати

зовнішні

фактори

макросередовища, які можуть суттєво змінити реальну цінність об’єкта
оцінки залежно від політичної та економічної ситуації в країні.
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2.2. Вплив облікової політики підприємства на формування
інформаційного забезпечення оцінки вартості підприємства
Відповідно до принципу повного розкриття, підприємство має подавати
у своїй фінансовій звітності всю інформацію, що є суттєвою для
користувачів, у тому числі і розкриття своєї облікової політики. Згідно з
П(С)БО 1, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур,
які використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності [128, п.3]. Для ефективного застосування витратного (майнового)
методу оцінки підприємства оцінювачу, перш за все, необхідно докладно
вивчити його облікову політику, оскільки, відповідно до ст.8 Закону України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” [57, п.5], вона є однією із
невід’ємних

складових

організації

бухгалтерського

обліку

суб`єкта

господарювання. Тому формування облікової політики з її подальшим
закріпленням у внутрішніх розпорядчих документах підприємства (наказі) є
обов`язковою

процедурою

на

етапі

становлення

діяльності

самого

підприємства.
У зв`язку з тим, що підприємство має право обирати методи оцінки
своїх активів, облікова політика безпосередньо впливатиме на фінансовий
результат діяльності підприємства за звітний період. Найбільш наочним
прикладом є амортизація основних засобів. Так, при застосуванні методів
прискореної амортизації протягом перших років експлуатації основних
засобів та нарахування амортизації витрати підприємства будуть порівняно
вищими,

ніж

при

застосуванні

прямолінійного

методу.

Відповідно,

фінансовий результат у вигляді прибутку в цей період буде занижений.
Іншим прикладом може виступати застосування різних формул
списання запасів при їх використанні. Метод ЛІФО, застосування якого нині
в Україні не передбачено, але який все ще дозволено для використання в
інших країнах (США, Канада, Мексика), відповідно до своєї сутності
дозволяє визначити найбільш об’єктивну
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величину списаних за звітний

період запасів стосовно поточних цін на них. Тому, як правило, балансові
дані про величину залишків запасів, розраховані за вказаним методом, будуть
дещо застарілими.
Затвердження єдиної методології обліку надзвичайно актуальне для
тих

підприємств,

які

мають

виділені

на

окремий

баланс

філії,

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, показники
діяльності яких включаються до фінансової звітності підприємства.
Дотримання єдиних принципів оцінки та методів обліку також має
забезпечуватися в групі підприємств – материнському та всіх його дочірніх
підприємствах – з метою складання консолідованих звітів, що передбачено
П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” [138]. Таким чином, всі
положення облікової політики мають ретельно опрацьовуватися і доводитися
до відома осіб, відповідальних за її впровадження на підприємстві. При
цьому їх встановлення є прерогативою підприємства і здійснюється ним
самостійно.
Обраний підприємством метод оцінки кожної складової активів та
зобов`язань впливатиме на величину відповідних груп фінансових показників
у звітах, на підставі яких всі рівні зацікавлених у вартості підприємства осіб
прийматимуть відповідні рішення. Вибір неправильної політики, що
суперечить вимогам П(С)БО, або неправильне застосування певних методів
оцінки, очевидно, призведе до викривлення даних щодо вартості активів
суб`єкта господарювання, і, як наслідок, до непривильного формування бази
для подальшої роботи оцінювача.
С.М. Деньга виділяє найголовніші елементи облікової політики, які
мають суттєвий вплив на статті балансу підприємства (табл. 2.8)
Щоб впевнитися у дотриманні вимог діючих нормативних документів,

аналітик повинен мати загальне уявлення про можливі альтернативні підходи
щодо оцінки окремих активів та зобов`язань. Варіанти облікової політики
дозволені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
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обліку України,

та їх вплив на зміну вартості активів підприємства

узагальнено у додатку Н.
Таблиця 2.8
Вплив окремих елементів облікової політики на статті балансу
підприємства [47, с.111-112]
Елементи облікової політики

Рядки
бухгалтерського
балансу, за якими змінюються
цифрові значення

1.Метод нарахування амортизації основних Рядки 030-032, 080, 280, 350,
засобів
380, 640
2.Метод нарахування амортизації
необоротних матеріальних активів

інших

3.Межа переоцінки основних засобів
4.Метод
нарахування
нематеріальних активів
5.Порядок
відпусток

створення

Рядки 030-032, 080, 280, 350,
380, 640

амортизації
резерву

Рядки 030-032, 080, 280, 350,
380, 640

оплати

Рядки 010-012, 080, 280, 350,
380, 640
Рядки 350, 430, 640

6.Метод обліку транспортно-заготівельних Рядки 100, 120, 140,130, 260,
витрат
280, 350, 380, 640
7.Метод оцінки вибуття запасів

Рядки 100, 120, 140, 130, 260,
280, 350, 380

8.Метод створення резерву сумнівних боргів

Рядки 160, 162, 260, 280, 350,
380

9.Метод оцінки ступеня завершеності робіт
10.База розподілу загальновиробничих витрат

Рядки 160, 161, 260, 280
Рядки 120, 130, 260, 280, 350,
380, 640

11.Перелік і склад постійних і змінних статей Рядки 120, 130, 260, 280, 350,
витрат
380, 640

Як видно з додатку Н на прикладі основних засобів та нематеріальних
активів, підприємства можуть застосовувати справедливу вартість як базу
для переоцінки активів, тим самим наближуючи балансову оцінку до
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ринкової. Зважаючи на той факт, що питома вага вказаних статей у балансі в
більшості випадків складає досить суттєву величину, можна з великою
впевненістю стверджувати, що загальна вартість майна підприємства
враховує сучасні затрати на створення аналога. Подальший аналіз вимог
відповідних П(С)БО також підтверджує цей постулат. Так, перегляд
балансової вартості з метою формування реальної інформації про фінансовий
стан підприємства передбачено для запасів, які показуються в балансі за
меншою з двох оцінок, фінансових інвестицій, що мають переоцінюватися
при будь-якій зміні їх справедливої вартості, а також дебіторської
заборгованості, для якої формується резерв сумнівних боргів [129, 131, 146].
Такий самий ефект виникає і при використанні прискорених методів
нарахування амортизації щодо основних засобів, особливо за умов швидких
змін у технології та через загрозу морального старіння об`єктів.
Слід відмітити, що оцінювач має впевнитися у тому, що підприємство
дотримується принципу послідовності, який передбачає, що суб`єкт
господарювання повинен постійно застосовувати однакові облікові підходи
безперервно протягом усієї своєї діяльності. Будь-які зміни відбуваються
лише у випадках, передбачених П(С)БО 6, що має бути обґрунтовано та
розкрито у фінансовій звітності, зокрема у примітках до фінансових звітів
[143, п.22]. У разі внесення змін до облікової політики підприємства
необхідно

застосовувати

ретроспективний

перерахунок

порівняльних

показників за попередні звітні періоди, що дозволить забезпечити зіставність
даних [143, п.12]. Такий підхід дозволяє запровадити нову облікову політику
до операцій та інших подій так, ніби ця політика завжди застосовувалася.
Зазвичай, підприємства при внесенні змін до облікової політики дуже часто
порушують зазначену умову П(С)БО, тим самим знижуючи довіру до своїх
фінансових звітів. Крім того, підходи щодо оцінки та обліку на практиці
часто відрізняються від тих, які закріплені в наказі про облікову політику.
Найбільш типові помилки, що їх було виявлено у процесі аналізу
практичного застосування вимог національних П(С)БО і які завищують
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величину активів, узагальнені у табл. 2.9 (на основі аналітичних даних
підприємства).
Таблиця 2.9
Приклади порушення вимог П(С)БО, що призводять до завищення балансової
вартості активів
Сутність порушення

Положення
нормативної
бази, яке
порушується

Не нараховується амортизація нематеріальних активів
та окремих видів основних засобів

п.14 П(С)БО 8;

Відсутність пооб`єктного нарахування амортизації для
тих об`єктів основних засобів, які, згідно з податковим
законодавством, включаються до складу груп
основних фондів 2 і 3

пп.22-26

До
складу
основних
засобів
підприємства
включаються об`єкти основних засобів, що надійшли
на підприємство на умовах операційної оренди
Нарахування амортизації на ті об`єкти,
перебувають на консервації та реконструкції

які

пп.22,23,29
П(С)БО 7
П(С)БО 7

п.16 П(С)БО 2;
пп.4,6 П(С)БО 7;
п.8 П(С)БО 14
П(С)БО 7
пп. П.7-8 П(С)БО
28

Включення до первісної вартості запасів розподілених
адміністративних витрат

пп.12-15
П(С)БО 2

До собівартості виготовленої продукції включаються
відсотки за користування кредитами

п.27 П(С)БО 2

У складі дебіторської заборгованості за товари,
роботи,
послуги
відображається
безнадійна
заборгованість

п. П(С)БО 1;
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Завищення балансової
вартості
необоротних
активів

пп.23,29

Відмова від проведення перевірки основних засобів та
нематеріальних активів на зменшення їх корисності

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
відображається в балансі за первісною вартістю, а не за
чистою реалізаційною вартістю

Вплив на
фінансовомайновий
стан
підприємства

п.9 П(С)БО 31
п. П(С)БО 2;
п. П(С)БО 10
п.27 П(С)БО 2;
п.7 П(С)БО 10

Завищення балансової
вартості
оборотних
активів

Розглянемо можливий шлях подолання порушень вимог П(С)БО на
прикладі обліку запасів.
Відповідно до П(С)БО 9 [146], підприємство на дату балансу має
оцінювати запаси за меншою з двох величин. Особливо це стосується
неліквідних та

застарілих товарно-матеріальних цінностей. За наявності

даних про можливу ціну продажу кожного конкретного номенклатурного
номера (або пов`язаних запасів у номенклатурній групі), підприємство без
додаткових зусиль виконає умови національного облікового стандарту.
Нерідко важко визначити чисту вартість реалізації зазначених видів запасів
щодо конкретного номенклатурного номера. За відсутності такої інформації
необхідно розробити методику, яка б дозволила здійснити уцінку, але не була
б надто трудомісткою.
Для того, щоб запобігти порушенням вимог П(С)БО, що призводять до
викривлення балансової вартості запасів, пропонуємо підхід до коригування
вартості

запасів

на

основі

удосконаленої

методики

розрахунку

їх

оборотності, який включає кілька кроків, що подані нижче.
По-перше, оцінювач має поділити запаси підприємства на групи
залежно від наміру підприємства щодо їх застосування та на основі
оборотності запасів, де кожній групі відповідає свій коефіцієнт оборотності.
По-друге, виходячи з професійного судження, встановити необхідну
величину списання собівартості запасів у відповідному відсотку. Вважаємо,
що для розрахунку оборотності запасів необхідно враховувати їх сутність та
призначення. Так, для встановлення оборотності сировини та виробничих
матеріалів необхідно зіставити кредитовий оборот відповідного субрахунку,
який характеризує величину переданих у виробництво протягом звітного
періоду запасів, та середню балансову вартість матеріалів за цей самий
період. У свою чергу, оборотність готової продукції розраховується у
традиційному порядку як співвідношення собівартості, реалізованої за період
продукції, та середньої вартості цієї продукції за звітний період.
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По-третє, розрахувати суму уцінки кожного номенклатурного номера
(номенклатурної групи) залежно від того, до якої групи запасів він належить.
Розглянемо застосування запропонованої вище методики на прикладі
ВАТ „Луцький автомобільний завод”. Інформація про залишки виробничих
запасів в розрізі окремих груп на ВАТ „ЛУАЗ” за 2008 р. наведена в табл.
2.10.
Таблиця 2.10
Дані про рух матеріальних запасів ВАТ „ЛУАЗ” за 2008 р., тис. грн.
Номенклатурна
група запасів

Станом на
31.12.07 р.

Станом на
31.12.08 р.

22400
35386
9684
67470

59622
57339
20705
137666

Сировина
Комплектуючі
Інші матеріали
Всього

Кредитовий
оборот в
2008 р.
177422
37346
4971
219739

Далі сформуємо такі групи виробничих запасів з метою виявлення
величини їх можливої уцінки (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Визначення величини зменшення собівартості запасів
Тривалість зберігання
запасів на складі
До 12 місяців
Від 12 до 24 місяців
Від 24 до 36 місяців
Перевищує 36 місяців

Коефіцієнт оборотності
запасів (КОЗ)
КОЗ > або = 1
КОЗ > або = 0,5
та < 1
КОЗ > або = 0,33
та < 0,5
КОЗ < 0,33

Назва
групи
запасів
А

% списання
собівартост
і запасів
0

Б

25

В

55

Г

100

На основі встановленого відсотка списання собівартості запасів
розрахуємо величину списання балансової вартості запасів в абсолютному
виразі (табл. 2.12). Незважаючи на те, що одним з принципів формування
фінансової звітності є принцип обачності, який

не дозволяє завищувати

активи та доходи підприємства, зворотна ситуація порушує саме призначення
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бухгалтерського обліку – правдиве відображання усіх економічних вигод
підприємства.
Таблиця 2.12
Визначення величини уцінки запасів ВАТ „ЛУАЗ” за 2008 р., тис. грн.
Тривалість
Величина
Номенклатурні
Коефіцієнт
зберігання
Група
уцінки
групи запасів
оборотності запасів
запасів,
запасів
запасів, тис.
місяців
грн.
Сировина

177422 / ((22400 +
59622) / 2) = 4,32

12/4,32 = 2,77

А

Комплектуючі

37346 / ((35386 +
59622) / 2) = 0,81

12/0,81 =14,81

Б

Інші матеріали
Разом

4971/ (9684 + 20705)
12/0,33 = 36,36
/ 2 = 0,33
х

х

0
0,25 х 57339 =
14334,8

В

0,55 х 20705 =
13387,8

х

27722,6

Таким чином, сума уцінки за всіма групами запасів ВАТ „ЛУАЗ” за
2008р. складає 27722,6 тис. грн., а їх переоцінена загальна балансова вартість

дорівнює 109943,4 тис. грн. [137666,0 – 27722,6].
Оцінювач має звернути увагу і на потенційне зменшення балансової
оцінки активів (табл. 2.13), оскільки апріорі це впливатиме і на фінансовий
результат діяльності за звітний період.
Як зазначалося вище, суб`єктам господарювання надано право проводити
переоцінку необоротних активів. У процесі практичної реалізації цього
положення виникає низка питань, серед яких найбільш гострими вважаємо
такі. По-перше, як визначити межу суттєвості, перевищення якої дасть
підстави для перегляду балансової вартості основних засобів. По-друге, що
має бути підставою для вибору ринкової вартості активів. По-третє, як
визначити справедливу вартість об`єкта, якщо для нього не існує активного
ринку у разі, наприклад, унікального специфічного обладнання.
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Таблиця 2.13
Приклади порушення вимог П(С)БО, що призводять до заниження
балансової вартості активів
Сутність порушення

П(С)БО, що
Вид
порушується
активу
Включення малоцінних необоротних матеріальних
пп.4,6
Необоротактивів терміном служби більше одного року до
П(С)БО 7
ні активи
складу запасів
п.16 П(С)БО 2;
Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні
підприємства на дату балансу не оцінюються за
методом участі в капіталі для врахування прибутків
об`єктів інвестування

п. П(С)БО 12

Транспортно-заготівельні витрати та загальновиробничі витрати не включаються до складу
первісної вартості запасів

п.12-15
П(С)БО 2

Оборотні
активи

Що стосується першого питання, то можливі два шляхи його
вирішення. Перший - підприємство самостійно визначає граничні розміри
суттєвості, виходячи з професійного судження. Це потребує від облікового
персоналу широкого кругозору та знань з різних галузей економічної науки.
Тому найчастіше підприємства користуються вимогами, які були передбачені
в першій редакції П(С)БО 7, а саме: розбіжність між балансовою та
справедливою вартістю приймається, якщо її величина складає більше 10%.
Другий - можна створити шкалу суттєвості і встановити поріг суттєвості з
урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України. В цьому
документі орієнтовним порогом суттєвості для переоцінки або перевірки на
зменшення корисності об`єктів обліку є величина, що дорівнює 1%
фінансового результату за період,

або величина, яка дорівнює 10%-му

відхиленню залишкової вартості об`єктів обліку від їх справедливої вартості
[101]. Другий підхід є менш трудомісткий і особливо корисний для
новостворених підприємств.
Для відповіді на друге питання доцільно звернутися до результатів
досліджень зарубіжних економістів, які містять цікаве методичне рішення.
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Так, усі можливі варіанти оцінки активів вони пропонують звести до трьох
найпоширеніших, а саме:
• поточна ціна придбання (replacement cost - RC);
• чиста реалізаційна вартість (net realized value – NRV);
• економічна вартість

у вигляді теперішньої вартості майбутніх

грошових надходжень ( present value – PV).
Тобто, вартість активів по відношенню до підприємства може бути
визначена на рівні однієї із наведених альтернатив. Співвідношення різних
варіантів оцінки активів наведено в табл. 2.14.
Таблиця 2.14
Визначення справедливої вартості
Умова

Найприйнятніший вид вартості

NRV >PV> RC

RC

NRV> RC> PV

RC

PV >RC> NRV

RC

PV> NRV> RC

RC

RC >PV> NRV

PV

RC >NRV >PV

NRV

Отже, як доводить практика, підприємства в основному віддають
перевагу поточній ціні придбання певного активу або його аналогу, тобто
витратам на його заміну.
Якщо неможливо визначити будь-яку з вищенаведених оцінок, то в
такому випадку, з позицій бухгалтерського обліку, для проведення дооцінки
балансової вартості об`єкта необоротних активів немає підстав. Проте, згідно
з принципом обачності, доцільно здійснити перевірку на можливе зменшення
корисності об`єкта, порядок якої передбачено П(С)БО 28 „Зменшення
корисності активів” [142]. Зменшення корисності – це втрата економічної
вигоди, величина якої дорівнює сумі перевищення залишкової вартості
активу над сумою його очікуваного відшкодування. У свою чергу, під сумою
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очікуваного відшкодування розуміють більшу з двох оцінок: чисту ціну
продажу або теперішню вартість майбутніх чистих грошових надходжень, які
очікують одержати від використання активу, у тому числі його ліквідаційна
вартість після закінчення строку корисного використання. Для проведення
бухгалтерської процедури необхідно впевнитися в існуванні певних ознак,
які підтверджують зменшення корисності активу, котрі наведено у п.6
П(С)БО 28. Для окресленої вище ситуації можуть бути використані тільки
деякі з передбачених національним стандартом ознак, а саме:
• фізичне пошкодження активу;
• суттєві негативні зміни, що мали місце в звітному періоді або такі, що
очікуються найближчим часом у середовищі, у якому діє підприємство;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших
ринкових ставок доходу від інвестицій, що може вплинути на ставку
дисконту і суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або
інші очікувані зміни в майбутньому, що негативно впливають на
діяльність підприємства [142, п.6].
Виходячи з поставленої передумови про неможливість визначення
справедливої оцінки активу, очевидно, що процедура розрахунку втрат від
зменшення

корисності

значно

спрощується,

оскільки

вимагатиме

встановлення лише теперішньої вартості. Проте основними труднощами,
уникнути яких неможливо, є, з одного боку, проблема вибору ставок
дисконтування, а, з іншого, відсутність у більшості вітчизняних підприємств
налагодженої

системи

бюджетування,

що

не

дозволяє

здійснювати

перспективні оцінки грошових потоків.
Таким чином, аналіз чинних П(С)БО дозволив з`ясувати таке.
Національні бухгалтерські стандарти, що регулюють питання обліку окремих
видів активів, дозволяють обирати облікову політику серед кількох
альтернатив. З одного боку, це забезпечує врахування особливостей
діяльності окремих підприємств. Проте, з іншого боку, такий підхід створює
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низку проблем для оцінювачів і в окремих випадках навіть дещо спотворює
балансову вартість. Так, складно порівнювати між собою основні засоби
підприємства лише на підставі їх залишкової вартості згідно з даними обліку:
підприємства, застосовуючи різні методи амортизації до подібних об`єктів
при однакових умовах їх використання (строк експлуатації, рівень
навантаження тощо) одержать через певний час відмінні одну від одної
балансові оцінки, хоча фактично ступінь зносу зазначених об`єктів

той

самий. Але, разом з тим, при чіткому дотриманні вимог відповідних
стандартів щодо оцінювання активів і, зокрема, проведення їх переоцінки,
можна вже у фінансових звітах максимально наблизити балансову вартість
більшості об`єктів до їх ринкового значення.
Як зазначалося вище, величина власного капіталу підприємства
формується не тільки під впливом оцінки активів, але й зобов`язань. В
цілому стан обліку зобов`язань на вітчизняних підприємствах можна вважати
задовільним, що пояснюється їх достатньо однорідним обліком: незважаючи
на різні статті в балансі, бухгалтерська процедура фактично включає два
кроки: визнання та погашення. Проте аналіз застосування національних
стандартів, які регулюють облік зобов`язань, у практиці підприємств
дозволив виявити низку найбільш поширених порушень. Так, на дату
балансу часто здійснюється переоцінка авансів, одержаних в іноземній
валюті, що суперечить вимогам П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів ”
[139], оскільки балансова вартість немонетарних статей формується,
виходячи з валютного курсу на дату їх первісного визнання. Іншим
прикладом невідповідності є ситуація, коли на кінець звітного періоду не
визнаються зобов`язання за нарахованими до сплати відсотками відповідно
до укладених угод (за одержаними банківськими кредитами, емітованими
облігаціями, виданими векселями), тим самим не

дотримується принцип

нарахування, з одного боку, і не виконуються вимоги П(С)БО 11
„Зобов’язання" [130] з іншого. Ще один вид найпоширеніших порушень
пов`язаний із реальними зобов`язаннями і виникає через невизнання
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відстрочених податкових зобов`язань, які, відповідно до положень П(С)БО 17
„Податок на прибуток ” [135], мають відображатися у річному балансі
підприємства.
Проте оцінювачу особливу увагу треба звернути на такі досить
специфічні види зобов`язань, як забезпечення та непередбачені зобов`язання.
Саме про них у балансі та у примітках до фінансової звітності підприємства
найчастіше відсутня будь-яка інформація, що порушує принцип обачності і
занижує обсяг зобов`язань. Це можна пояснити тим, що в національних
нормативних документах [130, 141], на відміну від міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСБО 37 „Забезпечення, непередбачені зобов`язання та
непередбачені

активи”)

[103],

методологічні

засади

формування

у

бухгалтерському обліку інформації про зазначені види зобов`язань розкрито
менш докладно, що не сприяє їх швидкому впровадженню у практику.
Відповідно до П(С)БО 11 [130], забезпечення становлять собою
оціночні зобов`язання з невизначеним на дату балансу остаточним терміном
або сумою погашення. Забезпечення певною мірою можна вважати
потенційними зобов`язаннями, оскільки їх перетворення на реальні залежить
від певних подій у майбутньому. Приклади подій, які призводять до
виникнення забезпечень, наведені на рис. 2.2.

Забезпечення
підприємства

Надані гарантії

Реструктуризація
Обтяжливі контракти

Захист довкілля
Виведення об`єкта з експлуатації

Рис. 2.2. Основні види оціночних забезпечень
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Отже, забезпечення є теперішньою заборгованістю підприємства, яка
виникла в результаті минулих подій і погашення якої за очікуваннями
призведе до вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють у собі економічні
вигоди. Порядок аналізу ситуації для встановлення необхідності створення
забезпечення

наведено

нижче

на

прикладі

виданих

підприємством

гарантійних зобов`язань своїм покупцям (рис. 2.3).

Минула
подія

Продаж
продукції з
гарантією

Юридичне
зобов`язання

За умовами контракту
виробник зобов`язується
виправити чи замінити
продукцію протягом
двох років у випадку
наявності виробничих
дефектів

Поточна
заборгованість

Вибуття ресурсів
Ймовірне для
гарантійних
зобов`язань в цілому

Рис. 2.3. Послідовність перевірки забезпечень на критерії визнання
зобов’язань

Для уникнення заниження зобов`язань суб`єкта господарювання та
дослідження потенційних зобов’язань вважаємо за доцільне запропонувати
оцінювачам у процесі аналізу фінансової звітності здійснювати такі кроки.
1. Провести анкетування керівників різних структурних підрозділів
(центрів відповідальності) залежно від організаційної та фінансової структур
підприємства щодо можливих оціночних зобов`язань, що не знайшли
відображення у фінансовій звітності. Це дозволить виявити потенційні
майбутні зобов`язання.
2.

Проаналізувати

акти

результатів

перевірок

підприємства

податковими органами, щоб оцінити стан минулих та поточних розрахунків з
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бюджетом за податками та платежами і спрогнозувати ймовірність можливих
додаткових санкцій щодо підприємства на майбутнє.
3. Вивчити угоди та документи на надання та оплату юридичних
послуг, які надавалися підприємству, наприклад, у зв`язку з веденням
судових справ, де підприємство виступає як відповідач.
4. Проаналізувати інші внутрішні та зовнішні первинні документи,
угоди, на основі інформації з яких можна зробити висновки щодо
потенційних зобов`язань підприємства.
5. Здійснити оцінку виявлених оціночних зобов`язань, виходячи з
професійного судження та досвіду оцінювача, враховуючи фактичну
інформацію про виникнення та погашення подібної заборгованості у
минулих звітних періодах, а також характер самих забезпечень.
На відміну від забезпечень, непередбачені зобов’язання, які часто в
літературі називають умовними, не визнаються підприємством у фінансовій
звітності, оскільки це:
• можливе зобов`язання, що може виникнути внаслідок минулих подій і
існування якого підтвердиться лише тоді, коли відбудеться або не
відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, над якими
підприємство не має повного контролю, або
• теперішнє зобов`язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не
визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов`язання
потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні
вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити
[130, п.4].
Оскільки, як зазначалося вище, рекомендацій, викладених у П(С)БО, не
достатньо для встановлення загального підходу щодо розкриття інформації
про забезпечення та непередбачені зобов`язання, пропонуємо скористатися
рекомендаціями МСБО 37. Схематично послідовність відображення у
фінансовій звітності окремих видів зобов’язань показана на рис. 2.4.
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Події минулих звітних періодів

Існує теперішня
заборгованість, яка,
можливо,
вимагатиме
вибуття ресурсів
Забезпечення
визнають із
розкриттям
інформації про
них у примітках

Існує можлива чи теперішня заборгованість,
яка може вимагати, але,
можливо, і не вимагатиме
вибуття ресурсів

Існує можлива чи
теперішня
заборгованість, а
ймовірність вибуття
ресурсів є віддаленою

Забезпечення не визнають,
але у примітках
розкривають інформацію
про непередбачені
зобов`язання

Забезпечення не
визнають, будь-якої
додаткової інформації
у примітках не
розкривають

Рис.2.4. Порядок відображення у фінансовій звітності окремих видів
зобов`язань
Виходячи з викладеного, можна дійти такого висновку. Розробка
облікової політики та її впровадження на підприємстві є одним з важливих
аспектів, який визначає ефективність системи бухгалтерського обліку, а
закріплення її в наказі – необхідною умовою забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства. Правильно сформована і, найголовніше, чітко
дотримана виконавцями на підприємстві облікова політика дозволить
створити надійну базу для подальшої роботи оцінювачів.
2.3. Організація та методика опрацювання фінансової звітності у
процесі оцінювання вартості підприємства
На основі проведеного дослідження теоретичних та практичних
підходів, що застосовуються при використанні даних фінансової звітності у
процесі оціночної діяльності, визначені основні етапи, які найчастіше
трапляються у роботах сучасних дослідників. Так, М. Федотова, А. Грязнова
та інші представники російської наукової школи [117, с.73] рекомендують
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виділити такі загальні етапи оцінки фінансово-майнового стану підприємства
на основі сформованої бухгалтерської звітності:
Етап 1. Коригування балансових оцінок на вплив інфляції.
Етап 2. Нормалізація фінансової звітності підприємства.
Етап 3. Трансформація фінансової звітності.
Етап 4. Розрахунок відносних показників.
Розглянемо сутність кожного із запропонованих етапів та визначимо,
наскільки вони доцільні та необхідні для українських підприємств.
Як зазначалося вище, в умовах інфляції застосування принципу
історичної собівартості та грошового вимірника призводить до низки
негативних наслідків. Можна стверджувати, що за таких умов бізнес
керується

обліком, який не завжди надійний

відображає дійсність. З цього приводу українські

і часто недостовірно
вчені А. Мендрул,

Н.Лебідь, В. Ларцев у своїй монографії підкреслюють, що балансова вартість
сукупних активів і зобов’язань підприємства в результаті „інфляції, зміни
кон’юнктури ринку, використання методів обліку, як правило, не відповідає
їх ринковій вартості. Тому перед оцінювачами постає завдання провести
коригування балансу підприємства ” [118, с. 470].
Подібна ситуація зумовлює об`єктивну необхідність здійснення
коригувань на вплив інфляції за певною методикою. Для цього підприємство
перераховує вартість статей своєї фінансової звітності з урахуванням
загальної купівельної спроможності грошей, яка визначена на момент
складання балансу на основі зіставлення індексів інфляції за різні періоди.
Завдяки такому коригуванню ретроспективна інформація за попередні
періоди наводиться у порівняльному вигляді. Тобто, активи, зобов’язання,
доходи та витрати підприємства за різні звітні роки відображаються в
одиницях однакової купівельної спроможності, яка вимірюється станом на
останню дату балансу. Зазначений підхід базується на концепції збереження
фінансового капіталу [103]. При цьому необхідно пам’ятати, що загальний
індекс цін відображає зміни в цінах широкого кола товарів і послуг, які
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призначені для кінцевого споживання. Тому він не обов’язково враховує
цінові зміни на товари і послуги, які вживаються саме на певному
підприємстві. Звідси більш точним методом вважається інший підхід,
зокрема переоцінка статей балансу на коливання в рівні окремих товарних
цін, що виражено за допомогою спеціальних індексів. При цьому можна
орієнтуватися як на товарну масу у цілому, так і на конкретний товар або
товарну групу [180]. Така методика коригування фінансових звітів дозволяє
зберегти фізичний капітал підприємства. Кожен з двох підходів має свої
недоліки та переваги, проте вони дозволяють надати більш достовірну оцінку
бізнесу,

ніж

просто

балансова

вартість,

сформована

під

впливом

господарської діяльності підприємства та прийнятої облікової політики.
У 2008 році, за оцінками директора напрямку «Суверенні рейтинги
агентства S&P Френка Гілла», інфляція в Україні складе 16%, а на 2009 рік 17%. Тобто, за найближчі два роки ціни в нашій країні зростуть у півтора
раза. Настільки ж вони збільшилися за минулі чотири роки. Аналогічний
прогноз дає Національний банк України (НБУ) [189].
Отже, етап коригування статей фінансової звітності на вплив інфляції
для українських підприємств є досить актуальним. Для цього необхідно
скористатися рекомендаціями П(С)БО 22 “Вплив інфляції” [140]. Вони
передбачають, що при оцінці реальної вартості активів та зобов`язань
підприємства слід орієнтуватися на зміни загального рівня цін, які висвітлює
індекс інфляції або індекс споживчих цін. Тим самим

досягається

відновлення тієї величини грошових коштів, яка була вкладена в бізнес на
початку його функціонування у вигляді власного капіталу.
На думку А. Грязнової та М. Федотової, у процесі використання
фінансових звітів з метою оцінювання суб`єкта господарювання оцінювач
обов`язково має здійснити їх нормалізацію. Етап нормалізації фінансової
звітності передбачає виявлення незвичних або нехарактерних для діяльності
даного підприємства статей як балансу, так і звіту про фінансові результати з
метою відокремлення показників, які не носили перманентного характеру в
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минулих господарських операцій підприємства і, як очікується, не будуть
виникати у майбутньому, від показників, що властиві підприємству і
виникають саме у ході його звичайної діяльності [117, с.77]. Приклади
нетипових для підприємства наслідків операцій та подій можуть бути такі:
• прибутки та збитки від продажу необоротних активів;
• прибутки або збитки від продажу частини підприємства;
• надходження за договорами страхування або хеджування;
• надходження грошових коштів за рішенням суду;
• наслідки непередбачуваних або тривалих зупинок у роботі;
• наслідки неочікуваних та значних змін цін.
При

цьому,

коригування

звітності,

які

дозволять

сформувати

„нормалізовані показники”, мають проводитися за такими напрямами:
1) коригування нетипових та неопераційних доходів та витрат;
2) коригування методів облікової політики;
3) коригування даних фінансової звітності з метою визначення
ринкової вартості активів [117, с.77].
Крім того, оцінювачу може знадобитися трансформувати фінансову
звітність

підприємства.

Під

процедурою

трансформації

розуміють

коригування статей фінансової звітності, складеної відповідно до вимог
однієї облікової системи (наприклад, на основі П(С)БО України) в іншу
(наприклад, виходячи з вимог МСБО або загальноприйнятих принципів
бухгалтерського обліку США чи Великої Британії). Проте, як зазначають
російські вчені, цей етап є бажаним, але необов`язковим [117, с.84].
Процедури та етапи трансформації бухгалтерської звітності підприємств,
згідно з міжнародними стандартами, надано на рис. 2.5.
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Вихід на міжнародні ринки

Цілі оцінки

Участь в торгах на фондовому ринку

Залучення іноземних інвесторів
Бухгалтерський баланс (управлінський стандарт)

1.Первинне обстеження підприємства
2. Попереднє ознайомлення з підсумками роботи

3.Трансформація статей активів і пасивів українського Балансу та статей Звіту про фінансові результати згідно з МСФЗ

4. Формування статей Балансу та Звіту про фінансові результати згідно з міжнародними стандартами

5. Переоцінка статей у стабільну валюту

За історичним курсом

Необоротні активи

Збитки

За поточним курсом

Капітал

Резерви

Рис. П

Дебіторська заборгованість

Готова продукція

За середнім курсом

Грошові кошти

Кредиторська
заборгованість

Матеріальні запаси

Витрати

Фінансові інвестиції

6. Перегрупування статей відповідно до міжнародних стандартів

Активи: в порядку зменшення ліквідності

Зобов’язання: в порядку зменшення терміну
погашення

Власний капітал: в порядку постійності

Бухгалтерський баланс, Звіт про фінансові результати (згідно з МСФЗ)

Рис. 2.5. Схема поетапної трансформації бухгалтерської звітності підприємства згідно з міжнародними стандартами
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Статті Ф№ 2

Здійснення етапу нормалізації фінансової звітності для української
практики недоцільне. Це можна пояснити так: на відміну від вимог
російських нормативних документів, які регламентують бухгалтерський
облік та фінансову звітність, у вітчизняних облікових положеннях
(стандартах) наведені чіткі критерії щодо класифікації видів діяльності, і,
відповідно, це дозволяє відразу виокремити операційні доходи і витрати від
неопераційних. Крім того, витрати у звітності мають подаватися за
функціональної ознакою, тобто до собівартості виготовленої, а в подальшому
і реалізованої продукції жодні невиробничі витрати не включаються. До того
ж, у звіті про фінансові результати передбачено відокремлене подання
наслідків надзвичайних подій. Що стосується третього напрямку коригувань,
то подібні кроки передбачені відповідними національними положеннями
(стандартами), що зумовлює підприємство здійснювати їх ще на етапі
формування звітності. У зв`язку з цим слід зазначити, що переоцінку
окремих активів та зобов`язань підприємство має здійснювати на кожну дату
балансу, але фактично подібні коригування залишають для складання саме
річних звітів. Трансформацію бухгалтерського балансу й інших форм
фінансової звітності не можна вважати обов`язковим етапом роботи з
оцінювання бізнесу. Проте необхідність її проведення може виникнути,
якщо, за вимогами інвестора, підприємство має перейти від облікової
політики, складеної відповідно до вимог П(С)БО України, до вимог інших
облікових стандартів, наприклад, положень МСБО або стандартів США.
Наразі актуальність цього етапу зумовлена ще й вимогами

вітчизняного

законодавства. Так, починаючи з 01.01.2007 р. акціонерні товариства
подають до Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку України
(ДКЦПФРУ) свої фінансові звіти, складені відповідно до вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності. Зважаючи на суттєвий вплив такого рішення
на роботу як бухгалтерських відділів підприємства, так і оцінювача, далі
нами проаналізовано основні вимоги П(С)БО України та МСБО з метою
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виявлення найбільш суттєвих розбіжностей у підходах до оцінки активів та
зобов`язань.
Згідно з Програмою реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні, затвердженою постановою Кабміну України від 28.10.98 р. № 1706
[152], в Україні відбувається активний процес наближення національної
облікової системи до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності. Такий крок має надзвичайно важливе значення,
оскільки спрямований на подання українськими господарюючими суб`єктами
такої інформації, яка б була б зрозумілою і корисною усім зацікавленим у
його діяльності користувачам фінансових звітів.
Проведений порівняльний аналіз змісту національних та міжнародних
стандартів бухгалтерського

обліку та

фінансової

звітності дозволяє

стверджувати, що на теперішній час вимоги П(С)БО України у цілому
узгоджені з положеннями міжнародних стандартів. Але протягом останніх
трьох років Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
переглянула і змінила підходи до відображення деяких господарських
операцій, що поки не знайшло втілення у вітчизняному нормативнометодичному забезпеченні. Крім того, у змісті МСБО все ще зберігаються
альтернативні підходи до відображення в обліку окремих господарських
операцій та подій, які не передбачені П(С)БО. Все це зумовлює низку
розбіжностей між вимогами національних та міжнародних облікових
стандартів. Тому вважаємо за доцільне подати аналіз деяких з них (табл.
2.15).
Важливу інформацію у процесі оцінювання можливих тенденцій та
потенціалу розвитку підприємства у майбутньому надає розкриття даних про
так звану припинену діяльність, а також ліквідаційну групу, що має бути
реалізована

у

найближчому

майбутньому.

У

вітчизняній

практиці

методологічні засади сьогодні не відповідають вимогам Міжнародних
стандартів, зокрема МСБО 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, і
припинена діяльність”, затвердженого у 2004 р. [103]. Положення цього
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стандарту мають застосовуватися підприємствами для відображення в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності активів (ліквідаційної групи),
які утримуються для продажу, та припиненої діяльності для річних звітів за
періоди, які починаються з або після 1 січня 2005 р.
Таблиця 2.15
Порівняльна характеристика окремих вимог національних та
міжнародних облікових стандартів, що впливають на результати оцінки
Об`єкт обліку

Підхід П(С)БО

Підхід МСФЗ

Об`єкти основних
засобів, що тимчасово
не використовуються
у господарській
діяльності

Амортизацію припиняють
нараховувати з дати
переведення об`єктів на
консервацію, модернізацію,
дообладнання

Амортизація продовжує
нараховуватися до дати
списання об`єкта з балансу
підприємства

Об`єкти основних
засобів та
нематеріальних
активів, що
класифіковані як
утримувані для
продажу

Подібної класифікації в
П(С)БО не існує, тому
амортизація продовжує
нараховуватися у звичайному
порядку за обраним в
обліковій політиці методом

Амортизацію припиняють
нараховувати з дати
класифікації таких об`єктів, як
утримувані для продажу

Усі об`єкти, визнані як
нематеріальні активи,
підлягають амортизації (20
років)

Амортизації підлягають
тільки ті об`єкти
нематеріальних активів, які
мають чітко визначений строк
використання

Визнаються за
справедливою вартістю

Визнаються за справедливою
вартістю або за номінальною
сумою

Гудвіл

Амортизується протягом
строку, що не перевищує 20
років

Нарахування амортизації не
застосовується

Негативний гудвіл

Амортизується за одним із
встановлених підходів

Нематеріальні активи

Об`єкти необоротних
активів, одержані
безоплатно

Фінансові інвестиції
Обліковуються за
у дочірні підприємства допомогою методу участі в
капіталі

Не амортизується
Обліковуються за
собівартістю або
переоцінюються на основі
справедливої вартості

Утримувані для продажу необоротні активи (група вибуття) – активи,
вартість яких буде відшкодована в основному через операцію продажу, а не
через їх використання за безпосереднім призначенням.
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Вимоги МСБО 5 щодо обліку активів, які відповідають критеріям
активів, „утримуваних для продажу”:
• формування

балансової

оцінки

активів

має

здійснюватися

за

принципом найменшої з двох величин – балансової вартості або справедливої
вартості за вирахуванням витрат на продаж;
• нарахування амортизації таких активів припиняється;
• активи та ліквідаційна група, а також результати їх продажу (вибуття)
відображаються у фінансовій звітності окремо від інших активів та
результатів інших видів діяльності.
Розглянемо приклад переоцінки ліквідаційної групи, що була проведена
на умовному підприємстві „Омега” відповідно до вимог МСБО 5.
Керівництво мало намір продати ліквідаційну групу, про яку є такі дані (табл.
2.16).
Таблиця 2.16
Інформація про вартість об`єктів ліквідаційної групи, підприємства
„Омега”, тис. грн.

Об`єкт, що входить до складу
ліквідаційної групи

Балансова вартість
об`єктів ліквідаційної
групи безпосередньо
перед датою її
класифікації як
утримуваної для
продажу

Справедлива вартість
об`єкта ліквідаційної
групи безпосередньо
перед датою її
класифікації як
утримуваної для
продажу

Основні засоби, що
відображаються в обліку за
історичною (фактичною)
собівартістю

74 300

74 300

Основні засоби, що
відображаються в обліку
переоціненою вартістю

42 000

39 800

500

480

Фінансові активи, призначені
для перепродажу

15 700

14 950

Запаси

7 200

7 150

Разом

139 700

136 680

Гудвіл

115

Збитки у сумі 3020 тис. грн., пов`язані з переоцінкою окремих об`єктів у
складі ліквідаційної групи, повинні визнаватися в обліку підприємства згідно
з вимогами тих МСФЗ, які регулюють визнання, оцінку та розкриття
інформації про відповідні активи та зобов`язання.
Подальші збитки від оцінки ліквідаційної групи за меншою з двох
величин списуються на зменшення балансової вартості тих необоротних
активів у складі ліквідаційної групи, на які поширюються вимоги МСБО 5
щодо методики оцінки. Списання зазначених збитків відбувається на основі
положень МСБО 36 „Зменшення корисності активів” [103], а саме: спочатку
втрати від зменшення корисності ліквідаційної групи порівнюються з
величиною гудвілу, а решту списують пропорційно вартості основних
засобів та нематеріальних активів.
У нашому прикладі на дату класифікації ліквідаційної групи як
утримуваної для продажу її чиста реалізаційна вартість, за очікуваннями
підприємства та експертним висновком оцінювача, становить 134 500 тис.
грн. Звідси в обліку та звітності слід визнати збиток у сумі 2 180 тис. грн. В
табл. 2.17 наведено визначення нової балансової вартості окремих об`єктів і
ліквідаційної групи в цілому.
Таблиця 2.17
Відображення в обліку та звітності зменшення корисності ліквідаційної
групи підприємства „Омега”, тис. грн.
Об`єкт, що входить до складу
ліквідаційної групи

Справедлива вартість
Розподіл збитків Нова балансова вартість
об`єкта ліквідаційної групи від зменшення
об`єктів ліквідаційної
корисності
групи після розподілу
безпосередньо перед
ліквідаційної
втрат від зменшення її
датою її класифікації як
групи
корисності
утримуваної для продажу

Основні засоби, що
відображаються в обліку за
історичною (фактичною)
собівартістю

74 300

(1420)

72 880

Основні засоби, що
відображаються в обліку
переоціненою вартістю

39 800

(280)

39 520

480

(480)

0

Фінансові активи, призначені для
перепродажу

14 950

-

14950

Запаси

7 150

-

7 150

Разом

136 680

(2 180)

134 500

Гудвіл
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Припинена

діяльність є компонентом підприємства, якого воно

позбулося або який розглядається як класифікований для продажу та є:
• значним напрямом або географічним регіоном діяльності;
• частиною єдиного коригованого плану відмови від окремого значного
напрямку або географічного регіону діяльності;
• дочірнім підприємством, придбаним для перепродажу.
Приклад розкриття інформації про припинену діяльність та операції, що
продовжуються у звіті про фінансові результати, наведено в табл. 2.18. В
табл. 2.19 подано подальший аналіз результату припиненої діяльності, що
має відображатися у пояснювальній записці до річної фінансової звітності
підприємства.
Таблиця 2.18
Звіт про фінансові результати групи підприємств за рік, що
закінчується 31 грудня 2008 р., млн. грн.
Показник

Сума

Доход від продажу
Собівартість продажу
Валовий прибуток
Інший дохід
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Витрати на сплату відсотків
Частка в прибутку асоційованого підприємства
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Прибуток від діяльності, що продовжується
Прибуток від припиненої діяльності
Прибуток за період

1 500
(370)
1 130
480
(130)
(100)
(10)
14
1 384
(80)
1 304
250
1 554

Таблиця 2.19
Примітка про припинену діяльність, млн. грн.
Дохід від продажу
Собівартість продажу
Валовий прибуток
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Інші витрати
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Прибуток від припиненої діяльності

531
(214)
317
(35)
(20)
(7)
255
(5)
250
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Розглянута процедура дозволяє заздалегідь передбачити та врахувати
потенційні збитки під продажу активів та погашення зобов`язань, що
повністю узгоджується з принципом обачності і створює більш надійну базу
для оцінювача. Тому подібну методику доцільно впровадити в українську
практику.
Крім внесення змін до національних облікових стандартів з метою
наближення їх положень до вимог МСФЗ та підвищення надійності
фінансових звітів, пропонуємо також до проаналізованих вище етапів
додати ще кілька.
Перед проведенням коригування фінансових звітів на вплив інфляції та
подальшої трансформації одержаних даних оцінювач має послідовно
виконати такі дії:
1) встановити, чи проводилася на підприємстві інвентаризація;
2) перевірити узгодженість статей різних форм фінансової звітності;
3) перевірити правильність перенесення залишків із головної книги до
звітності;
4) оцінити повноту розкриття інформації у звітах.
Фактично, оцінювач має взяти на себе деякі функції аудитора і
встановити в цілому, чи відповідає організація і методологія бухгалтерського
обліку підприємства вимогам чинного законодавства України і Положенням
(стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Для прийняття такого
рішення його судження має базуватися на такій документації: установчі
документи, свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, договори, протоколи засідань
акціонерів,

касова

книга,

відомості

обліку

господарських

операцій,

банківські документи, контракти, накладні.
Обов`язковою передумовою процесу оцінювання вартості активів та
зобов`язань підприємства серед інших є проведення інвентаризації. Рішення
щодо проведення інвентаризації та подальшої аудиторської перевірки
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фінансової звітності має приймати відповідний керівний орган підприємства
одночасно з визначенням дати оцінки.
Інвентаризацію слід здійснювати відповідно до чинних нормативних
документів, насамперед на основі положень Інструкції з інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, документів і розрахунків [62] та, за необхідності, з
урахуванням вимог Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та
організацій, яке передається в оренду [149]. Так, за наявності повністю
зношених, за даними бухгалтерського обліку, функціонально застарілих, але
придатних до експлуатації об`єктів основних засобів сформована на
підприємстві

інвентаризаційна

група,

до

складу

якої

обов’язково

включаються представники різних відділів та служб підприємства, вносить їх
до окремого інвентаризаційного опису та визначає оціночну вартість
зазначених основних засобів з урахуванням їх фактичного фізичного стану
або за результатами експертної оцінки їх ринкової вартості.
Матеріали інвентаризації також можуть надати корисну інформацію для
аналітика у процесі оцінки діяльності підприємства. Щоб скористатися
зазначеними матеріалами, аналітик має знати, у яких випадках проведення
інвентаризації є обов`язковим. Так, інвентаризацію здійснюють у випадку
зміни матеріально відповідальних осіб, у разі виникнення надзвичайних
подій, ліквідації або реорганізації підприємства, перед складанням річної
фінансової звітності.
Навіть після задовільного результату загальної оцінки фінансової
звітності аналітик не може бути абсолютно впевнений в тому, що всі
показники відображені чітко з дотриманням вимог чинного законодавства,
оскільки,

як

свідчить

практика,

бухгалтер

може

припускатися

як

випадкового, так і навмисного викривлення бухгалтерських даних. Зокрема,
часто припускається згортання дебіторської та кредиторської заборгованості,
внаслідок чого до балансу потрапляє тільки різниця між ними (наприклад,
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дебетові та кредитові обороти за розрахунками з бюджетом, що виникають
на рахунку 64 „Розрахунки за податками й платежами” включаться до
балансу тільки за залишком.
Крім того, оцінювач має розуміти, що всі форми, які входять до
фінансової звітності підприємства, мають внутрішню логіку побудови,
внаслідок чого багато статей різних форм взаємозумовлені і тісно пов`язані
між собою. Переконатися в тому, що зазначені взаємозв`язки при формуванні
звітів дотримані, а показники узгоджені між собою, можна за допомогою
спеціальних таблиць, розроблених міністерством фінансів України [100].
Також доречним кроком буде з`ясування, чи підпадає досліджуваний
суб`єкт під законодавчу вимогу стосовно проведення обов`язкового аудиту
своєї фінансової звітності або він за власним бажанням пройшов
аудиторську перевірку. Це дозволить на основі вивчення аудиторського
висновку встановити, чи дотримані на підприємстві вимоги національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у тому числі і щодо оцінки
активів та зобов`язань. Іншими словами, перед здійсненням оцінки
фінансово-майнового стану підприємства необхідно переконатися, що
фінансова звітність підприємства підготовлена так, щоб у всіх суттєвих
аспектах

забезпечити

відображення

елементів

фінансової

звітності,

виходячи з чинних нормативних актів. Виходячи з інформації та виду
наданого аудиторського висновку, аналітик буде планувати свої подальші
дії. Якщо аудиторська перевірка не проводилася, а достовірність фінансової
звітності суб`єкта господарювання викликає в аналітика значні сумніви, то
доцільно запропонувати керівництву підприємства організувати аудиторську
перевірку,

у

результаті

якої

будуть

усунені

недоліки

у

веденні

бухгалтерського обліку та виправлені всі помилки, що забезпечить аналітика
достовірною інформацією.
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РОЗДІЛ 3
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Роль та завдання економічного аналізу в процедурах оцінки
вартості підприємства
Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід оціночної діяльності,
значну роль у процесі оцінки відіграє аналітична діагностика економічного,
фінансового, господарського стану об’єкта оцінки. Процедури діагностики
економічного, фінансового, господарського стану підприємства, проекту,
бізнесу значною мірою базуються на методах та підходах економічного
аналізу. При виконанні оцінки різних об’єктів діагностика фінансового стану
цих об’єктів дає змогу вчасно визначити причини можливого виникнення
кризової ситуації, прогнозувати подальший розвиток процесу.
Використання аналітичних підходів в оціночній діяльності дозволяє не
просто визначити реальну ринкову ціну об’єкта оцінки на певну дату, а й дає
змогу обґрунтувати альтернативні шляхи більш ефективного використання
об’єкта, знайти фактори та причини, що в перспективі можуть збільшити
його ринкову вартість. Особливо це стосується об’єктів, які придбаваються
покупцями з метою подальшого перепродажу або для використання не за
профілем діяльності, що мав місце у минулому.
Підприємство як бізнес є системою, яка включає широкий спектр
матеріальних і нематеріальних елементів, велика частина яких не знаходять
прямого, явного відображення в його бухгалтерській, статистичній та іншій
офіційній звітності та вимагає особливих зусиль для пошуку і визначення.
Аналітику необхідно виявити ключові фактори успіхів і невдач у роботі
підприємства, які:
• забезпечують переваги підприємства в роботі на ринку;
• знижують якість роботи підприємства щодо конкурентів;
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• перебувають на межі виснаження і мають

бути відновлені або

удосконалені;
• не задіяні тією мірою, як того вимагають умови, що складаються.
Першочерговим завданням аналітичного базису оцінної діяльності є
визначення кола задач, які мають бути вирішені аналітиком. Вважаємо, що
серед задач економічного аналізу, які визначають

найголовніші його

напрями, слід виділити такі:
• визначення конкурентної позиції досліджуваного підприємства серед
підприємств галузі (регіону) та оцінка його ролі як стратегічного
об’єкта для економіки країни;
• аналітична

оцінка

конкурентоспроможності

підприємства

по

відношенню до конкурентів;
• за допомогою SWOT-аналізу визначення сильних та слабких сторін
підприємства, перспектив та загроз в майбутньому;
• визначення факторів, що формують кінцевий результат бізнесу –
чистий прибуток як в ретроспективному аспекті, так і в перспективі;
• аналіз структури майна підприємства з позиції

їх якості та

ліквідності;
• визначення проблемних активів, які завищують валюту балансу і
відображаються в балансі не за справедливою вартістю;
• знаходження

порушень стандартів бухгалтерського обліку, що

викривляють реальну вартість активів підприємства;
• діагностика фінансової стійкості підприємства та ефективності
формування

структури

капіталу

з

позиції

його

вартості

та

стабільності;
• аналітична оцінка реальної вартості

нематеріальних активів та їх

ресурсовіддачі;
• аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності
окремих складових активів;
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• оцінка рівня показників прибутковості на основі офіційних даних
бухгалтерського обліку та даних внутрішнього управлінського обліку;
•

визначення ефективності діяльності за непрямими показниками;

• аналіз динаміки розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі
оцінки зростання валюти балансу, капіталу, доходів, витрат;
• обґрунтування

рівня кадрового потенціалу підприємства та його

впливу на розвиток бізнесу в майбутньому.
Для об’єктивної оцінки підприємства як бізнесу аналітична складова є
обов’язковим

елементом

процедур

оцінки,

яка

з

боку

оцінювачів

недостатньо повно використовується у своїй діяльності. Найбільш типовими
помилками (недоліками) аналітичного висновку оцінювача Н.Є.Сіміонова і
Р.Ю.Сіміонов вважають:
• некоректні висновки про фінансовий стан організації, що не
випливають з проміжних аналітичних показників;
• відсутність логічного зв’язку із загальноекономічним розділом,
станом галузевого ринку, характером конкуренції;
• висновки аналітичного розділу не використовуються в наступних
розділах, що формують підсумкову оцінку вартості об’єкта [163,
с.79-80].
Аналітичні процедури в процесі оціночної діяльності визначаються
цілями оцінки та видами вартості, які, в свою чергу, визначають методичний
підхід до оцінки. Структурно-логічна модель аналізу та аудиту в процедурах
оцінки залежно від методичних прийомів, що застосовуються в оціночній
діяльності, подано на рис. 3.1.
Зазначимо, що зв'язок
оцінювання з

системи аналітичних процедур

його методичними

підходами має і зворотній

процесу
характер.

Діагностика фінансового стану підприємства та ефективності його діяльності
має важливе значення для вибору того чи іншого способу оцінки й
обґрунтування відповідних пріоритетів.
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Методичні
підходи
оцінки

Витратний

Види
вартості

Ліквідаційна
Утилізаційна
Оціночна (переоцінена)
Балансова (історична)
Вартість чистих активів
Вартість відтворення
Залишкова вартість заміщення
Заставна
Вартість, яка амортизується

Аналітичні
процедури

Оцінка стану активів (оборотних,
необоротних, матеріальних
активів, необоротних
нематеріальних, аналіз
дебіторської заборгованості,
стану запасів)
Аналіз ризиків зниження вартості
активів внаслідок виникнення
податкових зобов’язань та
зобов’язань перед кредиторами

Аналіз ймовірності банкрутства
Аналіз ефективності та повноти
використання активів

Дохідний

Ринкова
Інвестиційна
Вартість діючого підприємства
Аукціонна вартість
Справедлива вартість

Ретроспективний аналіз та
прогнозування валового доходу
Розрахунок та аналіз дисконтованих
грошових потоків;

Ретроспективний аналіз та
прогнозування доходів, витрат,
прибутку
Аналіз прибутковості капіталу,
аналіз прибутку на акцію

Ринковий

Вартість діючого підприємства
Аукціонна вартість;
Справедлива вартість

Аналіз конкурентної позиції на
ринку
Бенчмаркінг
Аналіз зовнішнього середовища

Аналіз фінансового стану
підприємства

Рис.3.1. Структурно – логічна схема аналітичних процедур в оцінній
діяльності при використанні різних методичних підходів оцінки вартості
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Наприклад,

при

визнанні

підприємства

потенційним

банкрутом

коефіцієнт вагомості витратного методу, який покладено в основу
ліквідаційної вартості, буде найбільшим. Якщо ж
лідируючі

підприємство займає

позиції за показниками прибутковості на ринку, зростатиме

вагомість доходного методу. У випадку, коли підприємство має стабільні
показники, що свідчать про

надійний фінансовий стан порівняно з

показниками інших підприємств галузі, ринковому методу буде надаватись
перевага шляхом підвищення коефіцієнта вагомості.
Технологія аналітичної роботи істотно залежить від можливостей
аналітика

чи групи аналітиків. Комплексний, найбільш повний аналіз

вимагає як дослідження звітних і планових документів, так і безпосереднього
огляду підприємства, опитувань керівників і персоналу підприємства,
вивчення відповідних галузевих, регіональних і макроекономічних даних.
Висновки, зроблені лише на основі офіційно опублікованої фінансової
звітності підприємства, можуть бути значно викривлені і не відповідати
дійсності. Тому для більш повного уявлення про ефективність діяльності
підприємства аналітик має використовувати дані внутрішньої управлінської
звітності та непрямі показники, що свідчать про інвестиційну привабливість
об’єкта оцінки.
На думку О.І.Семеніхіна, для результативності проведення аналітичних
процедур у процесі оцінки підприємства як бізнесу необхідно врахувати низку
особливостей.
По-перше, аналіз фінансової звітності є лише одним з елементів
комплексної діагностики фінансового стану підприємства. Комплексна
діагностика може бути проведена в межах аудиту, що ініціюється власниками
підприємства, і передбачає проведення

значної кількості заходів. Аналіз

фінансової звітності підприємства дозволяє виявити вузькі місця в його
діяльності; оцінити тенденції в зміні показників, що є індикаторами сили або
слабкості підприємства; оцінити перспективи його розвитку.
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По-друге, перелік аналітичних показників роботи підприємства не є
незмінним і залежить від специфіки галузі, стадії життєвого циклу
підприємства, перспектив бізнесу, масштабів діяльності підприємства,
економічної ситуації в країні. Так, на ранніх стадіях життєвого циклу
підприємство здійснює прорив на ринки збуту продукції і для нього суттєво
важливі показники якості та конкурентоспроможності продукції.
Фінансові показники такого підприємства не можуть бути збалансовані в
традиційному розумінні. На стадії швидкого зростання обсягів діяльності та
значних масштабів використання залученого капіталу необхідно звертати
увагу на ліквідність балансу. На стадії насичення ринку збуту посилюється
значення показників ефективності використання ресурсів.
По-третє, кризові умови потребують особливої уваги до інтерпретації
показників діяльності підприємства та розробки можливих оздоровчих
процедур [116, с.534-535].
Як зазначалося раніше, проведення аналізу з метою отримання більш
повної інформації про вартість об’єкта оцінювання не може здійснюватись за
загальною схемою для всіх випадків оцінки. Методика, процедури, склад
аналітичних показників залежить від мети проведення оцінки, замовника,
економічних умов функціонування об’єкта, обраного методу оцінки,
специфіки діяльності підприємства в конкретному бізнес-середовищі.
Тому індивідуальний підхід до методики оцінювання вартості об’єкта та
вибору аналітичного інструментарію залежно від
замовників є обов’язковою умовою

поставлених цілей та її

отримання неупередженого та

об’єктивного результату: „спеціаліст, що намагається розрахувати прийнятну
ціну бізнесу, наприклад, для конкретного покупця, має врахувати фактори
виробництва, елементи витрат і доходів підприємства, не тільки враховані
бухгалтерським та статистичним обліком, але і ексклюзивні, які набувають
певне значення тільки при переході бізнесу до конкретного покупця” [116,
с.520].

126

Попередня

аналітична

оцінка

діяльності

підприємства

має

здійснюватись як на основі якісних (нефінансових), так і кількісних
показників. Причому, кількісні показники здебільшого зводяться до
відносних показників (коефіцієнтів), що відбивають певні співвідношення
(пропорції), на основі яких можна робити висновки не тільки про ділову
активність

підприємства,

результативність

його

роботи,

фінансову

стабільність, але й на основі існуючих диспропорцій дають змогу оцінити
достовірність наведеної в звітності інформації та можливі факти її
викривлення.
З метою попереднього аналізу бізнесу можна рекомендувати такі
загальноприйняті методи та види аналізу, які на сьогоднішній день вже
реалізовані в програмному вигляді (додаток П).
При формуванні аналітичного базису процесу оцінювання вартості
підприємства головним є питання вибору системи аналітичних показників,
що використовуються у процедурах оцінки. Принциповим є не тільки їх
вибір, а й адаптація алгоритму розрахунку з урахуванням особливостей
трансформаційної економіки країни. Наприклад, Н.Г.Сінявський пропонує
відійти від традиційних показників прибутку та чистого грошового потоку
при використанні дохідного підходу

і

використовувати комбінований

показник грошового потоку, що розраховується у відповідних пропорціях до
активів фірми [164, с.169].
Наявність певних статей в балансі, структурі витрат або непропорційне
співвідношення окремих звітних даних може свідчити або про наявність
ризику в діяльності підприємства та її неефективність, або про викривлення
та недостовірність інформації (табл.3.1).
У процесі аналізу структури активів та пасивів підприємства оцінювач
передусім має звернути увагу на такі коефіцієнти:
• співвідношення між власним та залученим капіталом;
• забезпеченість запасів та витрат власним оборотним капіталом;
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• структуру

кредиторської

та

дебіторської

заборгованості

та

їх

співвідношення;
• співвідношення

оборотності

дебіторської

та

кредиторської

заборгованості;
• ліквідність балансу підприємства.
Таблиця 3.1
Інформація, що свідчить про нестійкий фінансовий стан підприємства
Індикатори підвищеної
ризикованості діяльності
підприємства

Індикатори
нестабільного
фінансового стану

• від’ємна величина
• наявність значних фінансових
чистих активів;
вкладень в кризові галузі
економіки та недеверсифікованість
• суттєві та
діяльності;
систематичні
• невідповідність величини
відхилення значень
оборотних активів швидкому росту основних коефіцієнтів,
обсягів продаж економічного
що характеризують
суб’єкта;
фінансовий стан
суб’єкта
• суттєве зниження прибутку;
господарювання, від
• залежність економічного суб’єкта нормальних значень;
в окремі періоди від одного або
• значні збитки від
невеликої кількості замовників чи
основної діяльності;
постачальників;
• наявність випадків
• зміни в практиці договірних
прострочки сплати
відносин або в обліковій політиці, кредиторської
які призводять до різких змін
заборгованості в
величини прибутку;
необхідні терміни;
• нетипові угоди суб’єкта
• проблеми у
господарювання особливо в період виконанні зобов’язань
закінчення року, які суттєво
по кредитах банку;
впливають на величину
• нездатність
фінансових показників;
отримати
• наявність виплат за послуги, які
фінансування для
явно не відповідають наданим
розвитку діяльності
послугам;
або інших інвестицій.
• наявність відхилень від
установлених правил у веденні
бухгалтерського обліку та
організації підготовки фінансової
звітності.
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Індикатори
неефективної
господарської
діяльності
• втрати ключового
управлінського
персоналу без адекватної
заміни;
• втрата важливого
ринку збуту, ліцензії,
патенту, основного
постачальника
(підрядника);
• труднощі з трудовими
ресурсами відповідного
фаху та кваліфікації;
• суттєва залежність від
успішного виконання
певного проекту;
• наявність економічно
нераціональних
довгострокових
зобов’язань;
• невиконання
встановлених
законодавством вимог
стосовно формування
статутного капіталу
суб’єкта
господарювання;
• судові справи, в яких
суб’єкт господарювання
виступає відповідачем і
рішення по яких не на
користь цього суб’єкта.

Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє визначити тенденції в
рівні доходів та витрат, ділову активність підприємства, ефективність його
діяльності, існуючу та потенційну

рентабельність бізнесу і капіталу.

Проведення аналізу фінансової звітності дозволяє оцінювачу визначити
слабкі та сильні сторони даного бізнесу, рівень ризику при інвестуванні
коштів у цей бізнес, визначити базу для порівняння з компаніями-аналогами,
визначити фінансові проблеми підприємства.
Підсумовуючи

наведені

аргументи,

зауважимо,

що

аналітичне

забезпечення оцінки вартості підприємства передбачає низку превентивних
процедур. По-перше, найголовнішим етапом є обґрунтування системи
аналітичних показників, на основі яких буде здійснюватися оцінка. По-друге,
склад та методика розрахунку цих показників не є незмінними і залежать від
цілей оцінки та специфічних особливостей ринкового середовища фірми.
По-третє, вибір методу оцінювання вартості компанії, який є визначальним
для формування аналітичного базису, залежить від об’єкта

оцінки та

наявності відповідної інформаційної бази, яка зумовлена прозорістю
операцій з купівлі-продажу компаній на відкритому ринку. По-четверте, при
формуванні аналітичного базису недоречно копіювати зарубіжний досвід
оцінних процедур, які здійснюються в умовах розвиненого ринку. Звідси
випливає така особливість – аналітична інтерпретація отриманих результатів
суттєво залежатиме від об’єкта оцінки, зовнішніх умов функціонування
підприємства та цілей оцінки.

3.2. Формування аналітичного базису процесу оцінювання вартості
компаній
Оціночна діяльність успішно проводиться в економічно розвинутих
країнах, як правило, завдяки діючим системам обліково-аналітичного
забезпечення та інформаційним потокам, які формуються на їх основі.
Обліково-аналітичне забезпечення в цих країнах здебільшого базується на
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гіпотетичних

похідних

(розрахункових)

балансах,

що

дозволяють

розрахувати і зробити аналітичне дослідження низки важливих коефіцієнтів
для різних видів оцінки. Аналітичні коефіцієнти відіграють важливу роль при
прийнятті рішень стосовно придбання, використання та перепродажу
власності. Аналіз коефіцієнтів та їх динаміки часто допомагає визначати як
нові перспективи та можливості підприємства, які перебувають в межах
допустимих норм, так і такі, що свідчать про проблеми та негативні
тенденції. На основі аналізу фінансових коефіцієнтів можна обґрунтувати
альтернативні варіанти інвестицій та вибору того варіанта, який приносить
більшу вигоду. Моніторинг коефіцієнтів в динаміці дає змогу визначити
слабкі місця менеджменту та використання капіталу для того, щоб привести
значення коефіцієнтів до бажаного рівня, за якого досягається оптимальне
співвідношення між прибутком та ризиком. Незважаючи на те, що аналіз є
важливою складовою процесу оцінки, він проводиться відірвано від
традиційних методичних підходів оцінки бізнесу, а інформація, отримана в
результаті проведеного фінансового аналізу, залишається невикористаною
або використовується як довідкова. Таким чином, аналітичні інструменти не
повною мірою використовуються оцінювачами.
Як зазначалося в першому розділі, кожен з методичних підходів, що
використовуються в оціночній діяльності, має свої переваги та недоліки, які
проілюстровані на рис. 1.8. Для уникнення ризику помилки при визначенні
вартості підприємства і для отримання більш достовірного результату
спеціалісти рекомендують поєднувати всі три методи шляхом „зважування”
оцінок, що розраховуються різними методами, і підсумовувати такі „зважені”
оцінки [74, с.45]. При цьому, вагові коефіцієнти значущості оцінок за
різними допустимими в цій ситуації, методами оцінки трактуються як
коефіцієнти довіри до відповідного методу. Ці коефіцієнти суто експертні і
визначаються оцінювачем самостійно.
Остаточна оцінка вартості підприємства (бізнесу) може бути визначена
за формулою:
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n

V = ∑Vi * Z ,

(3.1)

i =1

де Vi - оцінка вартості підприємства (бізнесу) і-им методом;
і =1,…,n - кількість застосованих в даному випадку методів оцінки;
Zi – ваговий коефіцієнт і-го методу.
Процедури оцінювання вартості підприємства як бізнесу можуть бути
удосконалені шляхом:
1)

використання

середньозваженої

оцінки

на

основі

існуючих

методичних підходів з науковим обґрунтуванням коефіцієнтів
вагомості кожного методу, на основі відповідного аналітичного
дослідження стану підприємства та впливу зовнішніх факторів;
2)

розробки інтегрального показника вартості шляхом поєднання трьох
методичних підходів.
Вагомість коефіцієнта має залежати від фінансового стану підприємства,

рентабельності його діяльності, доцільності подальшого використання
підприємства в тому напрямку діяльності, яке мало місце в минулому,
перспектив розвитку галузі та інших аналітичних індикаторів. Другим
варіантом

посилення

ролі

аналітичного

забезпечення

є

розробка

комбінованого методу оцінки (узагальнюючого показника), у якому
враховано переваги традиційних методичних підходів оцінки. Початковим
етапом такого підходу є відбір та систематизація відповідних аналітичних
показників, які можуть бути використані в оціночній діяльності, та розробка
методики їх систематизації та узагальнення.
Всі

показники,

що

використовуються

в

оціночній

діяльності,

пропонуємо згрупувати за такими класифікаційними ознаками (рис. 3.2).
За сферою використання пропонуємо виділити традиційні (класичні)
аналітичні

показники,

що

використовуються

в

аналізі

діяльності

підприємства, і специфічні показники, які використовуються тільки в процесі
оцінювання

вартості.

використовуються для

Традиційні

показники

(класичні,

універсальні),

загальної оцінки фінансового стану підприємства,
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інформація про яку використовується не тільки оцінювачами, а й
менеджерами підприємства, фінансистами, контрагентами, аудиторами та
іншими

користувачами

показники

фінансової

аналітичної
стійкості,

інформації.
ділової

До

них

активності,

відносяться
ліквідності,

прибутковості, оборотності. Методика їх розрахунку закріплена
методичних

рекомендаціях

Міністерства

фінансів

України,

в

фонду

Держмайна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
[97; 150; 161].
Традиційні (класичні)
За сферою використання
Специфічні (тільки для цілей
оцінки)

За інформаційними
джерелами

На основі фінансової
звітності
На основі даних
управлінського обліку

За формою

За часовою спрямованістю

За даними балансу; за
даними звіту про фінансові
результати; за даними звіту
про рух грошових коштів

За даними декількох звітних
форм

Абсолютні

Фінансові;
нефінансові

Відносні

Коефіцієнти пропорцій;
коефіцієнти динаміки

Фактичні

Прогнозні

За кількістю параметрів

Одиничні

Комплексні

Рис. 3.2. Класифікація аналітичних показників, що використовується в
процесі оцінки вартості підприємства
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Сфера застосування специфічних показників, як правило, обмежується
оціночною діяльністю і використовуються виключно

в процедурах

оцінювання вартості підприємства. Вони, як правило, не зафіксовані в
офіційних
проведення

методичних
аналізу

рекомендаціях

суб’єктів

а

інструкціях

господарювання.

коефіцієнтів, що використовуються

щодо

До

методик

специфічних

в зарубіжній практиці оціночної

діяльності і розраховуються на основі фінансової звітності, включаються:
коефіцієнт поліпшень, коефіцієнт іпотечної заборгованості, коефіцієнт
самоокупності, коефіцієнт операційних витрат, іпотечна константа, загальна
ставка

доходу,

ставка

грошових

надходжень

на

власний

капітал,

мультиплікатор валових рентних платежів [160, с. 157-158].
Коефіцієнт поліпшень характеризується часткою будівель та споруд в
загальній вартості об’єкта оцінки. Частина вартості, за вирахуванням
вартості нерухомості (будівель та споруд), вказує на ту частину вартості
об’єкта, яка не амортизується і не зменшується з часом (відноситься до
землі).

Коефіцієнт

іпотечної

заборгованості

розраховується

як

співвідношення суми іпотечного боргу та загальної вартості об’єкта оцінки
або співвідношення

кредиту та вартості підприємства. З

позиції

позичальника, цей коефіцієнт виконує роль левериджу (важеля) – високе
його значення свідчить про високу частку залучених коштів у фінансуванні
угоди. З позиції кредиторів, високе значення цього коефіцієнта свідчить про
зростання ризику ймовірності невиконання позичальником своїх зобов’язань.
Коефіцієнт
операційних

самоокупності

розраховується

шляхом

ділення

суми

та фінансових витрат на валовий прибуток. Коефіцієнт

самоокупності дає підстави

кредиторам та інвесторам визначати ту

мінімальну межу, перевищення якої дозволяє отримати позитивний
грошовий потік. Різновидом цього показника є коефіцієнт операційних
витрат, який розраховується діленням суми операційних витрат на валовий
прибуток. Коефіцієнт покриття боргових зобов’язань розраховується
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шляхом ділення прибутку від операційної діяльності на суму платежів з
обслуговування кредитного боргу.
Загальна

ставка

доходу

розраховується

шляхом

ділення

суми

операційного прибутку на загальну вартість об’єкта оцінки. Його можна
розглядати як ставку прибутку на весь інвестований капітал, незалежно від
його джерела (інвестора або іпотечного кредиту) та від тривалості періоду,
протягом якого прогнозується отримання доходу. Іпотечна константа – це
коефіцієнт,

або

відсоткове

відношення

щорічних

платежів

по

обслуговуванню боргу до суми іпотечного кредиту. Ставка грошових
надходжень на власний капітал

розраховується відношенням щорічного

надходження грошових коштів до сплати податків до суми вкладеного
інвестором капіталу. Ставка грошових надходжень на власний капітал
широко використовується інвесторами, які аналізують можливість придбання
власності.
Крім цих специфічних показників, при застосуванні порівняльного
(ринкового) підходу до оцінки вартості підприємства широко застосовуються
інші специфічні показники - так звані мультиплікатори. Серед них найбільш
широке розповсюдження набули такі: ціна /прибуток; ціна/грошовий потік;
ціна/виручка від операційної діяльності; ціна/дивіденди; ціна/балансова
вартість активів; ціна/чиста вартість активів; прибуток/інвестований капітал;
прибуток/ виручка; власний капітал /зобов’язання.
За інформаційними джерелами аналітичні показники поділяють на такі,
що розраховуються за даними фінансової звітності, та розраховані
даними

іншої

інформації

(управлінського

обліку,

за

аналітичного

бухгалтерського обліку, юридична інформація, зовнішня інформація про стан
регіону, галузі, конкурентів, аналогічних підприємств).
За формою показники доцільно розподілити на абсолютні та відносні.
До абсолютних відносяться такі, як сума прибутку, доходу, витрат, вартість
основних засобів, запасів. Відносні показники, в свою чергу, можуть
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поділятися на ті, що характеризують певні пропорції та співвідношення
(коефіцієнти ліквідності, ділової активності та інші), та показники динаміки,
які прийнято називати індексами (темп росту, темп приросту).
За часовою спрямованістю показники можна згрупувати на фактичні,
які характеризують події, що вже відбулися, та прогнозні, які

носять

імовірнісний характер і описують економічні явища майбутнього. Фактичні
показники мають конкретну числову характеристику на певну дату або
певний період, а прогнозні показники можуть виражатися як одиничною
числовою характеристикою, так і певним інтервалом, оскільки гіпотетичний
характер майбутніх подій передбачити дуже складно. В оціночній діяльності
особливе значення надається саме прогнозним показникам, оскільки мета
оцінки вартості, як правило, передбачає оцінку майбутніх вигод від об’єкта,
що придбавається або реструктурується.
За кількістю параметрів показники поділяються на одиничні, які
характеризують певну конкретну закономірність, масштаб, явище та інше; та
комплексні показники та моделі, які базується на синтезі окремих одиничних
показників на основі побудови багатофакторних кореляційно – регресійних
моделей, дискримінантних моделей, параметричних моделей та бальних
узагальнюючих оцінок окремих одиничних показників.
Класифікація показників, що використовується в оціночній діяльності,
має важливе значення не тільки для оцінки фінансового стану підприємства,
що оцінюється, а є визначальною при обранні методичного підходу для
оцінки. Її покладено в основу аналітичного обґрунтування узагальнюючого
висновку оцінювача з урахуванням результатів аналізу фінансового стану
підприємства.
Розглянемо основні методичні підходи до аналітичного дослідження
фінансового стану підприємств, які найбільш адаптовані до процедур оцінки
вартості підприємства та бізнесу.
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Найбільш простим і поширеним методом оцінки фінансового стану
підприємства є коефіцієнтний аналіз, який базується на розрахунку
відповідних пропорцій та співвідношень. При порівнянні числових значень
отриманих показників з нормативами або середніми даними по галузі
(даними конкурентів) робляться відповідні висновки. Перевага цього методу
полягає у відносній простоті розрахунків та доступності інформаційної бази
через дані офіційної оприлюдненої фінансової звітності. Головний недолік
цього підходу - відсутність науково обґрунтованих критеріальних значень
окремих відносних показників у розрізі галузей для різних за масштабами
діяльності підприємств. Якщо
значення загальновідомих

у зарубіжній практиці середньогалузеві

фінансових коефіцієнтів щомісячно офіційно

публікуються в бюлетенях і слугують орієнтиром для оцінки як фінансового
стану, так і конкурентної позиції підприємства, що оцінюється,

то для

вітчизняних підприємств таку інформацію отримати неможливо внаслідок
не оприлюднення статистичними органами таких даних. Єдиним джерелом
інформації є статистичні дані по окремих підприємствах, що надаються
Фондом Держмайна (агенція фондового ринку) та комісією фондового ринку
та цінних паперів. Узагальнююча оцінка в розрізі окремих галузей за
стандартними показниками фінансового стану

офіційно в Україні не

наводиться. Не менш суттєвим недоліком такого методичного підходу до
оцінки фінансового стану
узагальнення

одиничних

підприємств є відсутність типової методики
показників

в

інтегральний

показник.

Так,

підприємство може бути фінансово стійким за коефіцієнтами фінансової
незалежності, проте мати проблеми з ліквідністю, або оборотністю коштів. У
цьому випадку при некоректному зведенні в єдиний оціночний показник
можуть невіліюватися позитивні та негативні дані і підприємство отримає
усереднену оцінку, яка може не проілюструвати

існуючі проблеми або

недостовірно оцінити конкурентні переваги оцінюваного підприємства.
Відповідно до міжнародної практики

аналізу фінансової стійкості

підприємства оцінка його вартості має враховувати відповідні зони ризику,
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які базуються на визначенні частки власного капіталу в загальних пасивах,
швидкості обертання оборотних коштів та інших фінансових показників. При
цьому необхідно контролювати такі зони ризику: небезпечну зону, зону
постійної уваги, нормальну зону:
Небезпечна зона має місце, якщо

частка власного капіталу складає

менше третини від суми зобов’язань. Фінансування діяльності таких
компаній за рахунок кредиту банків суттєво знижує рентабельність
діяльності підприємства. Альтернативними шляхами виходу компаній з цієї
зони є використання прибутку не на дивіденди, а на розвиток підприємства,
а також збільшення ділової активності за рахунок прискорення оборотності
оборотних активів та додаткове залучення акціонерного капіталу шляхом
додаткової емісії акцій. Підприємство потрапляє у зону постійної уваги,
коли сума власного капіталу коливається в межах від 33 до 55%. В цьому
випадку фінансовий стан

не розцінюється як

критичний, а

ризик

банкрутства коливається в межах від 10% до 25%. Причому в кризових
умовах та умовах

гіперінфляції він значно збільшується та складає

відповідно 20-50%.

Якщо

на підприємстві частка

власного капіталу

коливається в межах 55 - 66%, то воно потрапляє в нормальну зону, де
фінансовий стан

вважається стійким.

В цій зоні ризик фінансового

банкрутства коливається в межах від 5% до 10% з незначним підвищенням
цього значення в період кризи та гіперінфляції – 10-20% [160, с. 194-195].
Формування аналітичної оцінки фінансового стану підприємств на
основі одиничних показників достатньо поширене, але

здійснення

узагальнюючого висновку іноді ускладнюється внаслідок різноспрямованості
отриманих значень окремих показників. Узагальнення аналітичної оцінки
може здійснюватися різними способами: шляхом зважування окремих
показників на коефіцієнти вагомості, за допомогою бальної оцінки, шляхом
встановлення

рейтингів

надійності

фінансового

стану,

на

основі

математичних моделей ймовірності банкрутства. Найбільш поширеним
способом узагальнення оцінки

(інтегральної оцінки) фінансового стану
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підприємств

є

побудова

математичних

моделей

за

допомогою

дискримінантного аналізу. Серед основних моделей, що заслуговують на
увагу, моделі Альтмана, Таффлера, Бивера, Фулмера, Лісса, Чессера,
О.О.Терещенка. Для обґрунтування вибору показників, що сформують
аналітичний базис процесу оцінювання вартості підприємства, розглянемо
основні з них.
Модель Альтмана 1968 р. Y =1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 +0,64K4 + 1,0K5, (3.2)
де К1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;
К2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
К3 – відношення прибутку до оподаткування і сплати процентів до суми
активів;
К4 –відношення ринкової вартості капіталу до заборгованості;
К5 - відношення виручки до суми активів.
Проаналізувавши 33 пари промислових підприємств з обсягом валюти
балансу від 1 до 25 млн. доларів США, Е.Альтман зробив висновок, що при
значенні показника, більшому за 2,675, фінансовий стан підприємства є
стійким, в інтервалі від 1,81 до 2,265 – фінансовий стан нестійкий, меншому
від 1,81 – висока ймовірність банкрутства.
Удосконалена модель Альтмана 1983 року передбачає певні зміни, має
таку модифікацію:
Y = 0,717K1 + 0,847K2 +3,107K3 +0,42K4 + 0,995K5,

(3.3)

де К1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;
К2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
К3 – відношення прибутку до оподаткування і сплати відсотків до суми
активів;
К4 – відношення ринкової вартості капіталу до заборгованості;
К5 – відношення виручки до суми активів.
При значенні показника, більшому 1,23, фінансовий стан є стійким, а
меншому за 1,23 – нестійким.
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Згідно з окремими джерелами, точність прогнозування банкрутства за
цими моделями становить: за п’ять років до банкрутства – 36%; за чотири
роки – 29%, за три роки – 48%; за два роки – 83%; за рік до банкрутства –
95% [183, с. 124].
Аналогічні моделі були розроблені на основі дискримінантного аналізу
й іншими вченими, проте їм притаманні ті ж самі недоліки, що і моделі
Альтмана.
Модель Таффлера: Y = 0,53K1 + 0,13K2 +0,18К3 +0,16K4,

(3.4)

де К1 – відношення прибутку від реалізації до короткострокових
зобов’язань;
К2 – відношення оборотних активів до сукупних зобов’язань;
К3 – відношення короткострокових зобов’язань до суми активів;
К4 – відношення виручки до суми активів.
У моделі Таффлера фінансовий стан підприємства буде стійким при
значенні, більшому за 0,3, і нестійким – при значенні меншому від 0,2.
Модель Лісса: Y = 0,063K1 + 0,092K2 +0,057К3 +0,001K4,

(3.5)

де К1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;
К2 – відношення прибутку від реалізації до суми активів;
К3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
К4 – відношення власного капіталу до позиченого.
У моделі Лісса відповідно до показників, що входять до неї, фінансовий
стан є стійким при значення 0,037 і нестійким – меншому за 0,037.
Модель Чессера: Y = - 2,0434 - 5,24K1 + 0,0053K2 – 6,650K3 + 4,409K4
– 0,0791K5 – 0,102К6,

(3.6)

де К1 – відношення готівки і ліквідних цінних паперів до суми активів;
К2 – відношення виручки до готівки і ліквідних цінних паперів;
К3 – відношення прибутку до оподаткування і сплати відсотків до суми
активів;
К4 – відношення заборгованості до суми активів;
К5 – відношення основного капіталу до чистих активів;
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К6 – відношення оборотного капіталу до виручки.
При значенні показника, меншому від 0,50, фінансовий стан стійкий, а
більшому за 0,50 - нестійкий.
Модель Фулмера була розроблена на основі обробки 60 підприємств –
30 збанкрутілих і 30, що нормально працювали із середнім річним балансом
455 тис. доларів США. Вона включає дев’ять показників і має такий вигляд:
Кф =5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,27Х4 – 0,12Х5 +2,335Х6 + 0,575Х7
+ 1,083Х8 +0,894Х9 -6,075,

(3.7)

де Х1 – відношення нерозподіленого прибутку минулих років до суми
активів;
Х2 – відношення виручки від реалізації до активів;
Х3 – відношення прибутку до оподаткування до власного капіталу;
Х4 – відношення прибутку до оподаткування + амортизація до
загальних зобов’язань;
Х5 – відношення довгострокових зобов’язань до активів;
Х6 – відношення короткострокових зобов’язань до активів;
Х7 - логарифм співвідношення матеріальних активів до співвідношення
курсу гривні до долара;
Х8 – відношення суми оборотних активів й короткострокових
зобов’язань до загальних зобов’язань;
Х9 – логарифм співвідношення прибутку до оподаткування плюс
проценти до сплати до процентних платежів.
За критерієм Фулмера, при К<0 дуже висока ймовірність банкрутства
підприємства.
Для порівняння розглянемо модель Спрингейта, яка була розроблена за
даними по 50 підприємствах із середнім балансом 2,5 млн. доларів США:
Кс = 1,03К1 + 3,07К2 +0,66К3 +0,4К4,

(3.8)

де К1 – відношення оборотних активів плюс короткострокових
зобов’язань до валюти балансу;
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К2 - відношення прибутку до оподаткування плюс проценти за кредит
до валюти балансу;
К3 – відношення прибутку до оподаткування до короткострокових
зобов’язань;
К4 – відношення виручки від реалізації до валюти балансу.
За

критерієм

Спрингейта,

при

Кс<0,862

підприємство

очікує

банкрутство.
Широке

застосування

згаданих

моделей

у

зарубіжній

практиці

зумовлене такими перевагами: вони мають невелику кількість показників,
що забезпечує високу точність результатів за низької трудомісткості їх
використання; моделі забезпечують інтегральну оцінку і дають можливість
порівнювати різні об’єкти; інформація для розрахунку усіх показників є
доступною, оскільки відображається в офіційній фінансовій звітності; існує
можливість не лише оцінки фінансового стану, а й прогнозування
банкрутства, оцінки зони ризику, в якій перебуває підприємство.
Як видно з наведених вище моделей, склад та методика розрахунку
окремих відносних показників залишається незмінною, проте змінюються
лише

коефіцієнти при показниках моделі та критеріальне значення

узагальнюючого показника. Про недосконалість цих моделей свідчить той
факт, що у різні моменти часу суттєво змінюється підхід до оцінки
ймовірності банкрутства. Більше того, використання цих моделей можливе з
урахуванням певних соціально-економічних умов функціонування об’єктів
господарювання

і

застосування

їх

у

практиці

аналізу

українських

підприємств може здійснюватись з певними обмеженнями та умовностями.
О.О.Терещенко справедливо зауважує, що моделі, розроблені на основі
даних іноземних компаній, не можуть бути використані для прогнозування
банкрутства вітчизняних підприємств. З цією метою вченим на основі
обробки статистичної інформації по 1445 вітчизняних підприємствах
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розроблені та запропоновані дискримінантні моделі діагностики банкрутства,
які диференційовані в розрізі галузей (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Дискримінантні моделі діагностики банкрутства [151, с. 14]
Групи видів економічної
діяльності

Дикримінантна модель

Оцінка
якості
моделей
(помилка),
%

1.Сільке господарство

Z=0,105X1 +1,567X2 +0,301X3 +
1,375X4 + 1,689X8 + 0,168Х9 0,260

7,8

2.Харчова промисловість

Z=0,261X1 +1,272X2 +0,13X3 +
1,486X4 + 0,639X9 + 0,221Х10 1,433

7,9

3.Інші галузі обробної
промисловості
(текстильна, переробка
деревини, хімічна,
целюлозно-паперова
тощо)

Z=0,139X1 +1,535X2 +0,486X3 +
1,459X4 + 0,265X9 + 0,159Х10 1,757

11,4

4.Добувна промисловість,
металургія,
машинобудування,
виробництво
електроенергії, газу, води

Z=0,213X1 +2,208X2 +0,67X3 +
1,13X4 + 1,48Х5 + 0,515X8 +
0,467Х10 -2,599

7,9

5.Будівництво

Z=0,333X1 +1,458X2 +0,30195X4
+ 1,407X5 + 0,040Х6 + 0,41Х10 2,325

11,5

6.Оптова та роздрібна
торгівля

Z=0,268X1 +1,773X2 + 1,478X4 +
0,775Х5 + 0,028Х6 + 0,0,097Х9 +
0,177Х10 -2,026

9,6

7.Транспорт

Z=0,145X1 +1,481X2 +1,007Х4 +
0,048X6 + 0,146Х10 -1,779

6,0

8.Інші види діяльності

Z=0,306X1 +0,331X2 +1,309X4 +
0,050Х6 +0,363Х9 +0,258Х10 1,387

14,9
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Основні переваги його моделей:
• по-перше, моделі диференційовані за галузями економіки. Оскільки
структура активів та рентабельність різних галузей різна, то і критерії
оцінки та вагомості різних показників будуть іншими;
• по-друге,

моделі

побудовані

на

основі

статистичної

вибірки

вітчизняних підприємств, що означає врахування факторів розвитку
вітчизняної економіки;
• по-третє, в запропонованих моделях акцент робиться не на прибуток,
який зазвичай не відображає реальної результативності діяльності
підприємств, а на грошових потоках, що для оцінки бізнесу вкрай
важливо [170, 171].
Для ілюстрації більшості наведених вище методик розглянемо фінансову
звітність

ВАТ „Луцький автомобільний завод”

перевірки

дієвості

запропонованих

методик.

за 2008 рік з метою
Результати

дослідження

наведені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Результати оцінки фінансової стійкості (ймовірності банкрутства) ВАТ
„Луцький автомобільний завод” за 2008 р. на основі моделей Альтмана

Показник моделі

К1 –оборотний капітал /
активи
К2 – нерозподілений
прибуток/активи
К3 – прибуток до
оподаткування та сплати
процентів /активи
К4 – власний капітал /
зобов’язання
К5 - виручка від
реалізації / активи
Z-коефіцієнт
Нормативне значення
Запас міцності

Модель Альтмана 1968 р.
Модель Альтмана 1983 р.
КоеРозрахунРозраКоефіЗважефіціє
кове
хункове
Зважений
цієнт
ний
нт
значення
значення
показник
вагопоказвагопоказнипоказника
мості
ник
мості
ка
0,7687
+1,2
+0,9224
0,7687
+0,717 +0,5512
0,1164

+1,4

+0,1630

0,1164

+0,847

+0,0986

0,0899

+3,3

+0,2967

0,0899

+3,107

+0,2793

1,3236

+0,64

+0,8471

1,3236

+0,42

+0,5559

1,4172

+1,00

+0,4172

1,4172

+0,995

+1,4101

Х
Х
Х

Х
Х
Х

2,6464
>2,675
-

Х
Х
Х

Х
Х
Х

2,8951
>1,23
135,4%
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Розраховані коефіцієнти свідчать про стабільний фінансовий стан ВАТ
„ЛУАЗ” і низьку ймовірність банкрутства. Аналогічні висновки можна
зробити про стабільність фінансового стану ВАТ„Луцький автомобільний
завод ” і на основі аналізу за допомогою інших моделей (табл. 3.4, 3.5, 3.6)
Таблиця 3.4
Результати оцінки фінансової стійкості (ймовірності банкрутства) ВАТ
„Луцький автомобільний завод” за 2008 р. на основі моделі Таффлера
Показник моделі

Розрахункове Коефіцієнт

Зважений

значення

вагомості

показник

показника
Х1 – виручка/активи

1,4172

+0,16

0,2268

Х2 – прибуток від реалізації

0,2261

+0,53

0,1198

Х3 – оборотні активи /зобов’язання

1,6599

+0,13

0,2158

Х4 – короткострокові зобов’язання / активи

0,3875

+0,18

0,0698

Узагальнюючий показник

Х

Х

0,6322

Нормативне значення

Х

Х

>0,3

Запас міцності

Х

Х

110,73%

/короткострокові зобов’язання

Таблиця 3.5
Результати оцінки фінансової стійкості (ймовірності банкрутства)
ВАТ„Луцький автомобільний завод” за 2008 р.
Розрахункове
Коефіцієнт
значення
вагомості
показника
К1 – готівкові кошти + ліквідні цінні папери 0,0275
-5,24
/активи
К2 – виручка /готівкові кошти + ліквідні
51,55
+0,053
цінні папери
К3 – прибуток до оподаткування та сплати 0,0899
- 6,65
процентів /активи
К4 – загальна заборгованість /активи
0,4631
+4,409
К5 – основний капітал /активи
0,2313
-0,0791
К6 – оборотний капітал /виручка від
0,5424
-0,102
реалізації
Вільний коефіцієнт рівняння
Х
Х
Узагальнюючий показник
Х
Х
Нормативне значення
Х
Х
Запас міцності
Х
Х
на основі моделі Чессера
Показник моделі

144

Зважений
показник
-0,1441
+2,7322
-0,5978
+2,0418
-0,0183
-0,0553
-2,0434
+1,9151
<0,50
-

Таблиця 3.6
Результати оцінки фінансової стійкості (ймовірності банкрутства) ВАТ
„Луцький автомобільний завод” за 2008 р. на основі моделі Лісса
Показник моделі
Розрахункове Коефіцієнт Зважений
значення

вагомості

показник

0,7687

0,063

0,0484

0,0876

0,057

0,005

0,1164

0,001

0,00012

1,3236

0,092

0,1218

Узагальнюючий показник

Х

Х

0,1753

Нормативне значення

Х

Х

>0,037

Запас міцності

Х

Х

373,8%

показника
К1 – відношення оборотного
капіталу до суми активів;
К2 – відношення прибутку від
реалізації до суми активів;
К3 – відношення нерозподіленого
прибутку до суми активів;
К4 – відношення власного
капіталу до позиченого.

За результатами проведених розрахунків видно, що підприємство має
стабільний фінансовий стан, що підтверджують розрахунки, зроблені на
основі різних моделей. Слід зазначити, що кожна модель має право на
існування, оскільки кінцевий висновок єдиний, незважаючи на різний підбір
оцінних коефіцієнтів. Проте акценти в різних методиках робляться на різних
показниках

та їх вагових коефіцієнтах. Порівняльний аналіз окремих

математичних моделей, системи показників, включених до цих моделей,
методика їх розрахунку та коефіцієнти вагомості наведені в додатку Р.
Отже, на основі проведеного аналізу існуючих методик оцінки
фінансової

стійкості

дискримінантного

підприємств

аналізу),

можна

(побудованих
обґрунтувати

з

використанням

критерії

відбору

аналітичних показників, які мають застосовуватись в оціночній діяльності.
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Оскільки для оцінювача фінансова стійкість є головною умовою
ефективності функціонування бізнесу, основні показники

фінансової

стійкості мають бути враховані при використанні дохідного підходу з
урахуванням

ризику

підприємницької

діяльності.

Проте

показники

фінансового стану не є визначальними при розрахунку дійсної (реальної)
вартості підприємства, а лише можуть бути

включені до коригуючого

коефіцієнта. Ці показники доцільно розраховувати з метою визначення
дієздатності підприємства в майбутньому та його здатності в майбутньому
заробляти прибуток. Ключовими у цьому сенсі є показники прибутковості та
дохідності. За умови достовірності наведених у фінансовій звітності даних ці
показники мають бути в основі узагальнюючої оцінки вартості компанії.
3.3.

Аналітична

модель

узагальнюючої

оцінки

вартості

підприємства
Побудова інтегральної оцінки вартості підприємства

здійснюється в

кілька етапів з урахуванням відповідних принципів та правил.
На першому етапі підбираються одиничні показники, які найбільш повно
відбивають сутність вартості як економічної категорії з урахуванням і
майнового, і доходного підходу. Оскільки оцінка вартості підприємства як
бізнесу здійснюється в більшості випадків при купівлі-продажу, то фактично
на перше місце виходять показники, що характеризують інвестиційну
привабливість об’єкта оцінки. Водночас різні показники несуть нерівноцінне
навантаження в оціночних процедурах. Так, абсолютні - показник обсягу
статутного капіталу, виручки, чистого прибутку, суми заборгованості досить
суттєво впливають на

оцінку вартості, втім вони вже знайшли свою

узагальнюючу оцінку у показнику «вартість чистих активів». Окремі
показники дублюють один одного, а деякі не мають принципового значення в
оцінці вартості підприємства. Цей етап визначальний, тому важливо обрати
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відповідні принципи підбору показників та правил їх розрахунку. Серед
основних з них пропонуємо такі:
•

показники мають бути максимально інформативними і всебічно

характеризувати різні параметри фінансового стану, які мають пряме
відношення до його вартості;
•

для спрощення аналітичних процедур перевага надається одно-

односпрямованим фінансовим коефіцієнтам (наявність позитивної
кореляції,

за

якої

зростання

коефіцієнта

означає

покращання

фінансового стану);
•

рівень кореляційного зв’язку між окремими показниками, які

включаються в інтегральну модель, має бути мінімальним;
•

інформаційна база розрахунку окремих показників має бути

достовірною і включати не тільки офіційну фінансову звітність, але і
дані управлінського обліку та позаоблікові джерела інформації;
•

для всіх показників мають бути задані стандартні значення, які

мінімально задовольняють рівень або діапазон змін;
•

в систему показників мають бути включені як статичні, так і

динамічні показники;
•

у процесі групування показників мають бути враховані різні фази

життєвого циклу підприємства та етапи життєздатності бізнесу;
•

показники не повинні дублювати один одного.

Підбір показників, що мають бути враховані при оцінки вартості
підприємства, повинен

базуватися на

відображенні таких аспектів:

фінансова стійкість підприємства; ефективність діяльності; ділова активність
підприємства; динаміка та масштаби діяльності підприємства; стан галузі, до
якої

належить

підприємство;

конкурентоспроможність

підприємства;

ефективність менеджменту та рівень кадрового потенціалу.
Слід зазначити, що стандартний набір фінансових коефіцієнтів, які
використовуються у фінансовому аналізі для цілей оцінки, занадто широкий.
Показники дублюються, а окремі аспекти взагалі не мають принципового
значення для оціночних цілей. Для систематизації відповідних показників,
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що мають бути враховані

при оцінюванні вартості підприємства,

пропонуємо згрупувати їх таким чином (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Основні групи показників, що мають бути враховані у процесі
оцінювання вартості підприємства
Маркетинговий
аналіз

Управлінський аналіз
(аналіз виробництва)

Аналіз кадрового
потенціалу та
ефективності
менеджменту

Фінансовий аналіз

Аналіз частки
ринку за декілька
останніх років

Технологічні
можливості
підприємства

Аналіз людських
ресурсів

Позиція
ліквідності
підприємства

Темпи росту
ринку в цілому

Заводські умови

Мотивація працівників

Аналіз
фінансового
важеля

Конкуренція на
ринку

Інноваційність
виробничого процесу,
наявність оригінальних
технологій

Забезпеченість
Ділова активність
працівниками
підприємства на
відповідної кваліфікації основі показників
оборотності

Конкурентоспроможність товарів
на основі
порівняння ціни,
собівартості та
попиту на
продукцію

Відповідність
ресурсного потенціалу
можливостям ринку на
різних стадіях
виробничого процесу

Аналіз досконалості
організаційної
структури
підприємства
стратегічним завданням

Аналіз
прибутковості
(рентабельності)
виробництва,
активів, капіталу.

Споживчі
відносини,
переваги та
потреби

Наявність
енергозберігаючих
технологій, низька
залежність виробництва
від енергетичної
складової

Функціонування на
підприємстві служби
контроллінгу, наявність
центрів
відповідальності,
контроль витрат

Низьке значення
питомих витрат на
одиницю
продукції
(виробничих,
адміністративних,
збутових)

Диверсифікація
каналів реалізації
товару

Високий рівень
логістики на
підприємстві (вчасне
постачання сировини та
комплектувальних
виробів, низький рівень
запасів)

Якість кадрового
складу, підвищення
кваліфікації
працівників

Аналіз показників
динаміки активів,
капіталу,
прибутку,
доходів, витрат.

Аналіз існуючих показників фінансового стану підприємства та його
вартості дозволив обрати найбільш уживані, які трапляються в різних
методиках. На наш погляд, при розрахунку інтегрального показника
центральним показником має стати скоригована вартість чистих активів. При
витратному підході цей показник найбільш повно характеризує вартість
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підприємства і визначає його мінімальне значення. Водночас, як зазначалось
раніше, головним недоліком такого підходу є неврахування майбутньої
вигоди від придбання підприємства як функціонуючого бізнесу.
Оскільки активи підприємства постійно генерують прибуток, доходи,
грошовий потік, необхідно

обов’язково

врахувати

вплив ефективності

діяльності на можливість збільшення чистих активів, тобто зростання
вартості. Підприємства по-різному здатні нарощувати свої активи. Це
визначається різними факторами: рентабельністю галузі, ефективністю
менеджменту, факторами зовнішнього середовища, можливостями ринку.
Зрозуміло, що основним джерелом збільшення активів підприємства є
прибуток, реальним фундаментом такого зростання виступають позитивні
грошові потоки. За відсутності грошових коштів і за наявності прибутку
зростання вартості компанії має лише теоретичний характер. Це означає, що
вибір основного показника як основи коригуючого коефіцієнта залежить від
цілі оцінки. Якщо оцінка здійснюється з метою управління вартістю
компанією,

то

доцільно

використовувати

показник

„прибуток”, або

„грошовий потік”. Якщо ж оцінка здійснюється з метою визначення реальної
ціни для цілей купівлі об’єкта

оцінки, то в цьому випадку вважаємо за

доцільне використовувати показника „дохід”.
При розробленні коригуючого показника важливо врахувати динамічну
здатність підприємства до розвитку та ефективність діяльності, що створює
передумови зростання вартості компанії. Для визначення коригуючого
коефіцієнта проаналізовано основні моделі, що характеризують ймовірність
банкрутства, та відібрано показники, які найбільш повно характеризують
фінансову стабільність підприємства (табл. 3.7), враховано недоліки та
переваги методичних підходів до оцінки вартості підприємства.
Запропонована методика передбачає поєднання методичних підходів до
оцінки вартості підприємства на основі майнового (витратного) та доходного
методів. На рис.3.3. надано принциповий підхід до формування обліково-
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аналітичного базису для проведення оцінки вартості підприємства на основі

Бухгалтерський базис формування оцінки
вартості підприємства

даних фінансової звітності.
Вартість чистих активів

+

+

-

Вартість
необоротних
активів

Вартість
оборотних
активів

Уцінка або
дооцінка
необоротних активів

Корегування
вартості
оборотних
активів на
основі їх
оборотності

Забезпечення
таких витрат
і платежів

-

Вартість
довгострокових
зобов’язань

Вартість
поточних
зобов’язань

Корегування
вартості
довгострокових
та поточних
зобов’язань

Скорегована вартість чистих активів

Корегування на мультиплікатор зростання (зменшення)
вартості чистих активів у майбутньому на основі аналізу
фінансового стану

1.Оборотність
активів
2.Коефіцієнт
фінансової
незалежності
3.Коефіцієнт
прибутковості
активів
4.Коефіцієнт
загальної
ліквідності

Корегувальний
коефіцієнт на
динамічну
здатність

1.Темп зростання
активів
2.Темп зростання
доходів
3.Темп
зростання
власного
капіталу
4.Темп
зростання
продуктивності праці

Корегувальний коефіцієнт
на здатність підприємства
генерувати прибуток

Фактична
прибутковість доходу
Середнє значення
за три роки

Корегувальний
коефіцієнт на
фінансовий стан
підприємства

Середні значення
за галуззю

Аналітичний базис формування оцінки
вартості підприємства

Оцінка вартості підприємства на основі комбінованого підходу

Середньогалузеве
значення
прибутковості доходу

Рис. 3.3. Обліково-аналітична модель формування інформаційного
забезпечення процесу оцінки вартості підприємства
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Для підсумкової оцінки вартості підприємства пропонується скориговані
чисті активи помножити на:
• коефіцієнт фінансового стану підприємства;
• коефіцієнт динамічної здатності;
• коефіцієнт прибутковості доходу, розрахований на основі валового
прибутку.
Отже, корегуючий показник (Кк) вартості чистих активів пропонуємо
розраховувати за формулою:
Кк = К ф.с × К д.з × К п.д,

(3.9)

де К ф.с –коефіцієнт фінансового стану підприємства;
К д.з – коефіцієнт динамічної здатності;
К п.д – коефіцієнт прибутковості доходу.
Першим етапом процедур коригування вартості чистих активів є
формування узагальнюючого коефіцієнта фінансового стану підприємства,
на основі якого робиться аналіз його фінансової стійкості, ймовірності
банкрутства, визначення ризикованості діяльності.

З метою комплексної

(всебічної) оцінки фінансового стану підприємства при відборі аналітичних
показників пропонуємо враховувати такі аспекти: фінансову стійкість на
основі структури пасивів; ділову активність на основі оборотності активів;
ефективність діяльності на основі рентабельності активів; ліквідність та
платоспроможність; динамічну здатність до зростання.

Виходячи з такого

підходу, до коригувальних показників включено такі:
1.

оборотність активів (співвідношення чистої виручки та активів);

2.

коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (співвідношення капіталу
та активів);

3.

прибутковість активів (відношення прибутку до оподаткування до
середніх активів);

4.

коефіцієнт загальної ліквідності (співвідношення поточних активів до
поточних зобов’язань).
Тому при оцінюванні стабільності та стійкості підприємства в

майбутньому, а, відтак, і визначенні його здатності зберегти тенденцію
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заробляти прибуток в перспективі на тому ж рівні, що і в минулому (або
нарощувати темпи зростання)

пропонуємо такий спосіб формування

корегуючого показника (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Порядок розрахунку показників фінансового стану підприємства, що
включені до інтегрального корегуючого показника його вартості
Показник

Економічна сутність

1. Оборотність активів

2. Коефіцієнт
фінансової
незалежності
(автономії)

Співвідношення
чистого
доходу та середніх активів

Співвідношення
та активів

капіталу

Алгоритм
розрахунку
Ф.2 ряд.035
(ф.1 ряд.280 гр.3
+ф. 1ряд.280 гр.4)
/2
Ф.1 ряд.380
Ф.1 ряд.640

Відношення прибутку до
Ф.2 ряд.170
оподаткування до середніх
(ф.1 ряд.280 гр.3
активів
+ф. 1ряд.280 гр.4) /2

3. Прибутковість
загальних активів

4. Коефіцієнт
загальної ліквідності
(загального покриття)

Співвідношення поточних
активів до поточних
зобов’язань

Ф.1 ряд.260
Ф.1. ряд.620

Вимоги до
значення
цього
показника
Вище або на
рівні
середнього
значення по
галузі
Більше 0,5
Вище або на
рівні
середнього
значення по
галузі

Більше 1,5

Наступним етапом побудови корегуючого показника є визначення
методичних підходів до інтеграції одиничних показників в єдиний
узагальнюючий показник. Найпоширенішим методичним підходом, що
трапляється в економічній літературі, є зважування відповідних показників
на коефіцієнти вагомості кожного, встановлені експертним шляхом. Попри
широке застосування подібного підходу, вважаємо його недосконалим,
оскільки при

встановленні коефіцієнтів вагомості посилюється роль

суб’єктивного

фактору.

Для одних оцінювачів важливішим є ділова

активність, для інших – рентабельність активів. Це наочно підтверджується
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даними, наведеними в додатку Р, де в різних моделях вагомість показників
суттєво відрізняється.
При

розрахунку

узагальнюючого

показника

фінансового

стану

підприємства необхідно враховувати такі умови (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Формування узагальнюючого коефіцієнта залежно від значень окремих
показників фінансового стану підприємства
Значення
коефіцієнта

Умови
Всі чотири показники відповідають зазначеним критеріям

1

Три показники відповідають зазначеним критеріям

0,95

Два показники відповідають зазначеним критеріям

0,85

Один показник відповідає зазначеним критеріям

0,7

Жоден показник не відповідає зазначеним критеріям

0,5

Цей показник відбиває ймовірність
показників

господарської

діяльності

прибутковість) в майбутньому,
об’єкта

оцінки.

узагальнюючий

Фактично
показник

збереження значень основних
підприємства

(включаючи і

яка зумовлена фінансовою стабільністю
коригування

фінансового

вартості
стану

підприємства

відображає

на

здатність

підприємства зберегти вартість чистих активів через спроможність виконати
свої зобов’язання. Подібний підхід широко використовується в банківській
практиці при встановленні фінансової стійкості банків-контрагентів [124,
с.63] та практиці оціночних компаній.
Значення цього показника може

бути тільки

менше одиниці і

фактично може скоригувати вартість чистих активів тільки в бік зменшення.
При

максимальному

значенні

коефіцієнта

(дорівнює

одиниці)

підтверджується здатність підприємства працювати стабільно і зберігати
закономірності розвитку, що склалися в минулому. При підвищенні
ризикованості

діяльності,

що

підтверджується

зменшенням

значення

коефіцієнта, орієнтири на ретроспективні показники значно знижуються.
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Другим важливим компонентом корегуючого показника є коефіцієнт
динамічної здатності, який передбачає врахування потенційних можливостей
підприємства нарощувати свої загальні активи, чисті доходи (або валовий
прибуток) та власний капітал. Пропонуємо розраховувати цей показник як
середню арифметичну темпів росту цих показників за останні три роки.
Третьою

складовою

запропонованого

інтегрального

показника

є

коефіцієнт, який враховує ефективність діяльності підприємства, що підлягає
оцінці порівняно з середніми даними по галузі. Основним постулатом
запропонованого підходу є орієнтація не на фактичну прибутковість, а на
здатність підприємства працювати в конкурентному ринку. Узагальнюючий
показник

прибутковості

діяльності

розраховується

шляхом

ділення

фактичного середнього значення прибутковості доходу за досліджуваний
період на середньогалузеве значення цього показника. Для визначення
прибутковості доходу пропонується співвідношення валового прибутку та
чистого доходу. Цей показник характеризує потенціал ефективності,
пов'язаний безпосередньо із виробничим процесом і не залежить від витрат
періоду, які можуть бути штучно завищені, що, відповідно, зменшує
прибуток до оподаткування.
Методика

розрахунку

інтегрального

корегуючого

показника

проілюстрована в табл. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 на прикладі даних окремих
підприємств машинобудівної галузі Волинської області.
Таблиця 3.10
Розрахунок чистих активів для ВАТ „Ковельсільмаш”
(за даними балансів за 2006-2008 рр.), тис. грн.
Показники
1

на 1.01.2006 р. на 1.01.2007 р. на 1.01.2008 р.

на 1.01.2009р.

2

3

4

5

1.Необоротні активи (р.080 ф.1)

56155,7

54584,7

51254,5

58950,7

2.Оборотні активи (р.260 ф.1)

21547,8

35364,3

39316,5

17497,1

3.Витрати майбутніх періодів
(р.270 ф.1)

234,7

231,9

227,4

238,1

77938,2

90180,9

90798,4

76685,9

-

-

-

-

4.Всього активів (р.280 ф.1)
5.Забезпечення наступних виплат і
платежів (р.430 ф.1)
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Продовж. табл. 3.10
1

2

6.Довгострокові зобов’язання
(р.480 ф.1)
7.Поточні зобов’язання (р.620 ф.1)

3

-

343,8

4

5

829,4

-

10635,8

21618,3

23684,0

9323,6

8.Доходи майбутніх періодів
(р.630 ф.1)

-

-

-

0,8

9.Всього зобов’язань (р.430 +
р.480 + р.620 + р.630 ф.1)

10635,8

21618,3

23684,0

9324,4

10. Чисті активи (р.4-р.9)

67302,4

68562,6

67114,4

67361,5

11. Чисті активи за
запропонованою методикою (р.1 +
р.2 – р.5– р.6 –р.7)

67067,7

68330,7

66887,0

67124,2

*

*

*

66841,0

12.Скориговані чисті активи

Таблиця 3.11
Показники фінансового стану ВАТ „Ковельсільмаш” за 2006-2008 рр.
Показники
1.Чистий дохід (р.035 ф.2)
2.Середні активи (ряд.280 гр.3+ряд.280
гр.4)/2 ф.1
3.Оборотність активів(ряд.1/ряд.2)
4.Власний капітал (ряд.280 гр.3+ряд.280 гр.4)
/2 ф.1
5.Коефіцієнт автономії (ряд.4 / ряд.2)
6.Прибуток валовий (ряд.050 ф.2)
7.Прибутковість активів (розрахований на
основі валового прибутку) (ряд.6/ряд.2)
8.Оборотні активи на кінець періоду (ряд.260
гр.4 ф.1)
9.Поточні зобов’язання на кінець періоду
(ряд.620 ф.1)
10.Коефіцієнт загальної ліквідності
(ряд.8/ряд.9)
11.Прибутковість чистих активів (ряд.6/
ряд.11 табл.3.13)
12.Прибуток до оподаткування (ряд.170 ф.2)
13.Прибутковість загальних активів
(розрахований на основі прибутку до
оподаткування) (ряд.12/ряд.2)
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Од.
2006р. 2007р. 2008р.
виміру
тис. грн. 65439,0 76084,3 80001,2
тис. грн. 77312,1 84059,6 90989,7
коеф.
0,8464 0,9051 0,8792
тис. грн. 67331,9 67432,5 67838,5
коеф.
тис. грн.
%

0,87
7924,6
10,25

0,80
0,75
12453,6 13409,3
14,82
14,74

тис. грн. 21547,8 35364,3 39316,5
тис. грн. 10635,8 21274,5 22854,6
коеф.

2,03

1,66

1,72

%

11,77

18,33

19,77

тис. грн
%

(19,9)
-0,03

2623,8
3,12

516,1
0,64

Корегування

вартості

чистих

активів

здійснювалось

на

основі

інвентаризації необоротних активів і запасів матеріальних цінностей

та

експертного оцінювання їх вартості безпосередньо на підприємстві.
Проведене дослідження проілюструвало такі закономірності. На ВАТ
„Ковельсільмаш” спостерігається чітка тенденція до збереження вартості
чистих активів при зростанні вартості загальних активів. Так, якщо загальні
активи станом на 1.01.2006 р. складали 76685,9 тис. грн., то станом на
1.01.2009 р. вони зросли до 90798,4 тис. грн., тобто майже на 18,4%.
Водночас, вартість чистих активів була, відповідно, 67067,7 тис. грн. та
67124,2 тис. грн., тобто збільшилась на 0,08%. Зростання вартості загальних
активів зумовлене збільшенням ділової активності підприємства, зростанням
дебіторської та кредиторської заборгованості, проте неефективне управління
витратами призвело до збитків, що не дало змоги збільшити чисті активи.
Оцінка стану активів безпосередньо на підприємстві скоригувала їх вартість
в бік зменшення за рахунок уточнення вартості нематеріальних активів та
вартості запасів на суму 283,2 тис. грн., що знизило реальну вартість чистих
активів до 66841,0 тис. грн. Отже, враховуючи реальне зростання обороту в
2008 р. – 80001,2 тис. грн. проти 65239,0 тис. грн. (на 22,25%) в 2006 р., слід
констатувати неефективність менеджменту і наявність резервів збільшення
вартості підприємства саме за рахунок оптимізації витрат періоду, завищене
зростання яких, порівняно з доходом, призводить до збитків.
Показники фінансового стану ВАТ „Ковельсільмаш” (табл. 3.11)
свідчать про відносно стабільний фінансовий стан підприємства протягом
досліджуваного періоду. Так, коефіцієнт автономії був значно вище норми –
0,87 у 2006 р., 0,80 у 2007 р. і 0,75 у 2008 р. проти нормативного значення –
0,5. Навіть при тенденції збільшення суми залучених кредитів банку та
збільшення вексельної форми розрахунків, підприємство підтримує статус
фінансово незалежного, де превалюють власні джерела фінансування
господарської діяльності. Про збільшення ділової активності підприємства
свідчить показник оборотності загальних активів та оборотності чистих
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активів підприємства. Так, у 2008 р. порівняно з 2006 р. оборотність
загальних активів становила 0,8792 рази на рік проти 0,8464 у 2006 р. У
2007р. цей показник був ще вище і становив 0,9051. Аналогічна тенденція
простежується і по оборотності чистих активів. Якщо в 2006 р. вона
становила 0,9723, то в 2008 р. – 1,1920, тобто зросла на 0,2197 обороту. Про
наявність потенціалу зростання вартості підприємства свідчить і динаміка
показника прибутковості загальних активів та прибутковості чистих активів,
розрахованих на основі показника „прибуток до оподаткування”. Порядок
розрахунку зведеного коефіцієнта фінансового стану підприємства подано в
табл. 3.12.
Таблиця 3.12
Розрахунок зведеного показника фінансового стану
ВАТ „Ковельсільмаш”
Показники

1.Оборотність
активів, разів
2.Коефіцієнт
автономії, коеф.
3.Прибутковість
загальних активів, %
4.Коефіцієнт
загальної ліквідності,
коеф.
5.Зведений показник
фінансового стану

Значення за період
2006 р. 2007 р. 2008 р. Середнє
значення
за 3 роки

Критерій
порівняння

0,8464

0,9051

0,8792

0,8669

0,8517

Відповідність
нормативному
(середньом
у по галузі)
показнику
+

0,87

0,80

0,75

0,81

>0,5

+

-0,03

3,12

0,64

1,24

1,87

-

2,03

1,66

1,72

1,80

>1,5

+

0,95

З перелічених вище показників, що відібрані до узагальнюючого
показника

фінансового

стану

ВАТ

„Ковельсільмаш”,

відповідають

запропонованим критеріям три з чотирьох показників. За рахунок збиткової
діяльності підприємства в 2006 р. показник „прибутковість загальних
активів” був значно менший, ніж середнє його значення по галузі

157

машинобудування за цей період. Недотримання одного показника зменшило
узагальнюючий показник фінансового стану до рівня 0,95.
Порядок розрахунку коефіцієнта динамічної здатності подано в табл.
3.13.
Таблиця 3.13
Порядок розрахунку зведеного показника динамічної здатності
для ВАТ „Ковельсільмаш”
Показники
1
1.Валовий прибуток
2.Темп зростання
валового прибутку
3.Загальні активи на
кінець періоду
4.Темп зростання
загальних активів
5.Чисті активи на
кінець періоду
6.Темп зростання
чистих активів
7.Темп зростання
продуктивності праці
8.Зведений показник
динамічної здатності
(р.2 гр.7 + р.4 гр.7+ р.6
гр.7 + р.7 гр.7)/4

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

3

4

5

6

Середнє
значення за
період
7

5124,0

7924,6

12453,6

13409,3

11262,5

коеф.

х

1,5466

1,5715

1,0767

1,3983

тис.грн

77938,2

90180,9

90798,4

76685,9

77938,2

коеф.

х

1,1571

1,0068

0,8446

1,0028

тис.
грн.

67302,4

68562,6

67114,4

67361,5

67302,4

коеф.

х

1,0187

0,9789

1,0038

1,0005

коеф.

х

1,1522

1,1273

1,0964

1,1253

Од.
виміру
2
тис.
грн.

коеф.

(1,3983+1,0028+1,0005+1,1253)/4 =1,1317

Слід зазначити, що для оцінки, яка здійснюється з метою купівлі
підприємства як цілісного майнового комплексу, доречно враховувати
показник динаміки чистого доходу. Якщо ж купуються акції підприємства, то
цей показник має бути замінений на показник середнього темпу росту
прибутку до оподаткування. Найбільше значення показника динамічної
здатності спостерігалось за показником „темп росту валового прибутку”.
Причому найкращі показники мали місце в 2006 р.
Методика розрахунку показника прибутковості доход для ВАТ
„Ковельсільмаш” наведена в табл. 3.14.
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Таблиця 3.14
Порядок розрахунку показника прибутковості доходу для ВАТ
„Ковельсільмаш”
Показники

Од.
виміру

2006р.

2007р.

2008р.

Середнє
значення
за період

1

2

4

5

6

7

1.Валовий прибуток (ряд.050 ф.2)

тис. грн

7924,6

12453,6 13409,3

11262,5

2.Чистий дохід (ряд.035 ф.2)

тис. грн

65439

76084,3 80001,2

73841,5

3.Прибутковість доходу (ряд.1/ряд.2)

%

12,11

16,37

16,76

15,08

4.Середнє значення прибутковості
доходу для підприємств
машинобудівної галузі

%

14,22

17,33

16,20

15,21

5.Зведений показник прибутковості
доходу

%

15,08/15,21 = 0,9915

Отже, інтегральний показник, що коригує вартість чистих активів і,
таким чином, визначає вартість підприємства, розраховується шляхом
множення коефіцієнта фінансового стану (враховує ризикованість діяльності
підприємства),

коефіцієнта

динамічної

здатності

та

коефіцієнта

прибутковості:
Кк = 0,95 * 1,1317 * 0,9915 = 1,0660.
За допомогою використання запропонованої нами методики вартість
підприємства буде дорівнювати:
В = 66841,0 * 1,0660 = 71252,5 тис. грн.
Аналогічно розрахуємо вартість ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
(табл. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18).
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Таблиця 3.15
Розрахунок чистих активів для ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
(за даними балансів за 2006-2008 рр.), тис. грн.
на
1.01.2006 р.

Показники
1.Необоротні активи (р.080
ф.1)
2.Оборотні активи (р.260
ф.1)
3.Витрати
майбутніх
періодів (р.270 ф.1)
4.Всього активів (р.280 ф.1)
5.Забезпечення наступних
виплат і платежів (р.430
ф.1)
6.Довгострокові
зобов’язання (р.480 ф.1)
7.Поточні
зобов’язання
(р.620 ф.1)
8.Доходи
майбутніх
періодів (р.630 ф.1)
9.Всього зобов’язань (р.430
+ р.480 + р.620 + р.630 ф.1)
10. Чисті активи (р.4-р.9)
11.Чисті
активи
за
запропонованою
методикою (р.1 + р.2 – р.5–
р.6 –р.7)
12.Скориговані
чисті
активи на дату оцінки

на
на
на
1.01.2007 р. 1.01.2008 р. 1.01.2009 р.

99731,5

106571,5

107424,5

107632,9

48393,6

56760,9

78155

83586,9

201,0

418,3

265,5

231,6

148326,1

163750,7

185845,0

191451,4

-

-

413,4

475,4

1228,2

779,0

336,5

-

36502,2

40760,5

53178,0

81114,5

-

-

-

-

37730,4

41539,5

53927,9

81589,9

110595,7

122211,2

131917,4

109861,5

110394,7

121792,9

131651,5

109629,9

*

*

*

109277,8

На ВАТ „Луцький підшипниковий завод” найвища вартість чистих
активів була станом на 1.01.2008 р. – 131651,5 тис. грн.. Фінансові труднощі
призвели до падіння вартості чистих активів на 1.01.2009 р. до 109629,9 тис.
грн., тобто за рік вони знизилися на 22021,6 тис. грн., або на 16,73%.
Основною причиною

цього стала наявність збитків у 2008 р. в розмірі

21245,6 тис. грн., які в свою чергу зумовлені непропорційним зростанням
адміністративних витрат

та собівартості реалізованої продукції. До

зниження вартості чистих активів призвело також підвищення фінансової
залежності від кредиторів та банків. Загальні активи зростали пропорційно
160

збільшенню загального обороту (чистого доходу підприємства), тому
значного прискорення оборотності (ділової активності) практично не
спостерігалось. В 2008 р. кількість оборотів загальних активів становила
1,0311 проти 1,0250 в 2006 р. Водночас, оцінка стану активів на підприємстві
безпосередньо на дату оцінки скоригувала їх вартість в бік зменшення за
рахунок уточнення вартості основних засобів, які не приносили доходу і були
в стані, непридатному для використання, та вартості неліквідних запасів на
суму 352,1 тис. грн., що знизило реальну вартість чистих активів на дату
оцінки до 109277,8 тис. грн.
Показники фінансового стану ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
(табл. 3.16 та 3.17) свідчать про відносно стабільний фінансовий стан
підприємства протягом аналізованого періоду.
Таблиця.3.16
Показники фінансового стану ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
за 2006-2008 рр.
Показники

Од.
2006р.
виміру
тис. грн. 157783,1
(ряд.280 тис. грн. 156038,4

1.Чистий дохід (р.035 ф.2)
2.Середні
активи
гр.3+ряд.280 гр.4)/2 ф.1
3.Оборотність активів(ряд.1/ряд.2)
4.Власний
капітал
(ряд.280
гр.3+ряд.280 гр.4) /2 ф.1
5.Коефіцієнт автономії (ряд.4 / ряд.2)
6.Прибуток валовий (ряд.050 ф.2)
7.Прибутковість
активів
(розрахований на основі валового
прибутку) (ряд.6/ряд.2)
8.Оборотні активи на кінець періоду
(ряд.260 гр.4 ф.1)
9.Поточні зобов’язання на кінець
періоду (ряд.620 ф.1)
10.Коефіцієнт загальної ліквідності
(ряд.8/ряд.9)
11.Прибутковість
чистих
активів
(ряд.6/ ряд.11 табл.3.13)
12.Прибуток
до
оподаткування
(ряд.170 ф.2)
13.Прибутковість загальних активів
(розрахований на основі прибутку до
оподаткування) (ряд.12/ряд.2)

2007р.

2008р.

179169,0
174797,8

194513,6
188648,2

коеф.
1,0112
тис. грн. 116403,45

1,0250
127270,85

1,0311
121333,7

коеф.
0,75
тис. грн. 34657,2
%
22,21

0,73
25434,9
14,55

0,62
6880,8
3,65

тис. грн. 56760,9

78155,0

83586,9

тис. грн. 40760,5

53178

81114,5

коеф.

1,39

1,47

1,03

%

29,77

20,02

5,68

тис. грн

14989,7

12421,5

(21245,6)

%

9,61

7,11

(11,26)
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Як видно з даних табл. 3.17, фінансовий стан ВАТ „Луцький
підшипниковий завод” менш стабільний, ніж фінансовий стан ВАТ
„Ковельсільмаш”. З чотирьох показників, включених до зведеного показника
фінансового стану, тільки два відповідають зазначеним критеріям. За
показником – коефіцієнт автономії, незважаючи на відповідність нормативу
за середнім значенням, спостерігається тенденція до зниження, що свідчить
про посилення фінансової залежності.
Таблиця 3.17
Розрахунок зведеного показника фінансового стану
ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
Значення за період
Показники
1.Оборотність
активів, раз
2.Коефіцієнт
автономії, коеф.
3.Прибутковість
активів, %
4.Коефіцієнт
загальної
ліквідності, коеф.
5.Зведений
показник
фінансового
стану

Критерій
порівняння

Відповідність
нормативному
(середньому по
галузі)
показнику

2006р.

2007 р.

2008 р.

Середнє
значення
за 3 роки

1,0112

1,0250

1,0311

1,0234

0,8517

+

0,75

0,73

0,62

0,70

>0,5

+

9,61

7,11

(11,26)

1,82

1,87

-

1,39

1,47

1,03

1,30

>1,5

-

0,85

Коефіцієнт загальної ліквідності (загального покриття) теж поступово
знижується, що свідчить про нераціональне розміщення коштів в активах, яке
може призвести до неплатоспроможності підприємства. Поглиблений аналіз
ліквідності за показником абсолютної ліквідності підтвердив факт зниження
поточної платоспроможності підприємства і невідповідність цього показника
нормативу. Збиткова діяльність у 2008 р. призвела до зниження середнього
значення показника прибутковості активів, яке за досліджуваний період було
нижче середньогалузевих значень. Таким чином, зведений показник
фінансового стану був визнаний на рівні 0,85.
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Порядок розрахунку коефіцієнта динамічної здатності ВАТ „Луцький
підшипниковий завод” подано в табл. 3.18.
Таблиця 3.18
Порядок розрахунку зведеного показника динамічної здатності для ВАТ
„Луцький підшипниковий завод”
Показники

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

3

4

5

6

Середнє
значення
за період
7

15177,3

34657,2

25434,9

6880,8

20537,6

коеф.

х

2,2835

0,7339

0,2705

1,0959

тис.грн

148326,1

163750,7

185845,
0

191451,
4

172343,3

коеф.

х

1,1040

1,1349

1,0302

1,0897

тис.
грн.

110595,7

122211,2

132030,
5

110336,
9

118793,5

коеф.

х

1,1050

1,0803

0,8357

1,007

коеф.

х

1,0277

1,1315

1,0854

1,0815

Од.
виміру

1

2
тис.
грн.

1.Валовий прибуток
2.Темп зростання
валового прибутку
3.Загальні активи на
кінець періоду
4.Темп зростання
загальних активів
5.Чисті активи на кінець
періоду
6.Темп зростання чистих
активів
7.Темп зростання
продуктивності праці
8.Зведений показник
динамічної здатності
(р.2 гр.7 + р.4 гр.7+ р.6
гр.7+ р.7 гр.7)/4

коеф.

(1,0959+1,0897+1,007+1,0815)/4 =1,0685

Таблиця 3.19
Порядок розрахунку показника прибутковості доходу для
ВАТ „Луцький підшипниковий завод”
Середнє
значення
за період

Показники

Од.
виміру

2006р.

2007р.

2008р.

1
1.Валовий прибуток
2.Чистий дохід

2
тис. грн
тис. грн

3
34657,2
157783,1

4
25434,9
179169,0

5
6880,8
194513,6

3.Прибутковість доходу

%

21,96

14,19

3,54

13,23

1
4.Середнє значення
прибутковості доходу для
підприємств машинобудівної
галузі
5.Зведений показник
прибутковості доходу

2

3

4

5

6

%

14,22

17,33

16,20

15,21

%

13,23/15,21 = 0,8698
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6
22324,3
177155,2

Узагальнюючий показник, що корегує вартість чистих активів для ВАТ
„Луцький підшипниковий завод”, становить:
Кк = 0,85 * 1,0685 * 0,8698 = 0,7899.
Значення інтегрального показника по ВАТ „Луцький підшипниковий
завод” значно нижче, ніж у ВАТ „Ковельсільмаш”, що свідчить про високий
ризик і низьку здатність підтримувати вартість підприємства в майбутньому.
Вартість підприємства ВАТ „Луцький підшипниковий завод” дорівнює:
В = 109277,8 * 0,7899 = 86318,5 тис. грн.
Якщо для ВАТ „Ковельсільмаш” в результаті комплексної оцінки
ділової активності, дохідності, фінансового стану вартість підприємства була
вищою, ніж вартість чистих активів, то для ВАТ «Луцький підшипниковий
завод» спостерігається зворотна закономірність і вартість підприємства як
бізнесу значно нижче вартості чистих активів.
Запропонована методика дає змогу ув’язати два класичні методичні
підходи – майновий та дохідний і створює аналітичний базис для процедур
оцінювання вартості підприємства. Він базується на комплексному методі з
урахуванням переваг окремих методичних підходів, нейтралізує методичні
неточності

цих методів та враховує особливості вітчизняного ринку і

специфіку об’єкта оцінки вартості – підприємства як бізнесу.
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ВИСНОВКИ
Посилення ролі оцінки вартості підприємств обумовлені поглибленням
приватизаційних процесів в Україні. Оцінку об’єктів власності проводять в
різних цілях: з метою підвищення ефективності поточного управління
підприємством та обґрунтування раціональних управлінських рішень; для
визначення кредитоспроможності підприємства та вартості застави при
кредитуванні; для визначення вартості цінних паперів у випадку купівліпродажу акцій підприємства на фондовому ринку; визначення вартості
підприємства у разі його купівлі-продажу цілком або по частинах;
реструктуризації підприємства: при ліквідації, злитті, поглинанні або
виділенні самостійних підприємств зі складу холдингу; для розробки плану
розвитку підприємства в процесі стратегічного управління; з метою
страхування; для здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу.
Методологічний базис процесу оцінювання вартості суттєво залежить
від об’єкту оцінки. При цьому об’єктами оцінки можуть виступати окремі
складові активів або пасивів підприємства, підприємство в цілому, його
структурні підрозділи. Нерівнозначність (неідентичність) понять «бізнес» та
«підприємство» передбачає різний методичний базис проведення процедур
оцінки цих об’єктів. Оцінка бізнесу передбачає оцінку конкретної
діяльності, яка організована в рамках певної організаційно-правової форми.
Головний критерій при цьому – доходність бізнесу, а для оцінювача на
перший план виходить необхідність оцінити здатність конкретного бізнесу
генерувати дохід та грошові потоки. При оцінці вартості підприємства, на
наш погляд, обмежуватись

оцінкою доходності діяльності недоречно,

оскільки при придбанні підприємства можливі зміни напряму діяльності, а
відтак і оцінка альтернативних можливостей заробляти дохід, наприклад,
при здачі підприємства та його потужностей в оренду.
Об’єктивність проведення процедур оцінки вартості підприємства
суттєво залежить від якості обліково-аналітичної інформації про стан об’єкта
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оцінки на дату її проведення. В монографії систематизовано основні вимоги
до інформаційного забезпечення процесу оцінки, визначено роль та завдання
обліку та аналізу в оцінних процедурах, згруповано основні її принципи
залежно від напряму дії на результат оцінки, проаналізовано їхній зв'язок із
принципами бухгалтерського обліку та узагальнено основні фактори, що
впливають на результат оцінки вартості підприємства. До останніх
пропонується

віднести:

призначення

оцінки,

галузеву

належність,

масштабність, форму власності, географію функціонування підприємства,
специфіку призначення об’єкта

оцінки. Інформацію, на основі якої

провадиться оцінка вартості підприємства, структуровано за окремими
інформаційними блоками в розрізі внутрішніх та зовнішніх джерел. Це дає
змогу сформувати найбільш повно обліково-аналітичне забезпечення оцінки
вартості підприємства та оптимізувати процедури оцінки з погляду
трудомісткості та повноти оцінки.
З огляду на складність категорії «оцінка» в роботі виділено її
найхарактерніші ознаки. По-перше, оцінка є кількісним виразом вартості
об’єкта оцінки. По-друге, оцінка - це суб’єктивна категорія,
результат якої

кінцевий

залежить від мети її проведення, умов функціонування

об’єкта оцінки та методичних підходів, що склалися на дату оцінки. Потретє, з одного боку, оцінка може бути інструментом або елементом методу
бухгалтерського обліку, а з другого –

бухгалтерський облік сам є

методологічним інструментом процесу оцінки.
Для

формування

інформаційно-аналітичного

поля

якісної

та

неупередженої оцінки вартості підприємства удосконалено класифікацію
видів оцінки за допомогою її доповнення окремими класифікаційними
ознаками, зокрема: за способом проведення оцінки (статична, динамічна); за
об’єктом оцінки (оцінка вартості підприємства, оцінка бізнесу, оцінка майна
та окремих його складових), за методом проведення (оцінка на основі
витратного, дохідного, ринкового, комбінованого методичних підходів); за
формою одержаного результату (фіксована або моментна та інтервальна
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оцінка); за цільовим призначенням (страхова, інвестиційна, податкова,
бухгалтерська, управлінська оцінка).
На

основі

футуристичної,
формування

аналізу

різних

змішаної)

інформаційного

наукових

розроблено

концепцій

(історичної,

структурно-логічну

забезпечення

процесу

оцінки

модель
вартості

підприємства, основні складники якої охоплюють процедури підготовки,
коригування фінансової звітності, розрахунок та інтерпретацію аналітичних
показників, що характеризують здатність підприємства нарощувати свою
вартість. У формуванні обліково-аналітичного забезпечення оцінки вартості
підприємства враховано стадії життєвого циклу підприємства.
Важливим

показником,

що

характеризує

ресурсний

потенціал

підприємства і лежить в основі формування інтегрального показника вартості
підприємства, є

«вартість чистих активів». У роботі пропонується

вдосконалений варіант методики розрахунку показника «вартість чистих
активів», сутність якого полягає у виключенні із зобов’язань доходів
майбутніх періодів та прирівнюванні до власного капіталу різниці між
доходами та витратами майбутніх періодів, що приведе до збільшення на цю
суму розміру чистих активів. У разі перевищення витрат майбутніх періодів
над доходами активи буде зменшено на цю суму.
Для посилення об’єктивності оцінки вартості окремих видів активів
розроблено методичний підхід до уцінки запасів на основі

аналізу

оборотності окремих їх груп. Авторський підхід передбачає такі процедурні
етапи: 1) поділ запасів на групи залежно від наміру підприємства щодо їх
застосування; 2) розрахунок коефіцієнтів оборотності кожної групи запасів,
при цьому

для кожної групи запасів обґрунтовано свою методику їх

визначення; 3) виходячи з професійного судження для кожної групи запасів
залежно від їх оборотності встановлюється відповідний відсоток списання
їхньої собівартості, установлений емпіричним способом; 4) розраховується
величина уцінки кожної групи залежно від періоду їх оборотності.

167

Доведено, що на величину вартості активів, розрахованої на основі
майнового методичного підходу, суттєво впливають положення облікової
політики підприємства. З метою наближення вартості активів до їхнього
ринкового

еквіваленту,

пропонується

провадити

перевірку

основних

положень облікової політики на предмет їхньої відповідності принципу
«обачності», який передбачає незавищення справедливої вартості активів
підприємства і незаниження вартості зобов’язань. Систематизація типових
порушень вимог П(С)БО дала змогу визначити основні заходи та напрями
коригування вартості активів ще на етапі бухгалтерської оцінки.
Формування

аналітичного

забезпечення

процесу

оцінки

вартості

підприємства ґрунтується на виборі відповідних аналітичних показників та
розробленій методиці їхнього узагальнення та інтерпретації. Для цього
запропоновано класифікацію аналітичних показників, які використовуються в
оцінній діяльності, та визначено такі класифікаційні ознаки: за сферою
використання (традиційні та специфічні показники, що використовуються
тільки для цілей оцінки); за інформаційними джерелами (показники,
сформовані на основі фінансової звітності, управлінського обліку та
позаоблікових джерел інформації); за формою (абсолютні та відносні); за
часовою спрямованістю (фактичні, прогнозні); за кількістю параметрів
(одиничні, комплексні).
Економічний аналіз, що здійснюється для одержання більш повної
інформації про вартість (цінність) об’єкта оцінки, не може здійснюватися за
загальною схемою для всіх випадків оцінки. Це означає, що на метод оцінки,
методику, послідовність процедур, склад аналітичних показників та методику
їх узагальнення

впливають мета оцінки, інтереси замовника, економічні

умови функціонування об’єкта, специфіка діяльності підприємства в
конкретному бізнес-середовищі. Для цього розроблено структурно-логічну
модель, яка передбачає структуризацію аналітичних процедур у межах
запропонованого

методичного

підходу

підприємства.
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до

оцінки

вартості

діючого

Обґрунтовано доцільність оцінювати вартість підприємства на основі
комбінованого підходу, який полягає в коригуванні вартості чистих активів
на комплексний показник, який ураховує фінансовий стан підприємства та
здатність підприємства до розвитку і генерації доходу. На основі критичного
аналізу запропонованих іноземними і вітчизняними вченими моделей, що
використовуються для оцінки ймовірності банкрутства, розроблено систему
одиничних показників та механізм їх узагальнення в єдиний інтегральний
показник, який можна розглядати як мультиплікатор зростання чистих
активів у майбутньому на основі наявного фінансового стану підприємства.
При цьому компонента фінансової стійкості формується порівнянням
фактичних значень із середніми значеннями за галуззю чотирьох показників:
оборотності активів (співвідношення чистої виручки та активів); коефіцієнта
фінансового незалежності (автономії) (співвідношення капіталу та активів);
прибутковості активів (відношення прибутку до оподаткування до середніх
активів);

коефіцієнта

загальної ліквідності

(співвідношення поточних

активів та поточних зобов’язань). Другою компонентою корегувального
показника пропонується взяти коефіцієнт динамічної здатності, який
ураховує потенційні можливості підприємства нарощувати свої загальні
активи, чисті доходи (або валовий прибуток) та власний капітал.
Пропонується розраховувати цей показник як середню арифметичну темпів
зростання цих показників за останні три роки. Ефективність діяльності
підприємства доцільно оцінювати на основі узагальнюючого показника
прибутковості доходу, який розраховується діленням валового прибутку на
чистий дохід, з подальшим порівнянням його із середнім значенням за
галуззю.
Отримані результати дослідження можуть бути використані при
здійсненні оцінки вартості підприємства в оціночній діяльності, в процесі
аудиту, діагностуванні фінансово-господарської діяльності підприємств та
оцінці його фінансового стану, при розробленні бізнес-планів та аналізі
інвестиційних та інноваційних проектів.
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Додаток А
Типи (види) вартості відповідно з економічною теорією оцінки
№ Тип
п/п вартості
1
2
1. Ринкова
вартість

Обґрунтована
ринкова
вартість

2.

Економічна інтерпретація вартості бізнесу
3
Ринкова вартість – це розрахункова грошова сума,
за яку відбувся б обмін активу на дату оцінки
заінтересованим
продавцем
заінтересованому
покупцю в результаті комерційної угоди після
проведення належного маркетингу, при якій кожна зі
сторін володіла б достатньою інформацією, діяла
розважливо і без примусу

Автори, що
використовують
дану трактовку
4
Міжнародний
стандарт 1
МКСО,
Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
В.Г.Лісняк,
В.М.Поліщук

Ж.Ришар,
Н.А.Бреславцева,
А.Н.Хорін,
В.В.Григор”єв,
Е.Хелферт,
М.А.Федотова,
А.Г.Грязнова,
Р.Холт,
Ф.Модильяні,
М.Міллер,
Г.С.Харисон,
К.Уолш,
П.В.Круш,
С.В.Поліщук,
нац. стандарт №1
„Загальні засади
оцінки майна і
майнових прав”
Вартість, що вираховується за даними нульового В.І.Ткач,
балансу
Н.А.Бреславцева
Обґрунтована ринкова вартість підприємства – це
його найбільш ймовірна ціна, що виражається в
грошових одиницях або в грошовому еквіваленті, за
якою підприємство перейшло з рук продавця в руки
покупця при їх взаємній згоді купити або продати,
при достатній інформованості про всі факти, що
мають відношення до угоди, причому жодна зі
сторін не була б змушена до купівлі або продажу.

Ринкова
нульова
вартість
3. Норматив- Нормативна вартість – це вартість об’єкта власності,
на вартість що розраховується на основі методики та нормативів,
затверджених відповідними органами (Фондом
держмайна, Госкомстатом).
4. Балансова Витрати на придбання об’єкта власності, що
відображається в балансі. Може бути первісною та
вартість
залишковою.

А.Г.Грязнова,
М.А.Федотова,
В.І.Кошкін
В.І.Кошкін,
П.В.Круш,
С.В.Поліщук,
нац. стандарт №1
„Загальні засади
оцінки майна і
майнових прав”

Балансова вартість підприємства являє собою
вартість активів, що відображені в балансі, за
винятком нематеріальних активів, зобов'язань і О.Г.Мендрул
номінальної вартості привілейованих акцій.
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Продовж. дод. А
1
5.

2
Первісна
вартість

3
4
Первісна вартість відображається в бухгалтерських В.І.Кошкін,
документах на момент введення в експлуатацію на П.В.Круш,
даному підприємстві.
С.В.Поліщук,
нац. стандарт №1
Основою розрахунку балансової вартості є „Загальні засади
бухгалтерські дані; якщо вони фіксують витрати на оцінки майна і
придбання підприємства, то виступають у вигляді майнових прав”
історичної вартості .
Історична вартість – грошова сума, що сплачена О.Г.Мендрул
при купівлі активу з урахуванням витрат на
здійснення угоди; є тотожнім поняттям „витрати на
придбання”.
6. Залишкова Залишкова вартість – це вартість заміщення В.І.Кошкін,
(відтворення) об’єкта оцінки за вирахуванням усіх П.В.Круш,
вартість
видів зносу (для нерухомого майна з урахуванням С.В.Поліщук,
ринкової вартості земельної ділянки при її нац. стандарт №1
існуючому використанні (прав пов’язаних із „Загальні засади
земельною ділянкою). Залишкова вартість може мати оцінки майна і
ринковий характер, якщо її оцінку ведуть за цінами майнових прав”
вторинного ринку.
7. Відновлю- Відновлювальна - це вартість відтворення раніше В.І.Кошкін,
створених основних засобів у сучасних умовах, П.В.Круш,
вальна
визначається в процесі переоцінки основних засобів. С.В.Поліщук,
вартість
нац. стандарт №1
„Загальні засади
оцінки майна і
майнових прав”
8. Ліквідацій- Ліквідаційна вартість – це вартість, яка може бути В.Круш,
на вартість отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, С.В.Поліщук,
що є значно коротшим від строку експозиції нац. стандарт №1
подібного майна, протягом якого воно може бути „Загальні засади
продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.
оцінки майна і
майнових прав”
Ліквідаційна вартість – представляє собою ціну, з
якою вимушений погодитись власник при продажу
майна в строк, менше прийнятного в розумних межах
для ринкової економіки

Ліквідаційна вартість - це сума коштів або
вартість інших активів, яку підприємство очікує
отримати від реалізації (ліквідації) активів після
закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з
продажем (ліквідацією).
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Н.А.Бреславцева,
А.Н.Хорін,
В.В.Григор’єв,
Е.Хелферт,
В.І.Кошкін,
М.А.Федотова,
А.Г.Грязнова,
Б.Райан,
Ф.Модильяні,
М.Міллер,
В.І.Ткач,
Ж.Ришар,
Г.С.Харисон,
К.Уолш,
М.Ф.Ван Бред,
Ш.Пратт.
ПСБО 7 Ст.4

Продовж. дод. А
1
9.

2
Вартість
відтворення

3
Вартість відтворення – це вартість об’єкта
власності, що створюється або придбавається по
діючих цінах та з тих же або дуже схожих матеріалів.
Визначення вартості відтворення дуже часто буває
неможливим внаслідок зміни технології, матеріалів,
сировини,
стандартів.
Тому
на
практиці
використовується вартість заміщення.
10. Вартість Вартість заміщення являє собою вартість
заміщення виробництва аналогічного об’єкта власності, що має
еквівалентну корисність щодо оцінюваного об’єкта.
Наведені види вартості широко використовують у
сфері страхування.
11. Інвестицій- Інвестиційна вартість – це вартість підприємства
на вартість для одного конкретного покупця (інвестора або
власника) і відрізняється від обґрунтованої ринкової
вартості підприємства розбіжностями в прогнозних
оцінках майбутньої дохідності, за ступенем ризику, в
ставках оподаткування (якщо інвестор має пільги)

4
О.Г.Мендрул

О.Г.Мендрул,
В.І.Кошкін

Н.А.Бреславцева,
В.В.Григор’єв,
Е.Хелферт,
Г.С.Харисон,
Ван Хорн,
М.А.Федотова,
А.Г.Грязнова

Інвестиційна вартість – це вартість власності для
конкретного інвестора при відповідних цілях
інвестування. На відміну від ринкової вартості, яка
визначається поведінкою типового покупця та
продавця, інвестиційна вартість залежить від О.Г.Мендрул
індивідуальним вимог до інвестицій, що висуваються
конкретними інвесторами. Вона є суб'єктивним
поняттям і її величина є різною для різних інвесторів,
оскільки вони мають індивідуалізовані наміри щодо
використання інвестиційних механізмів.
Інвестиційна вартість – вартість майна для
конкретного інвестора, що висуває свої вимоги до
вартості (суб’єктивна оцінка витрат, ризиків та
доходу) інвестованого капіталу.

Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
В.Г.Лісняк,
В.М.Поліщук

Інвестиційна вартість – це обґрунтована вартість
підприємства для конкретного власника. Враховує
приріст доходу від використання ноу-хау, планів
реорганізації і т.і.
12. Споживча Під споживчою вартістю розуміють вартість або
вартість важливість об’єкта власності для конкретного
власника, який, може, і не має намірів виставляти
його на відкритому ринку. Вартість у використанні
визначається як вартість економічного товару для
його
власника-споживача
та
заснована
на
ефективності його використання у вигляді доходу,
корисності, зручностей.
13. Страхова Заснована на концепції заміщення або відтворення
вартість фізичних елементів, яким притаманний ризик
знищення

П.В.Круш,
С.В.Поліщук
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В.І.Кошкін.
Г.С.Харрисон

Г.С.Харрисон,
М.В.Федотова,
А.Г.Грязнова

Продовж. дод. А
1

2

14. Вартість
для
оподаткування

15. Утилізаційна
вартість

16. Вартість
діючого
підприємства

3
4
Страхова вартість – це ринкова вартість об’єкта, В.І.Кошкін
що визначається для цілей страхування і
відображається в страховому договорі (полісі).
Зазвичай, страхова вартість визначається як вартість
заміщення, тому що після страхового випадку
страховику потрібно відтворити своє майно шляхом
придбання нового.
Під вартістю страхування розуміється сума грошей,
що надає можливість відновити знищені елементи у
стані, в якому вони перебувають за вартістю
заміщення або відтворення в цілому майна або його
елементів, які можуть бути знищені за відрахуванням
їх фізичного зносу (оскільки моральне старіння і
зовнішнє знецінення в цьому випадку враховувати
недоцільно), або за ринковою вартістю у разі
неможливості відтворення майна у сучасній їх
цінності (твори мистецтва, пам’ятники, коштовності
тощо).
Вартість, що розрахована на підставі визначень
методик та нормативно-правових актів з метою
оподаткування майна.

Міжнародний
стандарт 1
МКСО,
Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
В.Г.Лісняк,
В.М.Поліщук

Це вартість, що заснована на єдиній шкалі, яка
використовується
при складанні податкових
відомостей при оподаткуванні вартості майна.
Вартість майна (за винятком земельної ділянки),
коли воно розглядається як сукупність в ньому
матеріалів для продажу, а не для подовження його
використання. Ця вартість може бути як валова, так і
чиста (за відрахуванням витрат на реалізацію).

Н.А.Бреславцева,
Г.С.Харрисон,
Е.Хелферт
Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
В.Г.Лісняк,
В.М.Поліщук

Утилізаційна вартість – це вартість матеріальних
активів, що досягли непридатного стану внаслідок
повного зносу або надзвичайної події та втратили
свою первісну корисність і тому підлягають
утилізації. Утилізаційна вартість являє собою
вторинну вартість маси матеріалів, що містяться в
об’єкті оцінки, без додаткового ремонту.
Вартість діючого підприємства – це вартість
сформованого підприємства, що функціонує як єдине
ціле, а не якоїсь його складової частини. Вартість
окремих активів або компонентів функціонуючого
підприємства визначається на основі їх вкладу в
даний бізнес і розглядається як їх споживча вартість
для конкретного підприємства та його власника.

В.І.Кошкін,
М.А.Федотова,
А.Г.Грязнова

Міжнародний
стандарт 1
МКСО,
Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
Податкова
вартість
–
це
вартість,
що В.Г.Лісняк,
розраховується на базі визначень, які місяться у В.М.Поліщук
відповідних
нормативних
документах,
що
стосуються оподаткування власності.
В.І.Кошкін
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Л.І.Воротіна,
В.Є.Воротін,
В.Г.Лісняк,
В.М.Поліщук,

Продовж. дод. А
1

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

2

3
Вартість діючого підприємства – це вартість
життєздатного функціонуючого підприємства, що
має власні активи (в тому числі і не матеріальні),
товарно-матеріальні запаси, постійну робочу силу,
здійснює господарські операції.

4
Н.А.Бреславцева,
В.В.Григор’єв,
М.А.Федотова,
А.Г.Грязнова,
Е.Хелферт,
Р.Дамарі, Р.Холт
Б.Райан, Ж.Рішар,
Оскільки передбачається закриття підприємства та В.В.Григор’єв,
Вартість
реалізація активів бізнесу відокремлено, то важливо М.А.Федотова,
підприємА.Г.Грязнова.
ства, що не визначити його ліквідаційну вартість
діє
Внутрішня Внутрішня фундаментальна вартість – це В.В.Григор’єв,
фундамент- аналітична оцінка вартості підприємства, що М.А.Федотова,
альна
заснована на глибокому аналізі
існуючого А.Г.Грязнова.
вартість
фінансового
та
техніко-економічного
стану
підприємства
і
прогнозованих
внутрішніх
можливостях його розвитку в майбутньому
Фіктивна (нульова) ліквідаційна вартість – це Н.А.Бреславцева,
Фіктивна
ринкова вартість підприємства, що вираховується за В.І.Ткач,
(нульова)
ліквідаційна даними ліквідаційного балансового звіту, являє Ш.Пратт,
собою чисту суму, яку власник підприємства може Жак Рішар
вартість
отримати при ліквідації діючого підприємства та
продажу його активів.
Відтворювальна (поточна) вартість підприємства – Ф.Шмідт,
Поточна
це балансова вартість підприємства з урахуванням В.В.Григор’єв,
вартість
переоцінки активів на дату оцінки вартості і М.А.Федотова,
підприємвикористовується
експертами-оцінювачами
як А.Г.Грязнова,
ства
попередня оцінка вартості підприємства
Е.Хелферт,
Г.С.Харрисон
Ефективна Ефективна вартість – це вартість активів, що А.Г.Грязнова,
дорівнює більшій з двох величин – споживчій М.А.Федотова
вартість
вартості активів для даного власника або вартості їх
реалізації
Це ринкова вартість компанії з урахуванням Е.Хелферт,
Вартість
очікуваних синергетичних ефектів: балансова Р.Холт, Ван
компанії
вартість підприємства за
передаточним актом, Хорн, В.І.Ткач,
при
реструкту- балансова вартість юридичних осіб, що виділяються Є.П.Шумілін,
за розподільчим балансом.
Т.О.Кубасова.
ризації
Спеціальна Спеціальна вартість – сума ринкової вартості та П.В.Круш,
надбавки до неї, яка формується за наявності С.В.Поліщук
вартість
нетипової мотивації чи особливої зацікавленості
потенційного покупця (користувача) в об’єкті оцінки
Оціночна вартість – вартість, яка визначається за П.В.Круш,
Оціночна
встановленим алгоритмом та складом вихідних даних.
С.В.Поліщук
вартість
Оцінка підприємства за ринковою вартістю для цілей П.В.Круш,
Заставна
іпотечного кредитування.
С.В.Поліщук
вартість
Дисконтова на дату оцінки справедлива (ринкова) нац. стандарт
вартість необоротного активу, визначена на №1 „загальні
передбачувану дату закінчення терміну дії договору засади оцінки
застави з метою укладення договору застави майна.
майна і
майнових прав”
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Додаток Б
Класифікація типів вартості за об’єктами оцінки [96, с. 17]
Об’єкт оцінки
Підприємство як цілісний
комплекс (бізнес)

Капітал підприємства

Цінні папери
підприємства

Активи підприємства

Типи вартості
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ринкова вартість;
Справедлива ринкова вартість;
Оціночна вартість (переоцінена сума);
Ринкова вартість фірми;
Власність з обмеженим ринком;
Вартість при примусовому продажу;
Вартість діючого підприємства;
Інвестиційна вартість (скоригована поточна вартість);
Балансова вартість діючого підприємства;
Вартість чистих активів;
Вартість при поділі;
Ліквідаційна вартість;
Витрати на придбання (витрати на здійснення угоди);
Витрати на закриття угоди;
Аукціонна вартість.
Балансова вартість власного капіталу;
Ринкова вартість акціонерного капіталу;
Капітал, внесений понад номінальну (або оголошену) величину (надлишковий
капітал);
Залишкова вартість акціонерного капіталу;
Погіршення капіталу;
Ефективна чиста вартість;
Переоцінка спожитого капіталу;
Скоригований базис.
Номінальна вартість;
Внутрішня вартість;
Курс акцій;
Вартість без номіналу;
Інвестиційна вартість
Ринкова вартість (назначена вартість);
Спеціальна вартість;
Споживча вартість;
Справедлива ринкова вартість;
Вартість у використанні;
Історична вартість (витрати придбання);
Історичні витрати;
Втрачена вартість;
Погіршення активу;
Інвестиційна вартість (відновна вартість);
Витрати на заміщення;
Витрати, що амортизуються;
Ефективна вартість;
Чиста вартість реалізації;
Залишкова вартість;
Власна вартість (вартість лому, утилізаційна вартість);
Сума відшкодування;
Вартість, що оподатковується; страхова вартість (витрати на страхове
заміщення);
Компенсаційна вартість;
Вартість усунення перешкоди;
Заставна вартість.
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Додаток В
Порівняльний аналіз методів та показників визначення вартості підприємства на основі майнового (витратного)
методу
Порівняльні
характеристики
Показник оцінки
вартості
підприємства

Алгоритм
розрахунку на базі
статичної
балансової теорії

Метод скоригованої
балансової вартості
Скоригована чиста
балансова вартість (СЧБВ);
Скоригована вартість
чистих активів (СВЧА)

Метод балансової вартості
Чиста балансова вартість (ЧБВ);
Вартість чистих активів (ВЧА);
Вартість чистих пасивів (ВЧП)
ЧБВ = А –З, де
ЧБВ –чиста балансова вартість підприємства; А- активи за
вирахуванням зносу; З – зобов’язання підприємства
(довгострокові та поточні)
ЧВА = (Н +О ) –( Дох м - Вм ) –(Д +П),
Де Н –вартість необоротних активів; О –вартість оборотних
активів; М –Вартість витрат майбутніх періодів; В –
вартість забезпечень наступних виплат і платежів; Д –
вартість довгострокових зобов’язань; П – вартість
поточних зобов’язань.
Дох м –доходи майбутніх періодів.

Алгоритм
розрахунку на базі
динамічної
балансової теорії

∆ЧБB = ЧБВ1 − ЧБВ0
∆ВЧА = ВЧА1 − ВЧА0
∆ВЧП = ВЧП1 − ВЧП 0

Концепції оцінки
активів, що
використовуються

Історична

ЧСБВ = А-П –З, де пПереоцінка фондів
підприємства;
СВЧА = А – П – (З+ДВБ)

∆ЧCБВ = ЧСБВ1 − ЧСБС 0

∆СВЧА = СВЧА1 − СВЧА0
∆СВЧП = СВЧП1 − СВЧП 0
Змішана
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Метод діючої вартості (за теорією
Б. Колласа)
Дійсна вартість

Бухгалтерські активи –
невиробничі активи +
господарські активи, що не
включені в актив балансу
(орендовані основні засоби) =
дійсна вартість брутто (ДВБ) [54,
с. 510]
Бухгалтерські активи +результат
переоцінки = скориговані активи
– скоригована кредиторська
заборгованість = чисті
скориговані активи (ЧСА)

∆ДВБ = ДВБ1 − ДВБ 0
∆ЧВА = ЧВА1 − ЧВА0
∆ЧВП = ЧВП1 − ЧВП 0
Змішана

Додаток Д
Аналіз методів реалізації вартісного підходу до управління (оцінки
вартості) підприємства [53]
Методи
реалізації
Об’єкт
управління

Стратегія, що
використовується

Інформаційна
база оцінки
Критерій
ефективності
стратегії

Вид вартості
підприємства

Market value added,
MVA – метод
доданої ринкової
вартості
Stock price –
курсова вартість
акцій
Stock price
maximization –
максимізація
ринкового курсу
акцій
підприємства
На основі даних
фондового ринку
P – max
PN – max
P – ціна акції на
фондовому ринку
N – кількість акцій

Управління
вартістю
підприємства на
фондовому ринку

Shareholder’s value
added, SVA – метод
доданої вартості
акціонерного капіталу
Shareholder’s wealth –
благополуччя акціонерів
Shareholder’s value –
вартість акціонерного
капіталу підприємства
Shareholder’s value
maximization –
максимізація вартості
акціонерного капіталу
підприємства
На основі прогнозу та
оцінки грошових потоків
Акціонерна вартість =
вартість підприємства –
вартість боргу
V (t) – max
VD (t) – min
V (t) – вартість
підприємства
VD (t) – вартість боргу

Economic value added, EVA –
метод економічної доданої
вартості
Economic value – економічна
вартість (економічний
прибуток)
Вартість, що генерується
інвестиціями.
Economic value maximization максимізація економічного
прибутку

На основі оцінки та прогнозу
економічного прибутку або
„економічної доданої
вартості”
EV (t) – max
EV t ROC t − CC t × CI t

(

EV

)

t

- економічний

прибуток
t-го;
ROC t - рентабельність
інвестованого капіталу
CC t - ціна капіталу

CI

t

- інвестований капітал

Управління фундаментального вартістю підприємства
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Додаток Е
Інструменти, розрахункові моделі і сфера застосування методів реалізації
витратного підходу
Метод реалізації та оціночні показники вартісного підходу
Сфера застосування
Інструменти і розрахункові моделі
1
2
I. Market value added, MVA – метод додаткової ринкової вартості

Метод застосовується в
основному в країнах з
Фундаментальний аналіз (аналіз економічних, політичних факторів; слухи і
розвинутим
фондовим
очікування; форс-мажор).
ринком.
Технічний аналіз (Теорія Доу, трендовий аналіз, система „трьох екранів” Ал.
Інструменти цього методу
Елдера, осцилятори і ін.).
використовуються
для
Хвильовий аналіз (Закон хвиль Еліота)
аналізу,
прогнозування,
Теорія ф”ючерсів
оцінки
і
управління
Теорія фінансових опціонів
курсовою вартістю акцій
підприємств
II. Shareholder’s value added, SVA – метод додаткової вартості акціонерного капіталу
Модель вільного грошового потоку
SV = BV-B;
BV =

∑ (1 +FCF
WACC )
л=Е

K

л =1

K

+ CV , k=1…T,

де SV – вартість акціонерного капіталу;
BV – вартість підприємства;
FCF – вільний грошовий потік підприємства (безборговий грошовий потік);
WACC – середньозважені витрати на капітал;
g – очікувані темпи росту вільного грошового потоку в безстроковій перспективі;
CV – приведена залишкова вартість;
T – період прогнозу, років.
FCF = CF – I
CF – Валовий грошовий потік (чистий прибуток + амортизація);
I – валові інвестиції

k
T

S
B
P
WACC = k b (1 − T c ) + k p + k s ,
V
V
V

b
c

- очікувана ринкова дохідність безвідкличних боргових зобов’язань;
- гранична ставки податку на об’єкт оцінки;

B – ринкова вартість відсоткових боргових зобов’язань;
V – ринкова вартість об’єкта оцінки (V=B+P+S);
P – ринкова вартість привілейованих акцій;
S – ринкова вартість звичайних акцій;

k

p

k

s

- після податкові витрати на притягнення капіталу за рахунок безвідкличних,

некотированих привілейованих акцій;

r

f

- витрати на акціонерний капітал.

k

s

= r f + E (r m ) − r f × β ,





- безризикова ставка доходу;

E (r m ) - очікувана дохідність ринкового портфеля;

β

E (r m ) -

r

f

- ринкова премія за ризик;

- систематичний ризик акцій.
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Метод застосовується в
країнах
з
розвинутим
(США) фондовим ринком.
Застосовується
для
відкритих,
закритих
акціонерних товариств і
об’єднань з обмеженою
відповідальністю.
Ґрунтується на аналізі і
прогнозі грошових потоків.

Продовж. дод. Е
1
Моделі оцінки приведеної залишкової вартості
A.
де

FCF

T +1

CV =

FCF

T +1

WACC − g

×

1

(1+WACC )

T

2

,

- вільний грошовий потік в першому році після завершення

прогнозного періоду;
g – очікувані темпи росту вільного грошового потоку в безстроковій перспективі.
Б.

CV =

NOPLAT

T +1

NOPLAT

T +1

(1 − gIROIC )

WACC − g

×

1

(1 + WACC ) T

,

- прибуток від основної діяльності за вирахуванням скоригованих

податків в перший рік закінчення прогнозного періоду;
ROIC – очікувана рентабельність інвестиційного капіталу;
g – очікувані темпи росту NOPLAT в безстроковій перспективі.
2. Формула Міллера-Модільяні (1961 р.)

BV =

 ROIC − WACC 
NOPLAT
+ K ( NOPLAT )N × 
,
WACC
WACC (1 + WACC ) 

де K – норма інвестування, тобто доля NOPLAT, інвестування в нові проекти задля
росту;
N – очікуване число років, протягом яких компанія буде продовжувати вкладання
капіталу в нові проекти й отримувати прогнозну ROIC (періодом конкурентної
переваги);
NOPLAT – прибуток від основної діяльності за вирахуванням скоригованих
податків у перший рік закінчення прогнозного періоду;
III. Economic value added. EVA – методика економічної доданої вартості
- EVA – показник, який дає
представлення
про
результати
діяльності
Модель економічного прибутку.
компанії в будь-якому році
k =T
- EVA характеризує вклад у
 EVAT +1  NOPLATT +1 ( g / ROIC − WACC )  
EVAk


вартість
підприємства в
I+
×
+
+

k
 WACC 
WACC (WACC − g )
k =1 (1 + WACC )

  (1 + W одиничний період часу;

- відміність методу в тому,
де I – інвестиційний капітал;
що основується не на
EVAk -економічний прибуток в k-ом році;
грошовому потоку, а на
факторах
EVAT +1 - економічний прибуток в перший рік після завершення прогнозного ключових
вартості;
періоду.
-рекомендується
EVAk = I × (ROICk − WACCk ) = NOPLATk − I × WACC
застосовувати для оцінки
2. Модель, основана на взаємозв’язку EVA та NPV інвестиційних/інноваційних
вкладу
окремих
проектів
інвестиційних/інноваційних
проектів
у
вартість
t =n
t =n
підприємства;
(
EBITt (1 − tax ) t = n kc (I )
ROICt − kc )(I ) t = n EBAt
NPV =
−
=
=
. - метод застосовується для
t
t
(1 + kc )t
(1 + kc )t
t =1
t =1 (1 + kc )
t =1
t −1 (1 + kc )
оцінки вкладу
окремих
інвестиційних/інноваційних
Обмеження застосування даної моделі:
проектів
у
вартість
- ліквідаційна вартість по проекту мінімальна або рівна нулю;
підприємства;
- поточна вартість амортизації рівна поточній вартості початкових
- метод застосовується у
інвестицій.
t =∞
всіх
країнах
на
BV = I активи + NPVактиви + NPV майбутні активи, t ,
підприємствах різних форм
t =1
власності;
t = ∞ EVA
t = ∞ EVA
- зручний в застосуванні,
t , майбутні активи
t , активи
оскільки
базується
на
.
+
BV = I активи +
t
(1 = k c )t
розрахунку
ключових
t =1
t =1 (1 = k c )
факторів вартості;
- потребує менше вихідної
інформації.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
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Додаток Ж
Порівняльний аналіз методів, що використовуються в межах
ринкового підходу

Порівняльні
Метод заміщення
характерис
-тики
Показник
оцінки
вартості
Чиста вартість заміщення
підприємства
ЧВЗ =Ца – Зфу –З е –Зф, де:
Алгоритм
ЧВЗ – чиста вартість заміщення активу;
розрахунЦа – ціна аналогових активів на ринку;
ку на базі
Зфу – функціональний знос;
статичної
З е – економічний знос;
балансової
З ф – фізичний знос
теорії
Концепція
оцінки, що
використо
вується

Переваги
методу

Недоліки
методу

Футуристична

Метод нульового
(фіктивного ліквідаційного)
балансу

Нульова вартість

НВЧА = ВЧАо + (ВЧАр –
ВЧАо);
НВЧА – нульова вартість
чистих активів;
ВЧАр – ринкова вартість
чистих активів
Футуристична

Більш точно відображає вартість підприємства
порівняно з майновим підходом, особливо в
умовах інфляції. Придатна для прогнозування
перспектив розвитку підприємства. Можливий
розподіл результатів діяльності управлінського
апарату та ефекту від зміни цін.

Заміна окремих видів активів на відкритому
ринку може бути проблематичною. Можуть
виникнути труднощі навіть при заміні основних
засобів, оскільки доводиться робити вибір між
оцінкою нових або таких, що були у
використанні, коштів з тим же терміном служби
та оцінкою вартості заміни технологічно
еквівалентними активами. Сума окремих активів
фірми, як правило, не дорівнює вартості
підприємства в цілому. Не відображається
прибуток, який підприємство може отримати в
майбутньому від використання своїх активів.
Необхідно залучати додаткові дані про ринкову
вартість активів. Трудомісткість розрахунків.
Потрібно враховувати однакові умови
функціонування об’єктів (активів)
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Відображає нульову
ринкову вартість. Відносна
простота. Можливість
комп’ютерної реалізації в
межах існуючих
бухгалтерських програм.
При певних допущеннях
дозволяє врахувати ризик
втрати активів та ризик
втрати зобов’язань.

Потрібна інформація про
ринкові ціни. Не відображає
прибуток, який може
отримати підприємство в
майбутньому від
використання своїх активів.
Не відображає час
окупності інвестицій.

Додаток З
Класифікація методів оцінки вартості підприємства
Класифікаційна
ознака

Види оцінки
Майновий (витратний)

Залежно від
концептуального
підходу

Дохідний

Ринковий (порівняльний)
Прості
За ступенем
складності

Складні

Методи, що ґрунтуються
на історичній оцінці
За способами
бухгалтерської
оцінки активів

Методи, що ґрунтуються на
футуристичній оцінці
Методи, що ґрунтуються на
змішаних підходах
Методи, що фіксують
минуле

За часовою
спрямованістю

Методи, що аналізують
сучасне
Методи, що прогнозують
майбутнє

За типом часової
направленості
інформації, що
використовується
для оцінки бізнесу

Методи, що ґрунтуються на
поточних даних про
діяльність підприємства
Методи, що ґрунтуються на
інформації про майбутній
стан підприємства
Методи, що ґрунтуються на
єдності інформації про стан
підприємства в минулому,
теперішньому та
майбутньому.
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Приклади методів оцінки вартості
підприємства
Метод ЧБВ (чиста балансова вартість), ЧСБВ
(чиста скоригована балансова вартість), ЧВЗ
(чиста вартість зобов’язань), ЛС, НЛС
Метод дисконтування грошових потоків, метод
дисконтування майбутнього прибутку, метод
періоду окупності, метод внутрішньої ставки
доходності, метод капіталізації грошового
потоку, метод капіталізації прибутку, метод
капіталізації потенційно можливих дивідендів
РНВ (ринкова нормативна вартість)
ЧБВ (чиста балансова вартість)
Метод дисконтування грошових потоків, метод
дисконтування майбутнього прибутку, метод
періоду окупності, метод внутрішньої ставки
доходності, метод капіталізації грошового
потоку, метод капіталізації прибутку, метод
капіталізації потенційно можливих дивідендів
ЧБВ (чиста балансова вартість)
Метод дисконтування грошових потоків, метод
дисконтування майбутнього прибутку, метод
періоду окупності, метод внутрішньої ставки
дохідності, метод капіталізації грошового
потоку, метод капіталізації прибутку.
ЧСБВ (чиста скоригована балансова вартість)
Методи, що базуються на майновому та
ринковому концептуальному підході
Метод дисконтування грошових потоків, метод
дисконтування майбутнього прибутку, метод
періоду окупності
Метод внутрішньої ставки доходності, метод
капіталізації грошового потоку, метод
капіталізації прибутку
ЧВА (чиста вартість активів),
ЧСБВ (чиста скоригована балансова вартість),
ЧВЗ (чиста вартість зобов’язань)
Метод періоду окупності чистою поточної
вартості, метод внутрішньої ставки дохідності
Метод дисконтування грошових потоків, метод
дисконтування майбутнього прибутку, метод
капіталізації прибутку.

Додаток И
Перелік інформації та документів, необхідних для проведення оцінки
різних об’єктів
- інформація щодо правової форми об’єкта (свідоцтво про
реєстрацію, майнові права, детальне місце розташування
об’єкта оцінки);
- інформація про причини неможливості використання
об’єкта оцінки: застава, боргові зобов’язання, наявність
орендарів, обтяжливих угод, контрактів;
- інформація про межі (границі) об’єкта оцінки (копії
геодезичного плану чи карти із зазначенням та описом місця
розташування нерухомості);
- інформація
про
стан
земельної
ділянки
та
підтверджуючі документи на право власності чи оренду;
- інформація про споруди, які включаються в об’єкт
нерухомості;
- інформація про рухоме майно, яке підлягає оцінці в
складі об’єкта нерухомості;
- технічна
документація
по
об’єкту (проектнокошторисна документація, на будівництво, реконструкцію;
пояснюючі записки, а також інші документи, пов’язані з
об’єктом оцінки та необхідні оцінювачу).

Нерухомість

ОБ’ЄКТ
ОЦІНКИ

Машини,
обладнання,
інвентар або
транспортний засіб

- повне найменування об’єкта, марка, модель, серія;
- інвентарний номер, балансова і ліквідаційна
вартість на останню звітну дату перед датою оцінки;
- завод виробник;
- рік випуску, дата зарахування на облік;
- інформація
про консервацію,
ремонт
та
модернізацію;
технічні характеристики об’єкта оцінки (потужність,
вага, розмір, пробіг, продуктивність та інше,
відповідно техпаспорту).

Залежно від виду
вартості та
методів оцінки

Об’єкти
інтелектуальної
власності

правовстановлюючі документи
на ОІВ: патенти, свідоцтва,
ліцензійні договори, авторські
договори

Технічні (споживчі),
експлуатаційні,
екологічні та
економічні показники
одержання доходів
від використання
ОІВ

Витрати
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характеристики ОІВ або товарів з
використанням ОІВ, при необхідності в порівнянні з
аналогічними чи конкуруючими;
джерела одержання доходів від використання
ОІВ;
опис ринку ОІВ;
витрати на придбання прав і використання ОІВ;
собівартість та ціна одиниці товару з використанням
ОІВ.
- збільшення об’ємів реалізації конкретних видів чи
всієї продукції підприємства з використанням ОІВ;
- збільшення ціни залежно від якості продукції;
- економія виробництва при використанні ОІВ чи по
всьому випуску продукції;
- виручка від реалізації ОІВ на матеріальних носіях;
- виручка від продажу майнових прав чи ліцензій на
використання ОІВ;
- економія на капіталовкладеннях в розробку ОІВ.
- на придбання майнових прав на ОІВ;
- на освоєння виробництва, організацію випуску та
реалізації ОІВ або товарів з використанням ОІВ;
- на правові та інші види охорони ОІВ;
- на маркетинг ОІВ чи товарів з використанням ОІВ;
- на страхування ризиків здійснення проектів із
використанням ОІВ та (або) їх доходності.

Додаток К
Перелік інформації та документів, необхідних для проведення оцінки
вартості підприємства
Внутрішня інформація (наводиться власником підприємства):
 назва та реквізити підприємства;
 історична довідка (коли було створене підприємство, його склад,
види діяльності);
 організаційна структура підприємства, список підрозділів;
 висновок аудитора (якщо проводилась аудиторська перевірка);
 бізнес-план;
 інформація про дочірні компанії, холдинги та фінансова інформація
про них;
 характеристика

виробництва

підприємства

з

урахуванням

фінансових показників (дані маркетингової служби та планового
відділу);
 розрахунок собівартості основних видів продукції за останній рік;
 номенклатура продукції (основні види);
 технологічна схема виробництва;
 основні споживачі та постачальники;
 основні галузеві конкуренти підприємства;
 структура статутного капіталу;
- звичайні акції;
- привілейовані акції;
- балансова вартість акції;
- курс акцій за останніх два роки, ринкова ціна акції;
- вартість брокерських послуг;
 інформація фінансової звітності за останні п’ять років;
- бухгалтерський баланс;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
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- звіт про власний капітал;
- примітки до звітів;
 квартальні фінансові звіти за останні три роки;
 сума податкових виплат за останні п’ять років;
 роз’яснення по найбільш важливих рахунках балансу:
- основні засоби та нарахування амортизації (книга нарахування
амортизації);
- облік запасів;
- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- сума прострочених рахунків;
- неопераційні активи;
- надзвичайні статті витрат;
- нематеріальні активи (авторські права, патенти, ліцензії);
 валові витрати: умовно-постійні, змінні;
 інвентарні списки майна;
 схеми розташування основних об’єктів;
 чисельність

та

реальна

зайнятість

промислово-виробничого

персоналу;
 середня заробітна плата (в динаміці за рік);
 штатний розпис;
 об’єм продажу (дані про виробництво продукції за останні п’ять
років);
 ступінь завантаження виробничих потужностей;
 інформація про ціни на внутрішньому ринку та про експортні ціни;
 невраховані активи (права на розробки, незавершені договори);
 прогноз продаж (об’єми та ціни);
 майбутні інвестиції;
 прогноз виробничих потужностей;
 каталоги, прайс-листи підприємства;
 втрачені можливості.
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Юридична інформація:
 копії установчих документів підприємства;
 копії договорів оренди;
 копії договорів акціонування;
 копії протоколів зборів Ради директорів;
 копії договорів купівлі-продажу;
 правовстановлювальні документи на земельну ділянку, на якій
розташоване підприємство;
 копії правовстановлюючих документів на об’єкти інтелектуальної
власності (товарний знак, патенти, ліцензії, ноу-хау);
Зовнішня інформація (характеризує умови функціонування підприємства
в галузі та економіці):
 основні макроекономічні показники за досліджуваний період;
 інформація про стан фінансового ринку;
 демографічна карта;
 аналіз ринків збуту;
- дані

про

об’єми

виробництва

конкуруючого

товару

в

натуральному та вартісному вираженні, їх частка в загальному
об’ємі вітчизняного виробництва;
- об’єм

експорту

конкуруючих

товарів,

перелік

основних

імпортерів даного виду товару;
 умови конкуренції в галузі;
 попит на вироблену продукцію;
 очікувані темпи росту/падіння цін на дану продукцію;
 середньогалузеві нормативи.
Додаткова інформація з таких питань:
 якщо відбувався додатковий випуск акцій, то за рахунок яких
джерел;
 розшифрувати паї, акції, облігації інших підприємств;
 підприємства-дебітори:
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- об’єми за строками виникнення;
- за видами дебіторської заборгованості;
- частка сумнівної заборгованості;
 розшифрувати

нематеріальні

активи:

перелік

нематеріальних

активів на балансі підприємства; перелік об’єктів інтелектуальної
власності (товарний знак, патенти, винаходи, ліцензії, ноу-хау);
 розшифрувати векселі одержані;
 довідка

про

витрати,

які

відносяться

на

собівартість,

та

розшифрування інших витрат;
 сума нарахованої амортизації за рік;
 прогнозні капіталовкладення за роками (п’ять років) для бізнесплану;
 виплата процентів за кредитами (в рік) для бізнес-плану;
 прогноз довгострокової заборгованості (за роками), якщо не буде
збільшуватись,

то

вказати

прогнозні

виплати

по

існуючій

заборгованості;
 номенклатура випуску продукції та її середня ціна за одиницю;
 завантаження виробничих потужностей(у %) для реструктуризації;
 загальна чисельність зайнятих (основне виробництво, неосновне
виробництво);
 кількість випущених акцій;
 список акціонерів;
 чи планується емісія акцій протягом наступних п’яти років?
 перелік об’єктів соціальної сфери на балансі підприємства.
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Додаток Л
Систематизація наукових поглядів на бухгалтерську оцінку вартості підприємства залежно від концепцій оцінки активів
Наукові
погляди

Автори

1

2

1.Історична
оцінка за
ціною
придбання

2.Вільна
оцінка
власником,
виходячи з
принципів
балансу
(суб’єктивний
підхід до
оцінки)

3.Альтернати
вна оцінка
(суб”єктивна)

Балансові теорії
та наукові
концепції оцінки
активів
3

Л.Пачоли,
Фішер, Леоте,
А.Гільбо,
В.Осбар,
Герстнер,
Гомберг,
Ж.Б.Дюмарше,
Аугшпург,
Саварі,
Бурнісьєн,
Т.Ідзірі

Статична
балансова теорія.
Оцінка, виходячи
з історичної
оцінки активів за
ціною придбання

Д.Пієтро,
Г.Сісон,
Е.Джонсон,
Е.Купер,
Т.Вельтон,
Б.Больцано,
Р.Райш,
І.Крайбіг

Динамічна
балансова теорія.
Історична оцінка
за ціною
придбання) з
впливом
суб’єктивного
підходу

Е.Бріттон, В.Ле
Кур,
А.Шефле,
І.Коверо,
Р.Діксі,
Ф.Фельендорф,
Р.Пассов,
Р.Штерн,
Боулдінг

Динамічна
балансова
теорія,
еволюційноадаптивна
теорія.
Футуристична
концепція
оцінки активів

Підхід
визначення
результату
4

Актив/кредиторська
заборгованість
Визначальним є
баланс

Доходи/витрати
Визначальним
є звіт про
фінансові
результати

Ціль оцінки з точки зору
результативності
підприємства
5
Майновий підхід

Методи оцінки вартості
підприємства

Балансове
рівняння

6

7

8

Метод ЧБВ (чиста балансова
вартість)

А-З =К
(інституціалісти)
К=А-З
(французькі
балансові
системи

Визначення змін активів на
базі статичних та динамічних
балансів

Стабільний рівень цін,
відсутність або
незначний рівень
інфляції

Визначення приросту
власності та розподілених
результатів діяльності
(дивіденди)

Стабільний рівень цін,
відсутність або
незначний рівень
інфляції;
Наявність даних, що
дозволяють скоригувати
активи на основі
неупередженої оцінки
власників.

Метод ЧБВ (чистої
балансової вартості

Наявність даних про
цінові аналоги активів;
Можливість обліку
нематеріальних активів;
Можливість
проникнення на нові
альтернативні ринки;
Маркетингові
дослідження
розповсюдження нових
виробів.

Метод нульового,
ліквідаційного балансу,
метод чистої вартості
заміщення або метод
компанії-аналога

Ринковий підхід

Актив/кредитор
-ська
заборгованість;
Визначальним є
баланс

Умови застосування

Прогнозування фінансових
результатів у процесі
прийняття рішень
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(інституціоналісти)
(французькі
балансові
системи)

Продовж. дод. Л
1

2

4.Змішана
оцінка, що
передбачає
комбінування
обліку за
собівартістю з
обліком за
поточними
ринковими
цінами

Ламі,
Г.К.Дейніс,
Говард, К.Гріір,
Д.Каннінг,
Д.Вітней

5.Правило
мінімальної
оцінки

Р.Ентоні,
Дж.Ріс,
Е.Шмаленбах,
Г.Вайт,
Сімон,
Е.Бріттон,
К.Ватерстон

6.Актуарна
оцінка

Е.С.Хендриксе
н
М.Ф.Ван Бред,
Д.Мальоне,
Ч.Т.Хорнгрен,
Р.Дамарі,
Д.Блейк,
В.Хорін,
С.Росс,
Ж.Рішар

3
Статична
балансова
теорія,
динамічна
балансова
теорія,
еволюційноадаптивна
балансова
теорія. Історикофутуристична
(змішана) оцінка
активів
Динамічна
балансова
теорія. Історикофутуристична
(змішана) з
перевагою
футуристичної
концепції оцінки
активів

Еволюційноадаптивна
балансова
теорія.
Футуристична
оцінка активів

4

5

6

7

Актив/кредитор
-ська
заборгованість
Визначальним є
баланс

Прогнозування фінансових
результатів у процесі
прийняття рішень

Наявність інформації
про ринкові ціни активів
що переоцінюються за
ринковими цінами

Метод нульового балансу,
ЧСБС (чиста скоригована
балансова вартість)

Актив/кредитор
-ська
заборгованість

Визначення фінансових
результатів, виходячи з
принципів консерватизма

Необхідність
достовірної інформації
(бажано підтвердженої
аудиторами)

Метод нульового балансу,
складеного виходячи з
правила мінімальної оцінки

Визначення ставок
дисконтування. Вибір
методики розрахунку
чистого доходу.
Визначення величини
грошового потоку.

Метод нульового
ліквідаційного балансу, метод
дисконтування грошових
потоків, метод капіталізації
прибутку, метод
дисконтування майбутніх
прибутків, метод періоду
окупності, метод чистої
поточної вартості, метод
внутрішньої ставки доходу.
Методи визначення вартості
каптіалу: метод
дисконтування дивідендів,
оцінка винагороди за ризик.
Визначення середньозваженої
вартості капіталу

Доходи/витрати
Визначальним
є звіт про
фінансові
результати

Дохідний підхід
Оцінка глобального
фінансового результату.
Визначення ефективності
реорганізаційних процедур.
Визначення вартості капіталу
(для власників) ринкової
вартості підприємства.
Визначення майбутньої
вартості підприємства для:
управління власністю,
активами компанії з метою
розширення масштабів її
діяльності, підвищення
ефективності; для визначення
перспектив розвитку
підприємства

188

8

(французькі
балансові
системи)

Додаток М

Наукова концепція оцінки
активів

Майновий підхід

Ринковий підхід

Дохідний підхід

Метод:
балансової
вартості;
скоригованої балансової вартості;
Показники: ринкова вартість чистих
активів; ринкова вартість чистих
пасивів; СВЗСК; РССК
Метод: капіталізації доходу; метод внутрішньої ставки доходу;
метод періоду окупності; метод дисконтованих грошових
потоків;
Показники:ринкова вартість чистих активів; ринкова вартість
чистих пасивів; ринкова додана вартість чистих активів; ринкова
додана вартість чистих пасивів; додана скоригована вартість
капіталу.

Історична

Футуристична

Історична

Методи та показники, що використовуються при різних методичних підходах до оцінки

Метод: чиста балансова вартість;
Показники: вартість чистих активів;
вартість чистих пасивів; СВЗСК

змішана

Часова спрямованість
Сучасне, майбутнє
Минуле

Оцінка
вартості
діючого
підприємств
а

Минуле

Бухгалтерські баланси, що
використовуються

Оцінка
вартості
створюваного
підприємств
а

Прогнозні бухгалтерські
баланси, що складені на
основі бізнес-плану

Напрями
оцінки
вартості
підприємства

Системи розділ. та зведених
балансів, складених на базі
різних балансових теорій,
похідні та прогнозні
бухгалтерські звіти

2.Зростання та зрілість

1.Зародження

Фаза життєвого циклу
підприємства

Узагальнююча модель оцінки вартості підприємства на різних фазах життєвого циклу підприємства

Метод: чиста скоригована балансова
вартість;
Показники:
скоригована
вартість
чистих активів; скоригована вартість
чистих пасивів
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Історична

Футуристич
на, змішана

Метод: капіталізації; метод внутрішньої ставки доходу; метод періоду окупності; метод
дисконтованих грошових потоків;метод нульового балансу;
Показники: ринкова вартість або нульова ринкова вартість, виходячи з обраного методу
(ринкова вартість чистих активів; ринкова вартість чистих пасивів, ринкова додана
вартість чистих активів, ринкова додана вартість чистих пасивів, додана скоригована
вартість капіталу)
Метод: чиста балансова вартість;
Показники: вартість чистих активів;
вартість чистих пасивів; СВЗСК

змішана

минуле

Метод: чиста скоригована балансова
вартість;
Показники:
скоригована
вартість
чистих активів; скоригована вартість
чистих пасивів
Метод: капіталізації; метод внутрішньої ставки доходу; метод періоду окупності; метод
дисконтованих грошових потоків;метод нульового балансу;
Показники: ринкова вартість або нульова ринкова вартість, виходячи з обраного методу
(ринкова вартість чистих активів; ринкова вартість чистих пасивів, ринкова додана
вартість чистих активів, ринкова додана вартість чистих пасивів, додана скоригована
вартість капіталу)
Метод: ліквідацій-на
вартість ліквідаційна
вартість бізнес-ліній;
Показники: ринкова
ліквідаційна вартість;
ринкова ліквідаційна
вартість бізнес ліній

майбутнє

Футуристи
чна

Оцінка
вартості
підприємств
а, що
ліквідується

Змішана

Футуристич
на, змішана

майбутнє

Система зведених та розділених балансів,
складених на базі різних балансових теорій

Оцінка
вартості
підприємств
а, що
реорганізується

Система
ліквідаційних
балансів,
складених на
основі різних
балансових
ій
Сучасне,
майбутнє

4.Занепад, криза

3.Занепад та реорганізація

майбутнє

Продовж. дод. М

Метод: метод дисконтованих грошових потоків;
Показники: ринкова додана вартість чистих активів; ринкова
додана вартість чистих пасивів
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Додаток Н
Основні позиції облікової політики, право вибору яких надано підприємству
Об`єкт
обліку

Малоцінні необоротні активи

Основні засоби

Нематеріальні активи

1

Аспекти
облікової
політики
2

Пояснення
3

Формування
балансової
вартості

Як балансова вартість може виступати первісна або залишкова
вартість. Відповідно до П(С)БО 8, на дату балансу
підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних
активів за справедливою вартістю. У разі проведення
переоцінки в подальшому вартість таких об`єктів слід
переглядати щорічно

Метод
амортизації

Виходячи з умов отримання економічних вигод в майбутньому,
підприємство, відповідно до П(С)БО 8, може обирати метод
амортизації нематеріального активу, які викладені в П(С)БО 7.
При цьому, для кожного об`єкта нематеріального активу може
застосовуватися свій метод

Формування
балансової
вартості

Як балансова вартість може виступати первісна або переоцінена
вартість. Відповідно до п.16 П(С)БО 7, підприємство може
здійснювати переоцінку об`єкта основних засобів, якщо його
залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої
вартості на дату балансу. При цьому, підприємство самостійно
встановлює межу такої суттєвості, і в подальшому вартість
переоцінених об`єктів регулярно переглядається, щоб
розбіжності між залишковою і справедливою вартістю цю межу
не перевищували

Метод
амортизації

Підприємство самостійно обирає метод амортизації об`єкта
основних засобів відповідно до П(С)БО 7. При цьому, для
кожного об`єкта може застосовуватися свій метод

Вартісна
межа

Підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні
ознаки предметів, що входять до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів, відповідно до П(С)БО 7.
Тим самим визначається коло об`єктів, які мають строк
корисного використання більше одного року (операційного
циклу), але вартість яких порівняно з іншими об`єктами
основних засобів є незначною

Метод
амортизації

Підприємство самостійно обирає метод амортизації об`єкта
малоцінних необоротних активів відповідно до П(С)БО 7. При
цьому, для кожної групи таких активів може застосовуватися
свій метод
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Продовж. дод. Н
1

2

3

Що
вважати
одиницею
запасів

Відповідно до П(С)БО 9, одиницею запасів може виступати або
найменування запасів (тип, ґатунок), або однорідна група (вид).
Однорідна група містить подібні або взаємопов`язані одиниці
запасів, тобто ті, які відносяться до однієї виробничої лінії,
мають подібне призначення та використання. Прикладами
таких групи можуть бути мастило, запчастини, тара
При системі постійного обліку запасів зміни у їх складі
відображаються безперервно. Усі надходження та видатки
запасів записуються на відповідних рахунках класу 2 “Запаси”
Плану рахунків.

Запаси

Постійна
або
періодична система
обліку
запасів

Порядок
обліку
транспортнозаготівельних витрат

Періодична система обліку запасів передбачає, що їх придбання
і продаж (споживання) протягом звітного періоду на рахунках
запасів не відображаються. При цьому, надходження запасів
фіксують на спеціальному субрахунку “Затрати на придбання
запасів”, нумерацію якого підприємство встановлює самостійно
(наприклад, 291). Залишки запасів на кінець звітного періоду
визначаються на підставі інвентаризації, а собівартість
реалізації розраховується балансовим методом. Періодичну
систему обліку запасів
доцільно застосовувати, коли
неможливо ідентифікувати затрати на придбання з конкретним
видом запасів
Порядок
обліку
транспортно-заготівельних
підприємство обирає самостійно серед таких варіантів:

витрат

1) накопичення зазначених витрат на окремому субрахунку з
наступним розподілом між сумою кінцевого залишку запасів та
сумою запасів, що вибули за звітний період;
2) пряме включення зазначених витрат до собівартості
придбаних запасів

Для оцінки вибуття запасів підприємство може обирати один із
методів, передбачених П(С)БО 9. При цьому, для різних видів
Методи
оцінки при запасів можливо застосовувати свій метод оцінки, наприклад,
метод середньозваженої собівартості для виробничих запасів, а
вибутті
метод ФІФО - для готової продукції. Але для всіх одиниць
запасів
обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові
умови використання, має застосовуватися лише один метод
База
розподілу

Підприємство самостійно встановлює порядок розподілу
загальновиробничих витрат та визначає нормальну виробничу
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Продовж. дод. Н
1

2

3

Операції з підзвітними
особами

Дебітори

загальнопотужність, наприклад, пропорційно сумі прямих витрат на
виробнивиробництво або обсягу випуску продукції у натуральному
чих витрат вимірі тощо
Метод
формуван
ня резерву
сумнівних
боргів

Методи
оцінки
активів та
зобов`язань

Величина резерву сумнівних боргів розраховується за
допомогою одного з трьох методів, передбачених П(С)БО 10.
При цьому, підприємство самостійно визначає групи за
строками непогашення поточної дебіторської заборгованості за
товари, роботи, послуги та відповідні відсотки, що враховують
ризик неповернення боргів дебіторами

П(С)БО 23 допускає застосування підприємством різних
методів оцінки об`єктів в операціях з пов`язаними особами
(наприклад, порівнювальна неконтрольована ціна, ціна
перепродажу, „витрати плюс”, балансова вартість тощо)
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Додаток П
Основні аналітичні методи та напрямки аналізу в оціночній діяльності.

АВС - (Activity based costing) - метод визначення вартості та інших характеристик товарів на основі
функцій і ресурсів, що притаманні бізнес-процесу. Досліджує бізнес як сукупність операційно
орієнтованих послідовних операцій-функцій, кожна з яких робить свій внесок у ринкову вартість
бізнесу.

IDEF1 - метод моделювання інформаційних потоків усередині системи, що дає змогу відображати й
аналізувати їхню структуру і взаємозв’язки

Моделювання

Функціонально-вартісний аналіз

Методи аналізу

Структурно-функціональний аналіз

Вид
аналізу

АВВ - (Activity based Budgeting) - метод планування бюджету на основі функцій підприємства,
використовується при плануванні бюджету компанії чи інвестиційного проекту та базується на
принципах АВС - аналізу.
ARP – (Activity resource planning) - метод планування ресурсів підприємства на основі дослідження
бізнес-процесів (за методологією АВС- аналізу).
АBМ – (Activity based management) - метод оперативного управління, який описує способи та засоби
управління підприємством для вдосконалення бізнес-процесів і підвищення прибутковості на основі
інформації АВС- аналізу.
IDEF0 - метод функціонального моделювання. За допомогою наочної графічної мови IDEF0
досліджувана система розглядається аналітиками у вигляді набору взаємозалежних функцій
(функціональних блоків – у термінаx IDEF0). Як правило, моделювання засобами IDEF0 є першим
етапом вивчення будь-якої системи.

IDEF1X (IDEF1 Extended) – метод побудови реляційних структур. IDEF1X Відноситься до типу
методологій „сутність - взаємозв’язок” (ER- Entity-Relationship). Як правило, використовується для
моделювання реляційних баз даних, що мають відношення до підприємства.
IDEF3 - метод документування процесів системи, що використовується, наприклад, під час дослідження
технологічних процесів на підприємствах. За допомогою IDEF3 описуються сценарій та послідовність
операцій для кожного процесу. IDEF3 має прямий взаємозв’язок із методологією IDEF0 – кожна
функція (функціональний блок) може бути подана у вигляді окремого процесу засобами IDEF3.
IDEF4 - метод побудови об’єктивно орієнтованих систем. Засоби IDEF4 дають змогу наочно
відображати структуру об’єктів і закладені принципи їх взаємодії, тим самим дозволяючи аналізувати й
оптимізувати складні системи.
IDEF5 - метод онтологічного дослідження складних систем. IDEF5 дає можливість описати онтологію
системи за допомогою словника визначених термінів і правил, на підставі яких можуть бути сформовані
достовірні твердження про стан аналізованої системи в певний момент. На основі цих тверджень
формуються висновки про подальший розвиток системи і провадиться її оптимізація.
ERD – метод ідентифікації інформації та взаємозв’язків між її складовими чи об’єктами, що забезпечує
деталізоване зберігання даних, ідентифікацію об’єктів аналізу, визначення властивостей цих об’єктів та
опис зв’язків між ними.
IDEF2 – метод динамічного моделювання розвитку системи. Через складність аналізу динамічних
систем від цього стандарту практично відмовилися і його розвиток призупинився на самому
початковому етапі. Проте сьогодні існують алгоритми та їхні програмні аналоги, що дають можливість
перетворювати набір статичних діаграм IDEF0 у динамічні моделі, побудовані на базі „розфарбованих
мереж Петрі”.
STD – метод моделювання перспективного розвитку підприємства на основі минулого досвіду
господарювання та поточної ситуації.
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Додаток Р
Аналіз системи показників фінансової стійкості підприємства, що включені в моделі різних авторів
Показник
1
1.Оборотний капітал /активи
2. Нерозподілений прибуток /активи
3.Прибуток до оподаткування +проценти
за кредит / активи
4.Капітал /зобов’язання
5.Виручка від реалізації / активи
6.Прибуток від реалізації
/короткострокові зобов’язання
7. Короткострокові зобов’язання / активи
8.Оборотні активи / сукупні зобов’язання
9.Готівкові кошти +ліквідні цінні папери
/активи
10.Виручка від реалізації /готівкові кошти
+ ліквідні цінні папери
11.Заборгованість / активи
12.Основний капітал / чисті активи
13.Оборотний капітал / виручка
14.Оборотні активи + короткострокові
зобов’язання / активи
15.Прибуток до оподаткування / власний
капітал

Значення коефіцієнта вагомості в моделях ймовірності банкрутства
Альтмана Альтмана
ТафЛісса Чесе- Фулме- Сприн- Тереще
1968 р.
1983 р.
флера
ра
ра
гейта нко О.О
2
3
4
5
6
7
8
9
+1,2
+0,717
Х
+0,063
Х
Х
Х
Х
+1,4
+0,847
Х
+0,057
Х
+5,528
Х
Х
+3,3
+3,107
Х
-6,650
Х
+3,07
Х
+0,64
+1,0
Х

+0,42
+0,995
Х

Х
+0,16
+0,53

+0,001
Х
Х

Х
Х
Х

Х
+0,212
Х

Х
+0,40
Х

Х
+0,486
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

+0,18
Х
Х

Х
+0,092
Х

Х
Х
-5,24

+2,335
+2,335
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

+0,0053

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

+4,409
-0,0791
-0,102
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
+1,03

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

+0,073

Х

Х
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Продовж. дод. Р
1
16.Прибуток до оподаткування +
амортизація /зобов’язання
17.Довгострокові зобов’язання / активи
18.Логарифм матеріальних активів / курс
гривні до долара
19.Оборотні активи + короткострокові
зобов’язання /загальні зобов’язання
20.Логарифм співвідношення прибутку до
оподаткування + проценти за кредит /
процентні платежі
21.Прибуток до оподаткування /
короткострокові зобов’язання
22.Поточні активи / поточні зобов’язання
23.Власний капітал / валюта балансу
24.Cash-flow 1/виручка від реалізації
+інші операційні доходи
25.Cash-flow 2 /валюта балансу
26.Виручка від реалізації / позичковий
капітал
27. Cash-flow 1/позичковий капітал
28.Прибуток до оподаткування / чиста
виручка від реалізації
29.Прибуток до оподаткування / власний
капітал
30.Виручка від реалізації / залишки
обігових коштів
31.Прибуток від реалізації / активи

2
Х

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
+1,27

8
Х

9
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

+0,12
+0,575

Х
Х

Х
Х

х

х

Х

х

Х

+1,083

х

х

Х

Х

Х

Х

Х

+0,894

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+0,66

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

+0,139
+1,535
+1,459

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

+
+

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

+
+

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+0,265

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+0,159

Х

Х

+0,13

Х

Х

Х

Х

Х
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