
Інвестиції: практика та досвід № 24/201396

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Усі суб'єкти господарювання, які здійснюють свою

діяльність на засадах комерційного розрахунку, в умо&

вах ринкової економіки повинні володіти методикою

оцінки фінансового стану підприємства з метою опера&

тивного управління активами і пасивами підприємства,

досягнення високих кінцевих фінансових результатів,

забезпечення фінансової стабільності і належного

іміджу підприємства. Фінансовий стан підприємства на

конкретну звітну дату характеризує ступінь його забез&

печеності необхідними фінансовими ресурсами для

здійснення господарської діяльності, раціональність їх

розміщення та ефективність використання. Задовільний

фінансовий стан підприємства впродовж тривалого часу

(трьох — п'яти років) засвідчує про фінансову ста&

більність суб'єкта господарювання на ринку товарів і

послуг. Основними ознаками фінансової стабільності

підприємства є фінансова стійкість, рентабельність, пла&

тоспроможність, кредитоспроможність, ліквідність і

ділова активність. Саме ці показники є основою аналізу

і оцінки фінансового стану підприємства у прийнятті не&

обхідних управлінських рішень щодо його зміцнення.

Дослідженню і вирішенню проблем, що виникають

під час оцінки фінансового стану, присвячено роботи

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких:

Бівер В., Іванчук Р.М., Орлов В.М., Слав'юк Р.А., Тол&

стоп'ятов В.В., Хрущ Н.А.,Черничко Н.В. [1—3].

Однак нерозв'язаними залишилось багато питань,

зокрема питання формування єдиного підходу оцінки

фінансового стану представників такої важливої сфери

економіки, як сфера телекомунікацій.
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Мета даної статті полягає в проведенні оцінки фінан&

сового стану найбільш соціально&спрямованих учас&

ників телекомунікаційного ринку, а саме "історичних"

операторів на прикладі країн СНД.

За основу оцінки було прийнято методику розрахун&

ку основних показників фінансового стану підприємств,

запропоновану Центральною спілкою споживчих това&

риств України [4]. Результати проведеної оцінки фінан&

сового стану "історичних" операторів телекомунікацій

країн СНД за даними 2010—2012 рр. надано у таблиці 1

[5—10].

Проведемо аналіз основних показників оцінки

фінансового стану "історичних" операторів телекому&

нікацій країн СНД більш детально.

За даними 2010 р. ЗАТ "Арментел" є фінансово не&

залежним від кредиторів, оскільки частка власного ка&

піталу складає 90% сукупного капіталу, що свідчить про

можливість оператора погасити борги власними кошта&

ми. Коефіцієнт фінансової стійкості становить 0,2, що

вказує на те, що оператор уникає боргів, тим самим

зменшуючи ризик. Коефіцієнт інвестування засвідчує

достатність власного оборотного капіталу, оскільки він

більший 1. Можливість маневрування та частка власно&

го оборотного капіталу в оборотних активах занизькі,

тому оператору необхідно продовжити процес нако&

пичення власних оборотних коштів. Значення коефіціє&

нта поточної ліквідності на рівні 1,6 свідчить про спро&

можність оператора за рахунок наявних оборотних ак&

тивів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім

сплачувати поточні зобов'язання, а значення коефіціє&
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нта загальної ліквідності свідчить про можливість по&

вністю погасити борги оператора. Показник фондовід&

дачі на рівні 0,49 свідчить про неефективне використан&

ня капіталу, вкладеного в активи та значну фон&

домісткість виробництва. Рентабельність як сукупного

капіталу, так і власного занизька, оскільки в 2010 р.

значне зниження прибутку, що свідчить про операційну

неефективність виробництва та необхідність підвищен&

ня ділової активності оператора.

РУП "Белтелеком" є фінансово незалежним, оскіль&

ки частка власного капіталу в загальній сумі заборгова&

ностей достатньо велика, але спостерігається знижен&

ня в 2011 р. на 3%. Коефіцієнт фінансової стійкості зріс

у порівнянні з 2011 р. на 4% , що свідчить про збільшен&

ня частки позикового капіталу і про наміри додатково

залучити кошти для нарощування обороту та збільшен&

ня прибутку. Коефіцієнт інвестування залишається ста&

більним на рівні 1,0, що свідчить про достатність влас&

ного капіталу. Збільшення значення коефіцієнта манев&

рування на 20% позитивно характеризує зміни у фінан&

совому стані оператора, оскільки свідчить про збільшен&

ня можливості вільно маневрувати власними коштами.

Однак можливість маневрування є невисокою. Знижен&

ня частки власного оборотного капіталу на 12% свідчить

про зменшення міцності фінансового стану оператора і

про недостатність забезпеченості оборотних активів

власним оборотним капіталом. Зниження коефіцієнтів

поточної та загальної ліквідності на 6% і 16% відповід&

но свідчить про зменшення спроможності погашати бор&

ги, що характеризується негативно, але коефіцієнти

ліквідності знаходяться на достатньому рівні. Знижен&

ня фондовіддачі на 7% і низький рівень свідчать про

нераціональне використання капіталу і зависокий рівень

фондомісткості. Коефіцієнти рентабельності на рівні

8—10% свідчать про достатню ефективність викорис&

тання капіталу, можливість його примноження, але спо&

стерігається негативна тенденція зниження рентабель&

ності на 12%.

Спостерігається позитивна тенденція зміцнення

фінансової незалежності АТ "Казахтелеком", яка про&

являється зростанням коефіцієнта фінансової незалеж&

ності на 4% в 2011 р. та на 5% в 2012 р. порівняно з

попереднім. Коефіцієнт фінансової стійкості знаходить&

ся в межах економічно доцільного значення, що свідчить

про ефективне використання залучених коштів для

збільшення обороту діяльності, але частка позикового

капіталу зменшується на 10—11% щорічно. Коефіцієнт

інвестування зростає на 34% в 2011 р. та на 10% в 2012

р. порівняно з попереднім. Це свідчить про збільшення

власного капіталу в обороті та зміцнення фінансового

стану оператора. Спостерігається тенденція зростання

коефіцієнта маневрування на 53% в 2011 р. і на 88% в

2012 р. порівняно з попереднім, яка свідчить про покра&

щення фінансового стану оператора, збільшення манев&

рування власними коштами. Коефіцієнт забезпеченості

оборотних активів власним оборотним капіталом

стрімко зростає, що свідчить про зміцнення фінансово&

го стану оператора, збільшення робочого капіталу,

підвищення платоспроможності і ліквідності боргових

зобов'язань, зростання фінансової незалежності. Так,

в 2011 р. показник виріс на 27%, а в 2012 р. на 15%

порівняно з попереднім. Коефіцієнт поточної ліквідності

знаходиться на достатньому рівні і зростає на 30% в

2011 р. та на 8% в 2012 р., що характеризується мож&

ливістю оператора вчасно погашати свої короткостро&

кові заборгованості, але коефіцієнт загальної лік&

відності знаходиться нижче нормативу, що свідчить про

недостатність оборотних активів для повного погашен&

ня боргів оператора. Фондовіддача активів є занизькою

і залишається такою на протязі 3 років, що вказує на те,

що оператору необхідно вжити заходів щодо нарощу&

вання обсягів обороту реалізації продукції (товарів,
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>= 0,5 0,9 /  /  0,9 0,9 /  0,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 /  0,6 0,6 /  

 
 

 
0,5 – 1,0 0,2 /  /  0,1 0,1 /  0,6 0,5 0,5 2,6 1,6 1,8 0,7 0,8 /  0,7 0,6 /  

 
 >1 1,1 /  /  1,0 1,0 /  1,1 1,5 1,6 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 /  1,1 1,0 /  

 
 0,4 – 0,6 0,1 /  /  0,1 0,2 /  0,1 0,1 0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,2 -0,3 /  0,1 0,1 /  

 
 

 
  

 

>= 0,5 0,4 /  /  0,3 0,3 /  0,5 0,6 0,6 -0,3 -0,5 -0,4 0,6 -1,5 /  0,4 0,2 /  

 
 

 
1,5 – 2,5 1,6 /  /  1,5 1,4 /  1,8 2,4 2,6 0,8 0,7 0,7 2,2 0,4 /  1,8 1,3 /  

 
 

 
>1 1,3 /  /  1,3 1,1 /  0,6 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 /  0,4 0,4 /  

 
 >4 0,5 /  /  0,4 0,3 /  0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 /  0,8 0,7 /  

 
 

,% 
>10 3,4 /  /  10,3 9,0 /  10,2 5,0 5,8 1,0 9,1 8,1 4,9 8,3 /  - - /  

 
 
,% 

>10 0,4 /  /  9,0 8,2 /  14,1 0,2 0,9 3,1 20,8 18,7 6,7 11,8 /  - - /  

Таблиця 1. Основні показники оцінки фінансового стану "історичних" операторів
телекомунікацій країн СНД
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робіт, послуг). Показники рентабельності нижче норма&

тивного показника.

Показник фінансової незалежності ВАТ "Киргизте&

леком" є нижчим за нормативний. Але в 2011 р. він зріс

на 37%, а у 2012 р. на 5%. Коефіцієнт фінансової

стійкості перевищує норматив, що характеризує не

тільки ступінь ризикованості діяльності, але й немож&

ливість для оператора погасити борги власним капіта&

лом. Так, в 2010 р. показник виріс на 50%, але в 2011 р.

зменшився на 38%, але у 2012 р. знов зріс на 13%. Ко&

ефіцієнт інвестування нижче нормативу, що характери&

зує недостатність власного капіталу для покриття нео&

боротних активів. Коефіцієнт маневрування нижче нор&

ми, що свідчить про неплатоспроможність оператора та

неможливість маневрування власними оборотними кош&

тами. Зниження коефіцієнта забезпеченості оборотних

активів власним оборотним капіталом свідчить про по&

слаблення фінансового стану оператора та про не&

обхідність збільшення частки власного оборотного ка&

піталу. Негативна тенденція зміни коефіцієнтів лік&

відності характеризує неспроможність оператора пога&

шати свої борги, ні поточні, ні довгострокові. Фондові&

ддача активів нижче нормативу, що свідчить про висо&

ку фондомісткість та неефективне використання капі&

талу, але спостерігається незначне зростання на у 2012 р.

Показники рентабельності нижче норми, але в 2011 р.

було стрімке зростання як і рентабельності сукупного

капіталу, так і рентабельності власного капіталу, за ра&

хунок значного росту прибутку.

ВАТ "Ростелеком" є достатньо фінансово незалеж&

ним від кредиторів, оскільки частка власного капіталу

складає більше 50% сукупного капіталу. Але спостері&

гається негативна тенденція: на 25% знизився показник

в 2010 р. та на 5% в 2011 р. порівняно з попереднім

роком. Рівень коефіцієнта фінансової стійкості 0,5—0,7

свідчить про використання оператором позикового ка&

піталу, що підвищує ризик, а разом з тим і прибуток.

Спостерігається тенденція зниження коефіцієнта інве&

стування, що свідчить про зменшення власного капіта&

лу в обороті. Так, в 2010 р. було зниження на 22%, а в

2011 р. — на 26%. Коефіцієнт маневрування стрімко

падає, що негативно характеризує зміни у фінансовому

стані оператора, оскільки свідчить про зменшення

можливості вільно маневрувати власними коштами. В

2010 р. був спад на 25%, а в 2011 р. — на 227% по&

рівняно з попереднім роком. Також в 2011 р. спостері&

гається стрімке падіння коефіцієнта забезпеченості обо&

ротних активів власним оборотним капіталом на 376%,

що є негативним і свідчить про послаблення фінансово&

го стану оператора. В 2009 р. коефіцієнти поточної та

загальної ліквідності відповідали нормативу, але в 2011

р. спостерігається значне зниження, що вказує на не&

можливість оператора вчасно погасити як короткостро&

кові, так і довгострокові борги, оскільки величина обо&

ротних коштів значно менша величини заборгованос&

тей. Так, коефіцієнт загальної ліквідності в 2010 р. зни&

зився на 74%, а в 2011 — на 59%. Спостерігається не&

гативна тенденція зниження фондовіддачі, що свідчить

про неефективне використання капіталу оператора,

вкладеного в активи. В 2010 р. спостерігалось знижен&

ня показника на 19%, а в 2011 р. — на 34% порівняно з

попереднім. Але показники рентабельності знаходять&

ся на достатньому рівні, що засвідчує позитивні зміни у

діловій активності оператора.

Показник фінансової незалежності ПАТ "Укртеле&

ком" відповідає економічно доцільному значенню та

зростає на 8% в 2011 р. порівняно з 2010 р. Це свідчить

про можливість оператора погасити борги власними

коштами та про достатність власного капіталу і достат&

ню фінансову незалежність оператора. Коефіцієнт

фінансової стійкості знаходиться в межах нормативу та

знижується на 17% в 2011 р., що свідчить про знижен&

ня ризику неповернення боргів. Коефіцієнт інвестуван&

ня більше 1, що характеризує достатність власного ка&

піталу для покриття необоротних активів, але спостері&

гається зниження на 2% в 2010 р. та на 4,5% в 2011 р.

Спостерігається негативна тенденція зниження коефі&

цієнта маневрування, що свідчить про недостатню ма&

невреність, тому необхідно накопичувати власні обо&

ротні кошти. Зниження частки власного оборотного

капіталу в оборотних активах на 19% в 2010 р. та на

51% в 2011 р. свідчить про послаблення фінансового

стану, оскільки не менше 50% оборотних активів по&

винні формуватися за рахунок власного капіталу. Ко&

ефіцієнт поточної ліквідності в 2009—2010 рр. відпові&

дав економічно доцільному значенню, але в 2011 р.

відбулось зниження на 29%, що свідчить про мож&

ливість невчасно розрахуватися з зобов'язаннями. Ко&

ефіцієнт загальної ліквідності залишається стабільним,

оскільки оборотні активи і зобов'язання змінилися про&

порційно, але показник залишається нижче норматив&

ного рівня. Фондовіддача активів нижче нормативного

значення, але спостерігається позитивна тенденція. Рен&

табельності немає, оскільки оператор мав в 2011 р. зби&

ток в розмірі 17 104 574 дол. США.

Порівнявши показники оцінки фінансового стану

"історичних" операторів телекомунікацій країн СНД,

можна зробити висновок, що жоден оператор не відпо&

відає всім нормативам, але РУП "Белтелеком" та ВАТ

"Ростелеком" найбільше відповідають економічно до&

цільному значенню показників. Майже жодному норма&

тиву не відповідає ВАТ "Киргизтелеком".

Оскільки така методика немає інтегрального показ&

ника, то використаємо ще систему показників оцінки

банкрутства В. Бівера [2].

Відомий фінансовий аналітик Вільям Бівер запро&

понував свою систему показників для оцінки банкрут&

ства, яка базується на основі досліджень трендів по&

казників для діагностики банкрутства. З метою своє&

часного виявлення тенденцій формування незадовіль&

ної структури балансу у прибутково працюючого суб&

'єкта підприємницької діяльності, вжиття випереджу&

вальних заходів, спрямованих на запобігання банк&

рутства проводиться систематичний аналіз фінансо&

вого стану підприємства на основі показників Бівера,

з приведенням значень усіх вказаних показників такої

закордонної моделі до вітчизняного їх трактування

[2].

У таблиці 2 надано результати оцінки діагностики

банкрутства "історичних" операторів телекомунікацій

країн СНД за 2010—2012 рр. за В.Бівером.

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що

РУП "Белтелеком", АТ "Казахтелеком" та ВАТ "Росте&

леком" — оператори з нормальним фінансовим станом,
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оскільки їх показники відповідають нормативному зна&

ченню. ЗАТ "Арментел" може збанкрутувати за 5 років.

ВАТ "Киргизтелеком" та ПАТ "Укртелеком" перебува&

ють за декілька років до банкрутства.

Таким чином, проведені розрахунки дозволяють

зробити висновок, що серед "історичних" операторів

телекомунікацій країн СНД найкращі показники фінан&

сового стану у РУП "Белтелеком", АТ "Казахтелеком"

та ВАТ "Ростелеком", що свідчить про задовільний

фінансовий стан та низький рівень загрози банкрутства,

а також про непогані довгострокові перспективи діяль&

ності. ПАТ "Укртелеком" загрожує банкрутство, але за

всіма показниками спостерігається позитивна тенден&

ція покращення фінансового стану. Найбільше загро&

жує банкрутство ВАТ "Киргизтелеком", оскільки май&

же всі показники нижче нормативів, що свідчить про

незадовільний фінансовий стан.

Отже, відповідно до поставленої мети в роботі було

проведено оцінку фінансового стану "історичних" опе&

раторів країн СНД. Варто відзначити відсутність єдино&

го підходу до оцінки фінансового стану, що враховува&

тиме особливості телекомунікаційних операторів, що

безумовно впливає на якість проведеної оцінки фінан&

сового стану, що є безумовно напрямом для подальших

досліджень у цій сфері.
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 ,  ,  ,  ,  ,  ,  
2010 2011 2011 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  -0,1 /  /  /  /  /  -0,4 -0,4 /  
 0,3 /  /  7,3 7,1 /  8,9 11,9 12,1 0,9 8,0 8,4 3,8 6,7 /  - - /  
 10,4 /  /  10,5 10,8 /  35,6 32,9 29,8 71,9 61,3 64,2 40,7 43,5 /  35,7 38,1 /
 1,7 /  /  1,4 1,6 /  1,8 2,4 2,6 0,8 0,7 0,9 2,2 0,4 /  1,3 1,5 /  

Таблиця 2. Діагностика банкрутства "історичних" операторів телекомунікацій
країн СНД за В.Бівером


