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Вивчено структуру власного капіталу промислових підприємств, виявлено
природу та роль додаткового капіталу у складі власного капіталу
машинобудівних підприємств Полтавської області. Наголошено на
необхідності здійснення коригування показника додаткового капіталу та
запропоновано алгоритм коригувальних процедур. Обґрунтовано використання
у якості коригувального показника коефіцієнта зношеності основних засобів.
Вивчено рівень зношеності основних засобів, і на цій основі зроблено висновки
щодо фіктивності додаткового капіталу. Проведено оцінку впливу наявності
фіктивного капіталу у складі власного на показники фінансового стану в розрізі
окремих груп: фінансової стійкості, прибутковості та ділової активності.
Надано рекомендації щодо поправки аналітичних показників у процесі аналізу
звітності підприємства потенційними інвесторами та кредиторами.
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Исследована структура собственного капитала промышленных предприятий,
выявлена природа и роль дополнительного капитала в составе собственного
капитала машиностроительных предприятий Полтавской области. Отмечена
необходимость осуществления корректировки показателя дополнительного
капитала и предложен алгоритм корректирующих процедур. Обосновано
использование в качестве корректирующего показателя коэффициента износа
основных средств. Изучен уровень изношенности основных средств, и на этой
основе сделаны выводы относительно фиктивности дополнительного капитала.
Проведена оценка влияния наличия фиктивного капитала в составе
собственного на показатели финансового состояния в разрезе отдельных групп:
финансовой устойчивости, прибыльности и деловой активности. Даны
рекомендации по корректировке аналитических показателей в процессе анализа
отчетности предприятия потенциальными инвесторами и кредиторами.
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, собственный капитал,
дополнительный капитал, индексация, финансовое состояние.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наявність достатнього розміру власного капіталу
є необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства
незалежно від сфери діяльності, галузевої спрямованості тощо. Власний капітал
є головною рушійною силою його фінансово-господарської діяльності.
Ефективне функціонування підприємства значною мірою обумовлюється
структурою та розміром власного капіталу. Важливим питанням також є
визначення величини й темпів накопичення власного капіталу.
Капітал більшості промислових підприємств України формувався в процесі
роздержавлення та приватизації, яка мала свої особливості. На початкових
стадіях підприємства перебували у стані, близькому до банкрутства, у
результаті чого вартість викупу об’єкту приватизації, яка в подальшому
визначала рівень статутного капіталу, була достатньо низькою. В подальшому,
аби привести у відповідність вартість наявних у підприємств активів із
джерелами їх формування, була проведена індексація основних засобів, у
результаті якої сформувався показник «інший додатковий капітал». Тому на
сьогодні в більшості промислових підприємств у складі власного капіталу є
складова, яка не мала грошового виразу та може мати цілком фіктивний, не
підкріплений характер. Якщо в іноземних підприємств частка статутного
капіталу на початку діяльності складає 90 % і більше, а далі поступово
скорочується через накопичення нерозподіленого прибутку, то у структурі
власного капіталу вітчизняних промислових підприємств найбільшу частку
посідає додатковий капітал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу власного капіталу
підприємств різних організаційно-правових форм присвячено праці багатьох
учених. Загалом питання аналізу та управління власного капіталу
розкриваються в роботах Є.Ф. Брігхема [1], Н.Р. Холта, Ван Хорна, Дж. М.
Ваховича, Е. Нікбахта, А. Гропеллі, Ф. Модільяні, М. Міллера, Ф. Лі Ченга, Дж.
І. Фіннерті, Дж. К. Шима, Дж. Г. Сигела, Б. Коласса також у працях
вітчизняних учених-економістів: В.М. Суторміної, М.Д. Білик, А.М.
Поддєрьогіна, О.О.Терещенка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Гридчини, В.П. Савчука,
О.С. Редькіна, Є.Г. Рясних, Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньової та інших.
Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств розглядається в
роботах Байстрюченко Н.О. [2], Бондаренко Л.П. [3], Викиданця І.В. [4],
Король С.А. [5], Мацери С.М. [6], Плєшакової О.А. [7], Семенова А.Г. [5],
Теліженко О.М. [2]. Особливості цих процесів у діяльності російських
підприємств розкриваються вченими Бланка І.А. [8] Гулюгіною Т.І. [9],
Пілюгіною А.В., Соколова Е.В., Харисовою Г.М. [10]. Однак у жодній з робіт
не приділено уваги способам формування додаткового капіталу, причинам його
значної частки у загальній структурі капіталу. Частково проблеми наявності
значного додаткового капіталу у вітчизняних підприємств піднімаються в
роботах Сопко В. В. [11] і Бобяк А.П. [12], однак автори розставляють акценти
на обліку складових власного капіталу, не розкриваючи причин їх виникнення
та особливостей коригування. Тому ці питання потребують додаткових
досліджень.
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Мета роботи полягає у вивченні структури власного капіталу промислових
підприємств, визначенні характеру додаткового капіталу та оцінці його впливу
на показники фінансового стану.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розвиток підприємств і їх
розширене відтворення потребують додаткових ресурсів і накопичення
власного капіталу. Рівень власного капіталу підприємств України має динаміку
до зростання (рис. 1). Навіть не зважаючи на кризові явища 2008–2009 років,
власний капітал, хоч значно меншими темпами, але продовжував зростати.
Треба сказати, що в післякризовий період темпи нарощення власного капіталу
так і не відновилися.

Рисунок 1 – Динаміка власного капіталу підприємств України [13]
Проте частка власного капіталу у загальних пасивах підприємств навпаки
скорочується, що зумовлено використанням залучених ресурсів у діяльності
вітчизняних підприємств. З одного боку, зростання частки залученого капіталу
збільшує фінансовий ризик, однак з іншого – дає можливості для нарощення
рентабельності власного капіталу [14].
Аналіз структури власного капіталу промислових підприємств України
показав, що додатковий капітал займає в ньому найбільшу частку (табл. 1).
Крім того, чіткої тенденції до скорочення цієї частки не спостерігається.
Також у структурі власного капіталу у після кризовий період спостерігається
скорочення ролі прибутку у фінансуванні підприємств, оскільки його частка
мізерна.
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Таблиця 1 – Структура власного капіталу промислових підприємств України [13]
Показники
Статутний
капітал
Додатковий
капітал
Резервний
капітал
Нерозподілений
прибуток
Разом

2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
рівень, частка, рівень, частка, рівень, частка, рівень, частка,
млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%
158439,2

40

169500,1

41

176457,7

42

194342

42

171281,6

43

200334,1

49

221819,1

52

233039,7

50

19102,3

5

16453,6

4

16057,2

4

16541,9

4

49129,5

12

24514,1

6

10211,4

2

20447,3

4

397952,6

100

410801,9

100

424545,4

100

464370,9

100

Резервний капітал, який покликаний виконувати захисну функцію, також
займає не значну частку у власному капіталі, при цьому його рівень
затверджений законодавчо на рівні 25 % від статутного капіталу товариства.
Фактично ж рівень резервного капіталу складав не більше 11 % від статутного
капіталу, і в останні роки показник співвідношення скорочується (рис. 2).
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Рисунок 2 – Співвідношення резервного та статутного капіталу
промислових підприємств України [13]
Така структура власного капіталу суттєво ускладнює застосування методик
оцінки вартості як власного капіталу, так і середньозваженої вартості капіталу
загалом, не дає можливості визначити дійсний стан покриття активів та
залученого капіталу, викривляє показники фінансової стійкості підприємства та
іншу інформацію для потенційних інвесторів і кредиторів. Тому стає потреба
коригування складових власного капіталу з метою приведення у відповідність
всіх аналітичних показників. З цією метою необхідно вивчити природу
додаткового капіталу та довести можливість його включення до складу
власного капіталу або виключення.
Вивчення природи додаткового капіталу здійснювати узагальнено за всіма
підприємствами не можливо, тому для дослідження скористаємося даними
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машинобудівних підприємств Полтавської області. Вибірка включає 16
машинобудівних підприємств, які утворювалися до 90-х років.
Додатковий капітал таких підприємств утворювався внаслідок обов’язкової
індексації вартості основних засобів, причому різниця індексованої і балансової
вартості основних засобів включалася до додаткового капіталу. Кабінетом
Міністрів України було видано дві постанови: Постанова від 17 січня 1995 р.
№ 34 «Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів
амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1995 році» та аналогічна
за назвою Постанова від 16 травня 1996 р. № 523 у 1996–1997 рр. Особливістю
цих індексацій було те, що індекс переоцінки встановлювався однаковий для
всіх підприємств незалежно від стану зношеності його основних активів, а
також не враховувалася вартість викупу таких активів. У результаті таких
індексацій структура власного капіталу вітчизняних підприємств є відмінною
від традиційної структури, через знаний рівень додаткового капіталу.
Звичайно, у більшості випадків ці процеси справді дозволили привести у
відповідність вартість основних засобів до їх ринкової вартості, однак склалася
ситуація, за якої на деяких підприємствах частина активів, балансова вартість
яких стала значно вищою, фактично була дуже зношена і коштували значно
дешевше, тобто наявність складової капіталу «Додатковий капітал» у цій
ситуації є сумнівною. Необхідно зазначити, що ця складова не підкріплена
корпоративними правами, а значить не має впливу на корпоративне управління
підприємством, що є цілком вигідним для його власників.
Рівень додаткового капіталу машинобудівних підприємств Полтавської
області у співвідношенні зі статутним, який дійсно сформований у результаті
викупу підприємства, наведено на рис. 3.

Рисунок 3 – Співвідношення додаткового та статутного капіталу
машинобудівних підприємств Полтавської області [13]
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За даними машинобудівних підприємств Полтавської області бачимо, що
лише два із 16 досліджуваних підприємств мають показник додаткового
капіталу нижче статутного, тобто більше 87 % підприємств у складі власного
капіталу мають фіктивний капітал, утворений не реальними вкладеннями
коштів на розвиток підприємства, а переоцінкою основних активів.
Природа появи додаткового капіталу дає підстави стверджувати, що
включення його до складу власного капіталу або виключення повинно бути
обумовлене станом його основних засобів. Тому, на думку авторів, для
підприємств, у яких додатковий капітал переважає статутний, у випадку, якщо
буде доведено, що стан їх основних засобів незадовільний, додатковий капітал
повинен виключатися повністю або часткового зі складу власного капіталу,
оскільки він носить фіктивний характер.
Вважаємо, що таке джерело не може повною мірою виконувати функції,
покладені на власний капітал. Дооцінка активів на певний момент часу могла
бути виправданою, оскільки вартість активів у період приватизації штучно
занижувалася. Однак, на сьогодні рівень зношеності основних активів на
машинобудівних підприємствах дуже суттєвий (табл. 2).
На всіх досліджуваних підприємствах основні засоби зношені більше ніж на
30 %, на 13-ти з них – більше ніж на 50 % і на трьох із них – більше ніж на
80 %.
Таблиця 2 – Рівень зношеності основних засобів
машинобудівних підприємств Полтавської області
Підприємство
ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"
ВАТ "Тепловозоремонтний завод"
ПАТ "АвтоКрАЗ"
ПАТ "Кременчуцький колiсний завод"
ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод"
ПАТ "Полтавський турбомеханiчний завод"
ВАТ "Промсантехнiка"
ПАТ "Електромотор"
ПАТ "Шлiфверст"
ПАТ "Полтавський алмазний інструмент"
ПАТ "Галещинський машинобудiвний завод
сiльськогосподарських машин та обладнання"
ПАТ "Полтавхiммаш"
ПАТ "Полтавамаш"
ПАТ "Хорольський механiчний завод"
ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод"
ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин"

Коефіцієнт зношеності
основних засобів, %
38,3
85,8
91,9
58,9
87
53,6
67,8
75,5
78,8
30,4
62
60
40
52,4
66,9
58,5

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2013 (80). Серія «Економічні науки».

14

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Це дає підстави стверджувати, що інший додатковий капітал є фіктивним і не
може покривати зобов’язання перед кредиторами, не може виступати
гарантією, не може забезпечувати діяльність як джерело фінансування, тобто не
виконує своїх функцій.
Ще однією суттєвою особливістю додаткового капіталу є те, що його
наявність ускладнює обчислення вартості капіталу [15].
Оскільки на його суму не випущено акції, а значить не сплачуються за ними
дивіденди, то використовувати модель Гордона, яку традиційно
використовують для оцінки капіталу сформованого акціями, не можна.
Прирівняти його до рівня нерозподіленого прибутку теж не можна, оскільки
альтернатив у використанні іншого додаткового капіталу, окрім як покриття
збитку, не має. А саме теорія альтернативної вартості формує ціну такого
джерела капіталу, як нерозподілений прибуток. Можна було б вважати це
джерело фінансування безоплатним, як і кредиторська заборгованість, оскільки,
по-суті, це та частина вартості активів, яку власники отримали внаслідок
недоплати коштів попереднім власникам через сприятливі зміни кон’юнктури
ринку (або через фіктивне банкрутство). Однак, у будь-якому випадку,
прирівнювати власний капітал до залученого є невиправданим.
Отже, однозначно можна стверджувати що в силу різних причин:
податкових, адміністративних та управлінських, промислові підприємства
України, мають викривлену структуру власного капіталу. Хоч їм була надана
можливість звільнити баланс від фіктивних джерел фінансування рішенням
ДКЦПФР від 17 березня 2000 р. № 25, згідно з яким акціонерне товариство, яке
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України провело індексацію
балансової вартості основних фондів, мало право збільшити статутний фонд на
суму, що не перевищує суми індексації балансової вартості основних фондів,
зменшеної на суму індексації зносу за ними шляхом випуску акцій нової
номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної
вартості. Підприємства цього не зробили, на заваді стали як невідповідність
вартості активів їх балансовій вартості, так і небажання змінювати структуру
управління.
Таким чином, вважаємо за необхідне для підприємств з надмірним рівнем
додаткового капіталу в тих напрямках аналізу, де приймається показник
власного капіталу, проводити коригування балансу шляхом віднімання іншого
додаткового капіталу, або його частини, з активної і пасивної частини
одночасно. Такі коригувальні процедури дадуть змогу скоротити ризики
невиправданих висновків щодо фінансової стійкості та автономії підприємства,
рівня захищеності інтересів кредиторів, рівня рентабельності власного капіталу.
Методику здійснення коригувальних процедур можна представити у вигляді
наступного алгоритму (рис. 4).
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1 етап

Визначення коефіцієнту зносу
основних засобів

2 етап

Визначення скоригованого рівня
додаткового капіталу з урахуванням
коефіцієнта зносу

3 етап

4 етап

Коригування рівня необоротних активів з
урахуванням суми зменшення додаткового
капіталу (у випадку від’ємного значення –
повернення до попереднього етапу з
доведенням відхилення до невід’ємного
результату
Визначення аналітичних показників

Рисунок 4 – Алгоритм коригування балансу для оцінки фінансового стану
Використаємо наведений алгоритм для даних машинобудівних підприємств
Полтавської області. Однак спочатку представимо структуру власного капіталу
досліджуваних підприємств за даними звітності 2011 року, аби визначити місце
додаткового капіталу в загальному власному капіталі кожного підприємства
(табл. 3).
Аналіз показав, що п’ять підприємств із 16 у період кризи зазнали значних збитків,
у результаті чого нерозподілений прибуток у балансі має від’ємне значення.
Особливо складним є становище на ПАТ "Галещинський машинобудівний
завод сільськогосподарських машин та обладнання", його власний капітал
загалом утрачено в результаті господарської діяльності. Крім цього, втрачено і
чужі ресурси, задіяні в діяльності підприємства, про що свідчить від’ємне
значення підсумку всіх складових власного капіталу. ВАТ "Промсантехнiка"
має рівень непокритих збитків більше ніж додатковий і резервний капітал
разом взяті, що також свідчить про кризовий стан підприємства. І решта, три
підприємства (ВАТ "Тепловозоремонтний завод", ПАТ "Електромотор", ПАТ
"Шлiфверст"), мають рівень непокритих збитків нижче додаткового капіталу і,
тим самим, дуже добре прикривають труднощі його наявністю у балансі.
Для таких підприємств особливо важливим є додатковий капітал, оскільки
він покриває непокриті збитки. При його відсутності покривати збитки
довелося б статутним капіталом, оскільки достатніх резервів на цих
підприємствах не сформовано. Це є першою і основною причиною небажання
власників коригувати додатковий капітал [16].
Навіть для тих підприємств, які зуміли накопичити у складі власного
капіталу значну долю прибутку минулих років, все одно додатковий капітал
займає більше 50 % – для п’яти з досліджуваних підприємств, або більше 40 %
ще для трьох.
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2013 (80). Серія «Економічні науки».

16

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2013 (80). Серія «Економічні науки».

17

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Отже, незалежно від фінансового стану підприємств, роль додаткового
капіталу в їх власному капіталі значна. І власники не намірені його скорочувати.
Тому потенційним інвесторам чи кредиторам необхідно самостійно здійснювати
коригування власного капіталу для розрахунку об’єктивних аналітичних
показників і прийняття правильних рішень.
Коефіцієнти зносу основних засобів машинобудівних підприємств
Полтавської області наведені у табл. 2. Тому перший етап алгоритму уже
виконано. На другому етапі визначимо рівень скоригованого додаткового
капіталу. Результати розрахунків та їх порівняння з попереднім рівнем наведені
в табл. 4.
Отже, за рівнем зношеності основних засобів найперше місце займав ПАТ
"Кременчуцький колiсний завод", тому саме на даному підприємстві додатковий
капітал зазнав найбільшого скорочення. Суттєво скорочується в результаті
коригування додатковий капітал ПАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Полтавський
турбомеханiчний завод", ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" та ПАТ
"Хорольський механiчний завод".
Оскільки коригування балансових показників повинно зберігати рівність обох
його частин, то на наступному етапі необхідно скоригувати рівень необоротних
активів.
Таблиця 4 – Визначення скоригованого додаткового капіталу машинобудівних
підприємств Полтавської області
Підприємства
1
ПАТ "Крюкiвський
вагонобудiвний завод"
ПАТ "АвтоКрАЗ"
ПАТ "Кременчуцький
колiсний завод"
ПАТ "Кременчуцький завод
дорожнiх
машин"
ПАТ "Полтавський
турбомеханiчний
завод"
ПАТ "Полтавхiммаш"
ВАТ "Тепловозоремонтний
завод"
ПАТ "Хорольський
механiчний завод"
ПАТ "Полтавський
автоагрегатний завод"
ПАТ "Полтавамаш"

Фактичний Коефіцієнт
додатковий коригування,
капітал,
%
тис. грн.
2
3
810843
38,3

Скоригований
додатковий
капітал,
тис. грн.
4
500290,1

Відхилення,
тис. грн.

5
–310552,9

405786
119848

85,8
91,9

57621,6
9707,7

–348164,4
–110140,3

117667

58,9

48361,1

–69305,9

54473

87

7081,5

–47391,5

48756
123354

53,6
67,8

22622,8
39720,0

–26133,2
–83634,0

6435

75,5

1576,6

–4858,4

41859

78,8

8874,1

–32984,9

29206

30,4

20327,4

–8878,6
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Продовження таблиці 4
1
ПАТ "Полтавський
алмазний інструмент"
ПАТ "Електромотор"
ПАТ "Шлiфверст"
ПАТ "Карлiвський
машинобудiвний
завод"
ВАТ "Промсантехнiка"
ПАТ "Галещинський
машинобудiвний
завод
сiльськогосподарських
машин та обладнання"

2
76

3
62

4
28,9

5
–47,1

20259
23425
10986

60
40
52,4

8103,6
14055,0
5229,3

–12155,4
–9370,0
–5756,7

7577
6170

66,9
58,5

2508,0
2560,6

–5069,0
–3609,5

При цьому можлива ситуація, що балансова вартість необоротних активів
може бути менша за відхилення, яке потрібно врахувати. В такому випадку
вважаємо, що існували й інші причини формування додаткового капіталу, а тому
не повинно відбуватися такого суттєвого його скорочення і рівень відхилень
необхідно збалансувати з рівнем невід’ємного значення необоротних активів.
Тут може існувати думка щодо невірності використання коефіцієнту зносу
основних засобів в якості коригуючого коефіцієнта. Для осіб, які мають доступ
до внутрішньої звітності дійсно можна використовувати сам коефіцієнт
індексації основних засобів і лише до тієї їх частини, яка була отримана
підприємством у процесі приватизації. Проте, нашою метою є очистка
показників балансу зовнішніми користувачами, у яких є доступ лише до даних
фінансової звітності. У зв’язку з цим поправки скоригованого додаткового
капіталу не уникнути. Використання коефіцієнта зносу основних засобів у якості
коригувального показника дало від’ємне значення необоротних активів у
чотирьох підприємств з шістнадцяти.
Таблиця 5 – Коригування основних засобів машинобудівних підприємств
Полтавської області
Підприємства
1
ПАТ "Крюкiвський
вагонобудiвний завод"
ХК ВАТ "АвтоКрАЗ"
ПАТ "Кременчуцький
колiсний завод"
ПАТ "Кременчуцький
завод
дорожнiх машин"

Фактичні Відхилення за Скориговані
Перерахований
Збалансоване
необоротні додатковим
основні
скоригований
відхилення,
активи,
капіталом, тис. засоби, тис.
додатковий
тис. грн.
тис. грн
грн.
грн.
капітал, тис. грн.
2
3
4
5
6
646351
2132208

–310553
–348164

335798,1
1784044

173672

–110140

63531,69

55919

–69305,9

–13386,9

–55919

61748
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Продовження таблиці 5
1
ПАТ "Полтавський
турбомеханiчний
завод"
ПАТ "Полтавхiммаш"
ВАТ
"Тепловозоремонтний
завод"
ПАТ "Хорольський
механiчний завод"
ПАТ "Полтавський
автоагрегатний завод"
ПАТ "Полтавамаш"
ПАТ "Полтавський
алмазний інструмент"
ПАТ "Електромотор"
ПАТ "Шлiфверст"
ПАТ "Карлiвський
машинобудiвний
завод"
ВАТ
"Промсантехнiка"
ПАТ "Галещинський
машинобудiвний
завод сiльськогосподарських машин
та обладнання"

2

3

4

81792
59039

–47391,5
–26133,2

34400,49
32905,78

109217

–83634

25582,99

12513

–4858,43

7654,575

78560
32340

–32984,9
–8878,62

45575,11
23461,38

16758
11852
8755

–47,12
–12155,4
–9370

16710,88
–303,4
-615

10745

–5756,66

4988,336

3684

–5069,01

–1385,01

13859

–3609,45

10249,55

5

6

–11852
–8755

8407
14670

–3684

3893

Для цих підприємств необхідний ще один етап коригувальних процедур –
перерахунок скоригованого додаткового капіталу до того рівня, при якому
скориговані необоротні активи матимуть невід’ємне значення.
Встановити вплив додаткового капіталу на фінансовий стан зможемо тоді,
коли обчислимо аналітичні показники з балансовими значеннями додаткового
капіталу і необоротних активів та з скоригованими значеннями, тобто виконаємо
останній етап запропонованого алгоритму.
Оскільки показники фінансового стану найчастіше поділяють на чотири
групи: показники ліквідності, показники фінансової стійкості, показники
прибутковості та показники ділової активності [17], то саме в такому розрізі і
будемо здійснювати наступні обчислення. З усіх показників залишимо лише ті, в
яких приймається до уваги власний капітал, а тому група показників ліквідності
з дослідження виключається. В усіх інших групах вибираємо ті з показників, що
не повторюють і не доповнюють один одного. За даними табл. 6 бачимо, що
коригування додаткового капіталу скоротило коефіцієнт автономії, котрий
показує частка власного капіталу у загальних фінансових ресурсах
підприємства.
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При цьому скорочення відбулися в різних масштабах: на трьох
підприємствах до 5 %, на 8-ми підприємствах до20 %, на чотирьох більше 20 %
і на одному підприємстві показник зріс, але виключно через те, що він і так мав
від’ємне значення тобто все одно відбулося погіршення і без того відсутньої
автономії.
Коефіцієнт фінансового левериджу, який засвідчує рівень фінансового
ризику, оскільки обчислюється як співвідношення залученого капіталу до
власного, після коригування зріс на всіх підприємствах крім тих, на яких
власний капітал мав від’ємне значення і рівень ризику яких і без обчислення
коефіцієнта не прийнятний.
На двох підприємствах зміни відбулися до 1 %, на одному до 30 %, на восьми
підприємствах – до 67 %, на одному більше 67 %.
При негативних змінах у двох попередніх показниках, коефіцієнт
маневреності власного капіталу також збільшився майже на всіх підприємствах.
Скорочення його знову відбулося лише для тих підприємств, які отримали
від’ємне значення власного капіталу.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує співвідношення власних
оборотних активів до загального власного капіталу підприємства, оскільки в
коригувальних процедурах зазнавали змін всі складові цього показника, то в
результаті виявилося, що на 2-х підприємствах коефіцієнт зріс лише в межах 1
%, на двох – до 20 %, на сьоми підприємствах – до 67 %.
Таким чином, машинобудівні підприємства, що мають невиправдано високий
рівень додаткового капіталу, навмисно підвищують рівень своєї фінансової
стійкості, тому приймаючи рішення зовнішнім користувачам – потенційним
інвесторам чи кредиторам необхідно коригувати коефіцієнт фінансової
автономії на 20 %, коефіцієнт фінансового левериджу та коефіцієнт
маневреності власного капіталу аж на 67 % від отриманих результатів за
даними балансу.
Аналіз впливу коригування додаткового капіталу на показники
прибутковості (табл. 7) показав, що для підприємств, які мають прибуток вплив
позитивний, оскільки рентабельність і активів і власного капіталу нарощується,
але збиткові підприємства мають негативний вплив, оскільки їх збитковість
також зростає. На трьох підприємствах рентабельність активів зростає не
суттєво – до 1%, на п’яти – до 12 %, на п’яти до 50 % (серед них є і такі де
зростає збитковість, а не рентабельність) і на трьох – зростає збитковість
більше ніж на 50 %.
Рентабельність власного капіталу змінюється більшими темпами. І це
об’єктивно, оскільки прибуток, що знаходиться в чисельнику не змінюється, а
власний капітал, в знаменнику, скорочується. На трьох підприємствах
рентабельність власного капіталу зросла після коригування показників до 20 %,
на чотрьох – до 50 % і на шести – до 75 %. Тому можемо сказати, що вплив
достатньо суттєвий.
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Остання група показників фінансового стану – це показники ділової
активності, серед яких обрано лише два (табл. 8), де в розрахунок приймається
рівень власного капіталу або необоротних активів.
Таблиця 7 – Вплив коригування додаткового капіталу на показники прибутковості
Рентабельність активів
Підприємства

ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний
завод"
ХК ВАТ "АвтоКрАЗ"
ПАТ "Кременчуцький колiсний завод"
ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх
машин"
ПАТ "Полтавський турбомеханiчний
завод"
ПАТ "Полтавхiммаш"
ВАТ "Тепловозоремонтний завод"
ПАТ "Хорольський механiчний завод"
ПАТ "Полтавський автоагрегатний
завод"
ПАТ "Полтавамаш"
ПАТ "Полтавський алмазний
інструмент"
ПАТ "Електромотор"
ПАТ "Шлiфверст"
ПАТ "Карлiвський машинобудiвний
завод"
ВАТ "Промсантехнiка"
ПАТ "Галещинський машинобудiвний
завод сiльськогосподарських машин та
обладнання"

До
коригування

Після
Відхикориг
лення,
у%
вання

Рентабельність
власного капіталу
До
Після
кори
Відхикориг
гулення,
уванн
%
вання
я

23,4

26,2

12,0

32,9

38,7

17,6

0,2
4,8

0,2
6,9

0,0
43,8

0,7
6,5

1
10,9

42,9
67,7

7

9,9

41,4

9,7

16

64,9

6,7

8,2

22,4

13,4

21,6

61,2

68

84,2

23,8

149,6

42,1

–19,3

–34

76,2

18,4

19,5

6,0

–2,5

–2,6

4,0

0,1

0,1

0,0

105,
3
–
48,5
22,6
–
26,4
0,2

8,5

8,5

0,0

–5,7
–0,8

–8,8
–1,1

–4

24,2

–
1327,0
7,1

–48,6

84,1

0,3

50,0

9,7

9,7

0,0

54,4
37,5

–7
–1,4

–12,3
–2,2

75,7
57,1

–4,5

12,5

–8,7

–11,6

33,3

–14,6

–29,6

102,7

–93

41,6

–144,7

–1,7

–1,8

5,9

48,9

16,9

–65,4

595,1

З табл. 8 бачимо, що скорочення рівня необоротних активів і власного
капіталу через коригування додаткового капіталу мало позитивний вплив на
показники ділової активності, оскільки прискорило їх оборотність. Так,
оборотність активів зросла на чотирьх підприємствах менше 1 %, на трьох
підприємствах до 20 %, на чотирьох до 40 % і на решті більше 40 % Оскільки
розподіл між підприємствами виявився рівномірний, то можна сказати, що в
середньому оборотність активів прискорилася на 26 %.
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Таблиця 8 – Вплив коригування додаткового капіталу
на показники ділової активності
Оборотність власного
капіталу
До
ВідхиПісля
Відхикориг
лення,
коригу лення,
у%
-вання
%
вання

Оборотність активів
Підприємства

ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний
завод"
ХК ВАТ "АвтоКрАЗ"
ПАТ "Кременчуцький колiсний
завод"
ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх
машин"
ПАТ "Полтавський турбомеханiчний
завод"
ПАТ "Полтавхiммаш"
ВАТ "Тепловозоремонтний завод"
ПАТ "Хорольський механiчний
завод"
ПАТ "Полтавський автоагрегатний
завод"
ПАТ "Полтавамаш"
ПАТ "Полтавський алмазний
інструмент"
ПАТ "Електромотор"
ПАТ "Шлiфверст"
ПАТ "Карлiвський машинобудiвний
завод"
ВАТ "Промсантехнiка"
ПАТ "Галещинський
машинобудiвний завод
сiльськогосподарських машин та
обладнання"

До
коригування

Після
кориг
ування

2,1

2,4

14,3

3

3,5

16,7

0,1

0,1

0,0

0,4

0,6

50,0

1,2

1,7

41,7

1,6

2,6

62,5

2

2,8

40,0

2,8

4,5

60,7

0,9

1,1

22,2

1,8

2,9

61,1

5,5
0,2

6,8
0,4

23,6
100,0

8,5
0,6

12
–7,3

41,2
–1316,7

1

1,1

10,0

1,2

1,3

8,3

0,2

0,2

0,0

1,8

3,2

77,8

0,5

0,7

40,0

0,8

1,2

50,0

1

1

0,0

1,2

1,2

0,0

4,3
0,5

6,6
0,6

53,5
20,0

5,3
0,8

9,3
1,3

75,5
62,5

1,3

1,4

7,7

2,7

3,7

37,0

0,2

0,3

50,0

1,1

–0,5

–145,5

0,6

0,6

0,0

–15,8

–5,4

–65,8

Оборотність власного капіталу також прискорюється швидшими темпами. І
знову на підприємствах з від’ємним значенням скоригованого власного
капіталу оборотність не прискорюється, а уповільнюється, про що свідчить знак
мінус. Для решти підприємств відхилення коливається від 37 до 77 %, тому
можна сказати, що оборотність власного капіталу прискорилася в середньому
на 46 %.
ВИСНОВКИ. Отже, проведене дослідження дало змогу виявити природу і
роль додаткового капіталу у складі власного капіталу машинобудівних
підприємств Полтавської області, а також довести необхідність коригування
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показників балансу, оскільки наявність фіктивного додаткового капіталу
суттєво викривляє аналітичні показники.
Потенційні інвестори та кредитори, використовуючи дані звітності
підприємств, повинні враховувати, що фінансова стійкість підприємства
завищена, ментальність та оборотність навпаки занижена. Тому з огляду на
принцип обачності потрібно проводити коригування аналітичних показників у
рамках від 20 до 70 %.
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ADDITIONAL CAPITAL OF MECHANICAL ENGINEERING
ENTERPRISES: NEED TO ADJUST AND IMPACT ON THE INDICATORS
FINANCIAL CONDITION
O. Voloshyna
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: voloksa@mail.ru
Object of study is the structure of equity enterprises of mechanical engineering on
Poltava region. It was studied the origin concept of additional capital. Has been
proven need to adjust additional capital. The author proposed correction algorithm.
Additional capital arises as a result of indexation fixed assets. Depreciation of fixed
assets
is a large. Therefore additional capital is a fiction. Indicators financial
conditions were identified before adjustment and after. They have changed
significantly. Author recommends correction of indicators financial condition when
investors or lenders make analysis of reports
Key words: enterprises of mechanical engineering, equity, additional capital,
indexation, indicators of financial condition
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