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До кінця 2008 року, незважаючи не певні їх коливання, значення даних
показників свідчили про прибутковість діяльності підприємства. На кінець 2009
року усі три показники рентабельності мали від’ємне значення. Протягом 2010
року вони зросли, але станом на кінець 2011 року і до кінця 2014 року
показники рентабельності компанії були від’ємними. Якщо показники
рентабельності активів та рентабельності реалізації, хоча б дещо зросли
порівняно з попереднім роком, рентабельність власного капіталу знижувалась
постійно з кожним роком. На кінець 2014 року найнижчою була прибутковість
реалізації - -66,04%.
Найвищі значення показників ділової активності спостерігались станом на
кінець 2006 року перед здійсненням ІРО. Однак на кінець 2006 року їх значення
знизились більш ніж у два рази. Також спади спостерігались у 2009 та 2012
роках (рис. 2.18).
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Рис. 2.18. Динаміка показників групи оцінки ділової активності компанії ТММ
Станом на кінець 2014 року найнижчим з групи даних показників був
коефіцієнт оборотності запасів, який становив 0,23, тобто кожна одиниця
запасів приносить 0,23 грошових одиниць реалізованої продукції. Як і
оборотність запасів, оборотність капіталу та фондовіддача на кінець 2014 року
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також знизились. Фондовіддача становила 0,26, що свідчить про низьку
ефективність використання основних засобів компанії. Найвищим серед
показників ділової активності був коефіцієнт оборотності капіталу, який склав
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нестабільність фінансового стану компанії ТММ, низьку прибутковість, ділову
активність та ліквідність, в значній мірі обумовленій залежністю від
позичкового капіталу та низького рівня продаж.
Показники фінансової стійкості компанії DUPD досить високі. Станом на
кінець 2007 року маневреність власного капіталу дорівнювала 0,47, коефіцієнт
фінансування становив 0,1, а частка власного капіталу у загальній структурі
активів складала понад 91%. Це свідчить як про високу фінансову стійкість
компанії, так і про не до використання можливостей позичкового капіталу.
Станом на кінець 2014 року обсяг залученого капіталу порівняно з власним ще
більше зменшився і їх співвідношення становило 0,09, коефіцієнт автономії зріс
до 0,92. Однак зменшився коефіцієнт маневреності власного капіталу, який
дорівнював 0,18, тобто нижче рекомендованого 0,2 (рис. 2.19).
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Рис. 2.19. Динаміка показників групи оцінки фінансової стійкості компанії
DUPD
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Щодо показників ліквідності компанії, то вони досить високі. Станом на
кінець 2007 року коефіцієнт поточної ліквідності становив 18,02 при
рекомендованому 1,0-2,0, коефіцієнт проміжної ліквідності становив 18,00 при
критичному 0,7-1,0, а коефіцієнт абсолютної ліквідності – 17,52, при
нормативному 0,2-,0,5. Такі високі значення пов’язане з низькою часткою
короткострокових зобов’язань підприємства та незначним об’ємом запасів.
Хоча станом на кінець 2014 року усі коефіцієнти ліквідності знизились у п’ять
разів, їх значення все ще значно перевищували нормативне. Як коефіцієнт
поточної ліквідності, так і коефіцієнти проміжної та абсолютної ліквідності
після стрімкого зростання у 2008 році з кожним роком знижувались, станом на
кінець 2014 року становили 3,15, 3,15 та 2,09 відповідно (рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Динаміка показників групи оцінки ліквідності компанії DUPD
Порівняно з показниками фінансової стійкості та ліквідності, показники
рентабельності компанії низькі. Станом на кінець 2008 року усі три показники
рентабельності

були

від’ємними.

Значення

коефіцієнта

рентабельності

реалізації було найнижчим -58,05. Станом на кінець 2010 року значення
показників піднялись у зв’язку з зростанням чистого прибутку компанії. Однак
в наступні роки із зростанням оперативних збитків показники рентабельності
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знизились. Це особливо стосується коефіцієнта рентабельності, значення якого
станом на кінець 2011 року склало -241,41. Станом на кінець 2014 року
коефіцієнт рентабельності реалізації становив 1,05, однак діяльність компанії
була збиткова. Рентабельності активів та

власного капіталу знизились і

становили відповідно -50% та -55% (рис. 2.21).
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Рис. 2.21. Динаміка показників групи оцінки рентабельності компанії DUPD
Протягом досліджуваного періоду рівень ділової активності компанії був
також низьким. Показники ділової активності коливались на межі 0 (рис. 2.22).
0,1000

8,0000

0,0000
-0,1000
-0,2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,0000
4,0000

-0,3000

2,0000

-0,4000

0,0000

-0,5000

Оборотність капіталу
Фондовіддача
Оборотність запасів

-2,0000

-0,6000
-0,7000
-0,8000

-4,0000
-6,0000

Рис. 2.22. Динаміка показників групи оцінки ділової активності компанії DUPD
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Однак через збитки від реалізації станом на кінець 2014 року усі три
коефіцієнти набули від’ємного значення. Оборотність капіталу становила -0,53,
фондовіддачі - -0,7, а коефіцієнт оборотності запасів знизився до -3,92.
Отже, незважаючи на високі показники фінансової стійкості та ліквідності
компанії DUPD, показники рентабельності та ділової активності дуже низькі.
Хоча частка власного капіталу висока, доходи від реалізації низькі, що
негативно впливає на прибутковість та швидкість обороту коштів компанії.
За період з 2004 по 2014 рік фінансова стійкість ПАТ ХК «Київміськбуд»
коливалась. Коефіцієнт фінансування станом на кінець 2004 року становив 1,74.
Його значення стрімко зростало у 2006, 2007, 2010 та 2012 роках. Станом на
кінець 2014 року він дорівнював 6,38. Коефіцієнт автономії, який на початок
періоду становив 0,07, значно зріс на кінець 2011 року, коли частка власного
капіталу у структурі активів становила майже 40%. Однак на кінець 2014 року
показник знизився до 13,55%. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
станом на кінець 2004 року дорівнював 11,71. Протягом досліджуваного
періоду він значно скоротився. На кінець 2011 року він становив 0,95. Станом
на кінець 2014 року він піднявся до 6,25, що пов’язано із зменшенням обсягу
власного капіталу (рис. 2.23).
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Рис. 2.23. Динаміка показників групи оцінки фінансової стійкості ПАТ ХК
«Київміськбуд»
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Показники ліквідності компанії коливались протягом досліджуваного
періоду. Значення коефіцієнту поточної ліквідності, яке на кінець 2004 року
становило 7,74, значно знизилось у 2006-2012 роках. Станом на кінець 2012
року поточна ліквідність дорівнювала 2,02. На кінець наступного року показник
зріс до 12,08, і станом на кінець 2014 року його значення становило 10,26.
Коефіцієнт проміжної ліквідності також коливався. Найнижчим його значення
було в кінці 2011 року – 0,22. Після зростання у 2013 році, на кінець 2014 року
коефіцієнт проміжної ліквідності дорівнював 0,57. Коефіцієнт абсолютної
ліквідності низький. Порівняно з 2004 роком він зріс, але станом на кінець 2014
року цей показник становив 0,08 (рис. 2.24).
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Рис. 2.24. Динаміка показників групи оцінки ліквідності ПАТ ХК
«Київміськбуд»
Показники рентабельності ПАТ ХК «Київміськбуд» характеризуються
значним коливанням. 2007, 2010 та 2012 роки були періодом, коли коефіцієнти
рентабельності зростали. В цілому протягом досліджуваного періоду серед
показників рентабельності найвищим був коефіцієнт рентабельність власного
капіталу, який станом на кінець 2010 року сягнув позначки 0,49. На кінець 2014
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року його значення знизилось до 0,11, коефіцієнт рентабельності активів
складав 0,02, а коефіцієнт рентабельності реалізації становив 0,03 (рис. 2.25).
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Рис. 2.25. Динаміка показників групи оцінки рентабельності ПАТ ХК
«Київміськбуд»
Серед показників ділової активності станом на кінець 2005 року оборотність
запасів мала найнижче значення – 0,71. Після зростання у 2007-2010 роках до
21,79, станом на кінець 2014 року показник становив 0,53.
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Рис. 2.26. Динаміка показників групи оцінки ділової активності компанії ПАТ
ХК «Київміськбуд»
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Станом на кінець 2005 року найвищим в даній групі був показник
оборотності капіталу. У 2008 році значення цього показника зросло до 16,7, але
станом на кінець 2014 року оборотність капіталу знизилась і становила 3,2
обороти. Показник фондовіддачі, який на початок досліджуваного періоду
становив 4,8, протягом наступних років лише у 2008 році зміг перевищити
одиницю (1,01). З 2011 року спостерігалось зростання даного показника і на
кінець 2014 року його значення дорівнювало 6,95.
Проведений аналіз свідчить про значну залежність ПАТ ХК «Київміськбуд»
від зовнішніх джерел фінансування. Незважаючи на досить високі показники
ділової активності, частка власного капіталу підприємства скорочується та
знижуються фінансова стійкість підприємства та нестабільною є прибутковість
компанії.
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Рис. 2.27. Динаміка показників групи оцінки фінансової стійкості
ПАТ «Трест» Житлобуд-1»
Аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «Трест «Житлобуд-1» свідчать
про значну залежність підприємства від позичкових коштів (рис. 2.27). Частка
власного капіталу у структурі фінансових ресурсів станом на кінець 2004 року
складала 5,56%. До кінця 2014 року вона ще більше скоротилась і склала 2%.
Відповідно коефіцієнт фінансування компанії досить високий. На початок
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досліджуваного періоду він складав 17. Після скорочення до 7,46 в кінці 2007
року, на кінець 2009 року він зріс до 79,46. Станом на кінець 2014 року його
значення становило 47,66. Маневреність власного капіталу у 2004-2014 роках
коливалась. На кінець 2004 року вона дорівнювала -12,24. Показник зріс до 2,96 у кінці 2007 року, проте станом на кінець 2009 року опустився до -25,41.
До кінця 2011 року показник маневреності власного капіталу мав від’ємне
значення. Станом на кінець 2014 року коефіцієнт становив 27,51. Таке значне
зростання показника пояснюється нарощенням обсягів запасів та дебіторської
заборгованості.
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Рис. 2.28. Динаміка показників групи оцінки ліквідності
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(рис.2.28). Низькі коефіцієнти ліквідності на початку досліджуваного періоду,
станом на кінець 2014 року показники поточної та проміжної ліквідності значно
зросли, в той час як показник абсолютної ліквідності збільшився лише на 0,009
і становив 0,016. Коефіцієнти поточної та проміжної ліквідності на кінець
періоду дорівнювали 2,61 та 1,42 відповідно.
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Аналіз показників рентабельності ПАТ «Трест «Житлобуд-1» свідчить про
те, що 2008, 2009 та 2012 роки були кризовими для підприємства, У ці роки усі
три показники рентабельності набували від’ємного значення. Найвищими
коефіцієнти рентабельності були у кінці 2007 та 2010 років. Серед розглянутих
показників найвищою була рентабельність власного капіталу. Станом на кінець
2007 року значення цього показника піднялось до 111%. Після кризового 2012
року показники прибутковості з кожним роком зростають. Найшвидші темпи
зростання показує показник рентабельності власного капіталу. Станом на
кінець 2014 року цей коефіцієнт дорівнював 0,24, рентабельність реалізації
становила 0,01, а коефіцієнт рентабельності активів склав 0,006 (рис.2.29).
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Рис. 2.29. Динаміка показників групи оцінки рентабельності
ПАТ «Трест «Житлобуд-1»
Щодо показників ділової активності, їх динаміка свідчить про значні
коливання у швидкості обороту коштів підприємства. Станом на кінець 2005
року серед коефіцієнтів оборотності найвищим був показник оборотності
запасів, який становив 22,74. На кінець 2009 року він опустився до 8,2, і після
короткострокового зростання в кінці 2010 року, на кінець 2014 року він
опустився до 1,16. Оборотність капіталу на початку досліджуваного періоду
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становила 11,81. На кінець 2008 року показник знизився до 5,44. Після значних
коливань станом на кінець 2014 року оборотність капіталу склала 22,78.
Найнижчим серед показників ділової активності була оборотність основних
засобів. Станом на кінець 2005 року показник становив 0,89. На кінець 2009
року він знизився до 0,46. Станом на кінець 20014 року показник фондовіддачі
зріс до 5,56.
Проведений аналіз чотирьох груп показників показав, що ПАТ «Трест
«Житлобуд-1» в значній мірі залежить від короткострокових зобов’язань та
дебіторської заборгованості. Це є причиною низької фінансової стійкості та
прибутковості підприємства.

30,0000
25,0000
20,0000
Оборотність запасів

15,0000

Оборотність капіталу
Фондовіддача

10,0000
5,0000
0,0000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 2.30. Динаміка показників групи оцінки ділової активності компанії
ПАТ «Трест «Житлобуд-1»
Показники

фінансової

стійкості

компанії

LEG

Immobilien

характеризуються не такими значними коливаннями як показники українських
акціонерних товариств (рис. 2.30). У перші два роки після заснування компанії
спостерігались вищі значення коефіцієнту фінансування та нижчі коефіцієнту
автономії та маневреності власного капіталу. Станом на кінець 2010 року усі
три показники покращили свою динаміку. Коефіцієнт фінансування становив
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1,23, коефіцієнт автономії – 0,44, а коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,23. Станом на кінець 2014 року коефіцієнт фінансування зріс до 1,53. Частка
власного капіталу у структурі фінансових ресурсів склала 39,5%, а
маневреність

власного

капіталу

дорівнювала

-0,18.

Протягом

усього

досліджуваного періоду коефіцієнт маневреності залишався від’ємним, що
пов’язано із значним переважанням у структурі активів компанії основних
фондів (рис. 2.31).
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Рис. 2.31. Динаміка показників групи оцінки фінансової стійкості компанії
LEG Immobilien
Ліквідність підприємства в цілому до кінця 2013 року зростала, хоча
показники були нижчими за рекомендовані значення. Станом на кінець 2013
року поточна ліквідність підприємства становила 0,53, коефіцієнт проміжної
ліквідності дорівнював 0,48, коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,07. Станом
на кінець 2014 року усі три показники ліквідності знизились, що пов’язано із
збільшенням короткострокових зобов’язань компанії. Поточна ліквідність
скоротилась на 35%, коефіцієнт проміжної ліквідності – на 33%, а коефіцієнт
абсолютної

ліквідності

–

на

40%

(рис.

2.32).

Отримані

результати
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підтверджують стратегію підприємства, в якій перевага надається нарощенню
основних фондів, а не оборотних активів.
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Рис. 2.32. Динаміка показників групи оцінки ліквідності компанії
LEG Immobilien
Аналіз показників оцінки рентабельності показав, що перші роки після
заснування та 2011 роки були для компанії не прибутковими (рис. 2.33).
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Рис. 2.33. Динаміка показників групи оцінки рентабельності компанії
LEG Immobilien
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Станом на кінець 2010 року рентабельність підприємства короткостроково
зросла, однак протягом 2011 року значення коефіцієнтів набули від’ємних
значень. Най нижче з них опустилась рентабельність реалізації - -3,03%. З кінця
2012 року показники рентабельності компанії характеризувались зростаючою
тенденцією. Станом на кінець 2014 року показник рентабельності реалізації зріс
до 0,27, коефіцієнт рентабельності власного капіталу становив 0,07, а
коефіцієнт рентабельності активів дорівнював 0,03.
Серед показників ділової активності оборотність капіталу та фондовіддача
характеризуються

стабільною

тенденцією.

Дані

показники

протягом

досліджуваного періоду залишались практично на одному рівні. Станом на
кінець 2014 року порівняно з попереднім роком ці коефіцієнти знизились на
0,83% та на 1,55% відповідно. Значними темпами зростає показник оборотності
запасів. На кінець 2014 року цей показник дорівнював 70,77, що пояснюється
зростанням прибутків підприємства, і в цей же час зменшенні обсягів запасів
(рис. 2.34).
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Рис. 2.34. Динаміка показників групи оцінки ділової активності компанії
LEG Immobilien
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Проведений аналіз чотирьох груп показників показав, що німецька
компанія LEG Immobilien протягом останніх трьох років характеризується
стабільним

фінансово-економічним

становищем,

особливо

порівняно

з

українським компаніями. Це перш за все пов’язано із структурою капіталу, в
якій переважає власний капітал, та з високим обсягами реалізації.
На основі відібраних показників ми змогли проаналізувати фінансове
економічне

становище

обраних

акціонерних

товариств

як

об’єктів

інвестування, що в певній мірі характеризує рівень їх корпоративної безпеки.
Однак сучасних інвесторів, готових інвестувати в акції компаній, крім цього
цікавлять потенціал корпоративного управління та самих цінних паперів
компаній. Тому вважаємо доцільним розроблення такої методики оцінки
корпоративної безпеки акціонерних товариств, яка б враховувала дані
особливості підприємств корпоративного типу та могла б застосовуватись
вітчизняними компаніями.
2.4.

Аналіз

показників

результативності

використання

капіталу

акціонерних товариств будівельної галузі
Важливою

складовою

механізму

управління

капіталом

є

аналіз

результативності його використання. Такий аналіз дозволяє визначити основні
фактори, що впливають на ефективність діяльності та управління ресурсами
компанії, допомагає визначити можливі резерви зростання прибутку.
Рентабельність власного капіталу є показником, який особливо цікавить
більшість інвесторів, оскільки показує віддачу, яку компанія здатна генерувати
на гроші акціонерів. Ця віддача може бути розбита на три складові для
подальшого аналізу того, як ці доходи були отримані і що сприяло їх
генеруванню.
Відповідно до проведених розрахунків (Додаток Ж) можна зробити
висновок, що найбільш вагомим фактором, що позитивно впливає на
прибутковість компанії є фінансовий леверидж. Висока прибутковість компанії
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протягом 2004-2007 років та за 2010 рік це саме результат високого
фінансового

левериджу

(рис.

2.35).

Постійно

зростаючий

коефіцієнт

фінансового левериджу свідчить про прийняту компанією політику великих
запозичень. Станом на 31.12.2014 року значення цього показника становило
4,165, що майже у двічі більше ніж на кінець 2004 року. Основним фактором
негативної динаміки рентабельності капіталу за період 2008-2009 рр. та 20112014 рр. є зниження операційної ефективності, про що свідчать зростання
від’ємного значення рентабельності реалізації, викликані зростанням чистого
збитку компанії. Станом на 31.12.2004 року рентабельність власного капіталу
компанії ТММ склала -88,1%, що на 68,43% та більш як чотири рази нижчий
показник порівняно з попереднім роком. Усі три складові мали негативний
вплив на рентабельність власного капіталу: рентабельність реалізації - -45,24%,
оборотність активів - -17,88%, фінансовий леверидж - -5,31% .
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Рис. 2.35 Динаміка рентабельності капіталу компанії ТММ та його
факторів за період з 31.12.2004 по 31.12.2014 рр.
Отже, зменшення рентабельності власного капіталу компанії ТММ
свідчить

про

неефективне

вкладення

власного

капіталу

у

діяльність

підприємства, від’ємна рентабельність продаж - про неефективність продажу
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продукції, коливання показника оборотності активів - про зменшення чистої
виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи. В
цей же час зростає коефіцієнт фінансового левериджу, що свідчить про
збільшення частки позикових коштів відносно власних і про збільшення
залежності підприємства від зовнішніх джерел.
Рентабельність

власного

капіталу

компанії

DUPD

протягом

досліджуваного періоду коливалась. Останні 4 роки значення показника
від’ємне і станом на кінець 2014 року становить -75,98%. Факторний аналіз
показав, що основним фактором, що впливав на негативну тенденцію показника
у 2007-2013 роках, була рентабельність реалізації. Станом на 31.12.2011 року
значення рентабельності продаж сягнуло критичного значення -241,4. Станом
на 31.12.2014 року показник рентабельності реалізації становив 1,05, але як
чистий прибуток так і дохід від реалізації були від’ємними. В результаті цього
від’ємного значення набула оборотність активів - -0,67, вплив якої на
рентабельність власного капіталу компанії склав 77,74% (рис. 2.36).
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Рис. 2.36 Динаміка рентабельності капіталу компанії DUPD та його
факторів за період з 31.12.2007 по 31.12.2014 рр.
Значення рентабельності власного капіталу компанії LEG Immobilien було
від’ємним у перші роки після заснування компанії (2008-2009 роках) та у 2011
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році. У 2012 року рентабельність власного капіталу зросла на понад 6%, не
зважаючи на зниження оборотності активів на 5%. Не вплинуло на зниження
прибутковості власного капіталу LEG Immobilien зменшення фінансового
левериджу у 2013 році. Найбільший факторний вплив на рівень рентабельності
власного капіталу здійснював показник рентабельності реалізації. Станом на
31.12.2014 рентабельність власного капіталу компанії зросла порівняно з
попереднім роком на 0,28%. Хоча зниження оборотності активів мало суттєвий
негативний вплив на рівень прибутковості власного капіталу (-0,44%),
позитивний вплив показників рентабельності продаж (0,34%) та фінансової
залежності (0, 37%) забезпечив темп зростання рентабельності власного
капіталу компанії LEG Immobilien 4,6% (рис. 2.37).
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Рис. 2.37 Динаміка рентабельності капіталу компанії LEG Immobilien та
його факторів за період з 31.12.2008 по 31.12.2014 рр.
Значення показника рентабельності власного капіталу компанії ПАТ
«Трест Житлобуд-1» за період 2004-2007рр. був значно вищим від показників
інших досліджуваних компаній і коливався від 28,47% у 2004 році до 71,38% у
2007 році. Найбільший вплив на цей показник здійснював рівень фінансового
левериджу компанії. Хоча у 2007 році рівень фінансової залежності знизився і
його факторний вплив був негативним, позитивний вплив рентабельності
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реалізації та оборотності активів забезпечили зростання результуючого
показника на 45,8%. Однак, вже у 2008-2009 роках через наявність фінансових
збитків, і як наслідок від’ємного значення рентабельності реалізації, рівень
рентабельності власного капіталу компанії різко знизився і станом на
31.12.2009 року його значення становило – 273,5%. Щоб забезпечити свою
діяльність в період кризи підприємство значно збільшило рівень фінансового
левериджу, більш ніж у 3 рази у 2007 році, проте це також мало негативний
вплив на рівень рентабельності власного капіталу - -200,8% у 2009 році. За 2010
рік компанія відновила свої позиції і показник рентабельності власного
капіталу становив 44,71%, хоча високий рівень фінансового левериджу все ще
мав негативний вплив на цей показник - -62,4%. Наступна хвиля фінансової
кризи 2011-2012 років також суттєво позначилась на діяльності ПАТ «Трест
Житлобуд-1». Через негативні фінансові результати зменшився показник
рентабельності продаж та зріс рівень фінансової залежності, що негативно
вплинуло рівень рентабельності власного капіталу. Станом на 31.12.2012 року
значення цього показника становило -20,8% (рис. 2.38).
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Рис. 2.38 Динаміка рентабельності капіталу компанії ПАТ «Трест
Житлобуд-1» та його факторів за період з 31.12.2004 по 31.12.2014 рр.
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Протягом 2013 року підприємство підняло рівень рентабельності продаж та
оборотності активів, дякуючи чому прибутковість власного капіталу на кінець
року становила 15,77%. Хоча у 2014 році рентабельність власного капіталу
зросла на 5,6% порівняно з попереднім років, слід відмітити значний
негативний вплив оборотності активів (-10,6%), пов'язаний із зростанням
довгострокових

зобов’язань

компанії.

Завдяки

позитивному

впливу

рентабельності продаж та фінансового левериджу, що зросли у 2014 році
порівняно з 2013 роком, рентабельність власного капіталу ПАТ «Трест
Житлобуд-1» станом на 31.12.2014 року становила 21,36%.
Станом на кінець 2004 року рентабельність власного капіталу компанії
ПАТ «Київміськбуд» становила 6,13%. Станом на кінець наступного року цей
показник знизився на 1,15%, при цьому проведений аналіз впливу факторів за
моделлю «Du Pont» показав, що оборотність активів та фінансовий леверидж
мали негативний вплив на його значення. Протягом 2006-2007 років рівень
рентабельності власного капіталу зростав, проте протягом наступних двох років
знижувався (рис. 2.39).
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Рис. 2.39 Динаміка рентабельності капіталу компанії ПАТ «Київміськбуд» та
його факторів за період з 31.12.2004 по 31.12.2014 рр.
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Станом на 31.12.2009 року прибутковість власного капіталу становила
6,53%, що майже на 19% нижче за відповідний показник 2007 року. Зниження
даного показника пов’язано зі зменшенням рентабельності реалізації. На кінець
2010 року показник рентабельності власного капіталу ПАТ «Київміськбуд»
різко зріс більш ніж у 5 разів і становив 36,52%, хоча фінансовий леверидж та
оборотність активів негативно вплинули на значення показника, зріст чистого
прибутку і як наслідок рентабельності реалізації забезпечив зростання
результуючого показника. Станом на кінець 2011 року показник фінансового
левериджу знизився на 12%, також зменшилась рентабельність реалізації, через
що рентабельність власного капіталу компанії знизилась на понад 30%. Однак
станом на 31.12.2012 року рентабельність власного капіталу зросла на 15,47% і
становила 21,39%, що було зумовлено зростанням фінансового левериджу.
Протягом 2013-2014 років рівень рентабельності власного капіталу дещо
знизився, що відбулося за рахунок зниження рентабельності реалізації та
оборотності активів.
Узагальнивши отримані в ході аналізу дані щодо рентабельності власного
капіталу, можна помітити певні тенденції та закономірності.
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Як видно з рис. 2.40 для українських будівельних компаній 2008-2009 роки
були кризовими. Рівень рентабельності чотирьох вітчизняних компаній різко
знизився у ці роки, і тільки ПАТ «Київміськбуд» вдалося зберегти позитивне
значення прибутковості. Найгіршими були результати ПАТ «Трест «Житлобуд1», рентабельність власного капіталу якого станом на 31.12.2009 становила 273,53%. Протягом 2010 року усі чотири українських забудовника покращили
даний показник, однак на кінець 2011 року рентабельність знову знизилась.
Тільки ПАТ «Трест «Житлобуд-1» змогло збільшити рентабельність власного
капіталу за 2011 рік, проте станом на кінець 2012 року цей показник даної
компанії різко знизився. Протягом 2013-2014 років рентабельність власного
капіталу компаній ТММ та DUPD постійно падає та має негативне значення,
що пов’язано перш за все з фінансовими збитками їх діяльності. На кінець 2014
року відповідний показник ПАТ «Київміськбуд» також знизився порівняно з
попереднім роком, та рентабельність його власного капіталу має позитивне
значення. Серед українських досліджуваних компаній найкращі результати за
останні два роки показала компанія ПАТ «Трест «Житлобуд-1», рентабельність
якої після кризового 2012 року зросла і станом на 31.12.2014 року становила
21,36%.
Порівняно з українськими компаніями показник рентабельності власного
капіталу німецької компанії LEG Immobilien набагато стабільніший. Хоча у
компаній теж були роки, коли прибутковість капіталу набувала негативного
значення, коливання показника не такі значні як вітчизняних будівельних
компаній. Після 2011 року, коли рентабельність власного капіталу становила 0,70%, компанія стабільно нарощує прибутковість, яка станом на кінець 2014
року становить 6,29%
Рентабельність власного капіталу характеризує прибутковість корпорації,
показуючи скільки прибутку компанія генерує на вкладені акціонерами гроші.
Щоб капітал був привабливим для акціонерів в довгостроковій перспективі,
віддача капіталу не повинна бути нижче низько ризикових вкладень в фінансові
інструменти. Якщо рентабельність капіталу компанії нижча ніж ставки по
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депозитам великих банків, бізнес перестає бути вигідним для його власників. В
Україні депозитні ставки в гривні в середньому становлять 19-25%. Серед
українських компаній тільки вкладення в ПАТ «Трест «Житлобуд-1»,
рентабельність власного капіталу якої станом на кінець 2014 року склала
21,36% можна вважати рентабельним. В Німеччині середня річна депозитна
ставка близько 0,50%. При таких ставках на депозит компанія LEG Immobilien,
рентабельність власного капіталу якої перевищує 6%, звичайно буде
привабливою для інвесторів, що підтверджується успішним первинним
розміщенням компанії.
Висновки до 2 розділу
1. Характерними тенденціями розвитку будівельної галузі України є
скорочення будівельної робіт, числа зайнятих працівників на підприємствах
галузі, зменшення частки власного капіталу та зростання залежності від
позичкового капіталу, труднощами в залученні довгострокових кредитів та
загальній нерентабельності підприємств галузі. В той же час можливість
отримання додаткових інвестицій в економіку України через ринок цінних
паперів залишається не реалізованою. В таких умовах можливість здійснення
первинного публічного розміщення для залучення додаткових ресурсів, не
збільшуючи

при

цьому заборгованість

підприємства,

стає

все

більш

привабливою для українських акціонерних товариств будівельної галузі.
Враховуючи те, що ринок ІРО нерухомості в Європі досить активний,
акціонерним товариствам будівельної галузі доцільно розглядати можливість
первинної публічної пропозиції акцій на європейських фондових біржах.
2. Базовими підприємствами обраними для дисертаційного дослідження є
чотири українські компанії: ТММ, DUPD, ПАТ ХК «Київміськбуд» та ПАТ
«Трест «Житлобуд-1», та німецька компанія LEG Immobilien. Два з цих
українських акціонерних товариств ТММ та DUPD мають досвід здійснення
ІРО на європейських біржах, дві інші ПАТ ХК «Київміськбуд» та ПАТ «Трест
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«Житлобуд-1» оголошували про намір його реалізації. Німецьку компанію LEG
Immobilien обрано для порівняння вітчизняних та світових практик управління
власним капіталом. В ході дослідження було з’ясовано характерні відмінності в
структурі капіталу та результативності діяльності аналізованих підприємств,
що впливають на рівень інвестиційної привабливості, прибутковості та
корпоративної безпеки підприємств.
3. Аналіз структури капіталу чотирьох вітчизняних акціонерних товариств
підтверджує загальні тенденції галузі. У структурі капіталу трьох з них частка
власного капіталу зменшується, частка поточної заборгованості зростає. DUPD
– єдина з досліджуваних компаній, серед джерел фінансування котрої
переважає власний капітал (92% станом на кінець 2014 року). Однак така
велика питома вага власних ресурсів ще не свідчить про ефективність
управління капіталом, оскільки в структурі власного капіталу компанії
переважає нерозподілений збиток. Структура компанії LEG Immobilien
відповідає найпоширенішим рекомендаціям. Станом на кінець 2014 року
питома вага власного капіталу складала 50,05%. В структурі зобов’язань
найбільша частка належить довгостроковій заборгованості.
4. Аналіз структури власного капіталу свідчить про те, що значну частку в
ньому займає непокритий збиток. Крім того, для українських акціонерних
товариств, що не торгують акціями характерним є фінансування за рахунок
іншого

додаткового

капіталу.

У

капіталі

вітчизняних

компаній,

що

використовують можливості ринку цінних паперів, найбільша частка належить
емісійному доходу. У структурі власного капіталу німецької компанії
переважає резерв курсових різниць.
5. Аналіз інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств на основі
традиційних показників фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності та
ділової

активності

акціонерних

показав

товариств,

фінансово-економічне

знижуючи

їх

фінансову

становище
стійкість.

обраних

Результати

підтверджують високу частку позичкових ресурсів в структурі капіталу, що
негативно впливає на фінансову стійкість та ліквідність компаній. Для
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вітчизняних підприємств характерними є також наявність чистого збитку і, як
наслідок,

низької

рентабельності

та

оборотності

діяльності.

Значення

показників досліджуваних компаній суттєво відрізняються від нормативних
значень, що негативно позначається на рівні їх корпоративної безпеки.
Найближчими до рекомендованих є результати компанії LEG Immobilien, що
свідчить про стійке фінансово-економічне становище підприємства. Однак
проведений аналіз не дає можливості оцінити перспективи даних компаній на
фондовому ринку.
6. Більш детальний аналіз рентабельності базових підприємств за
допомогою методу DuPont показав, що рентабельність власного капіталу
українських компаній протягом останніх десяти років зазнала значних
коливань, що пов’язано із кризами, що ведуть до зниження продаж і відповідно
прибутків. На кінець 2014 року дві з чотирьох вітчизняних компаній були
збитковими. Інші дві були рентабельними в основному дякуючи ефекту
фінансового левериджу. Найбільший вплив на прибутковість українських
акціонерних товариств мають рівень продаж та фінансовий важіль.
Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що будівельні акціонерні
товариства

та

будівельна

галузь

в

цілому

потребують

додаткових

капіталовкладень у вигляді зовнішніх інвестицій, для чого необхідно
підвищувати рівень інвестиційної привабливості, щоб відповідати вимогам
бірж та міжнародної ринкової спільноти. Для цього потрібно удосконалити
інструментарій оцінки рівня корпоративної безпеки, який би давав інвесторам
уявлення не тільки про теперішнє становище підприємства, але й про його
перспективи на фондовому ринку.
Наукові результати першого розділу знайшли відображення в статтях і
тезах [182, 184 ] за списком використаних джерел.
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РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ
ГАЛУЗІ
3.1. Удосконалення методики оцінки корпоративної безпеки
Вчені простежують витоки сучасної

корпоративної безпеки в 1960-х

роках, коли про безпеку дбали нічні сторожі, основним завданням яких було
вчасне попередження інцидентів, як пожежа. В період з 1960 років до другої
половини 20-го століття ця обмежена робота пожежників почала розвиватися, і
вони брали на себе більше класичних обов'язків безпеки, які включали
контроль доступу, патрулювання і загальна охорона, однак їх робоче місце було
біля воріт підприємства. Наступним етапом була «ера фізичної безпеки», і в
коло інтересів корпоративної безпеки почали входити контроль обладнання,
управління рухом, супровід співробітників та реагування на надзвичайні
ситуації. Геополітичні та технологічні чинники, які призвели до збільшення
числа загроз і операційних ризиків діяльності компанії, зробили захисту бізнес
набагато складнішим, що вимагає змін в підходах і роботі менеджменту [209].
Проте, поняття корпоративної безпеки для багатьох сучасних підприємств
залишається суто оборонним і захисним [230]. Незважаючи на домінуюче
захисне осмислення, найбільш успішні компанії ставляться до корпоративної
безпеки як до стратегічної переваги, а до підвищення її рівня – як до
пріоритетного завдання. Сьогодні функції, які виконуються з метою
забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства, включають:
захист інтелектуальної власності; аудит; відповідальність за етичні питання
політики, дотримання відповідності діяльності нормативно-правовим актам,
аналіз та управління ризиками, due diligence та ін. [224]. Виконання або
невиконання

зазначених

функцій

відобразиться

на

корпоративної безпеки і його інвестиційній привабливості.

загальному

рівні
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Корпоративна безпека є комплексним поняттям, під яким розуміється як
стан основних показників соціально-економічної

системи, що можуть

визначати рівень безпеки як властивість системи, тобто природне прагнення до
самозбереження, а також як функцію системи, її конкретну діяльність з протидії
загрозам [168, c. 166].
Метою виходу акціонерного товариства на фондову біржу є залучення
додаткового капіталу, що в значній мірі залежить від рівня інвестиційної
привабливості

компанії.

Визначення

рівня

інвестиційної

привабливості

важливо як для інвестора, який планує вкласти свої фінансові ресурси, так і для
самого підприємства, що пропонує свої акції, оскільки оцінка інвестиційної
привабливості передбачає аналіз фінансового стабільності підприємства, його
платоспроможності та ділової активності.
Оцінка інвестиційної привабливості для акціонерного товариства має
велике значення, не тільки тому, що акції підприємства знаходяться чи будуть
знаходитись у вільному обігу. Для акціонерного товариства це, перш за все,
нагода об’єктивно оцінити свій фінансово-економічний стан, перспективи на
ринку та ймовірний попит інвесторів, а також виявити чинники, які потребують
додаткової уваги з боку керівництва.
Як зазначалось в попередніх розділах дисертації, на нашу думку існуючі
методики визначення інвестиційної привабливості не дають можливості
оцінити потенціал компанії на фондовому ринку. В ході дослідження нами було
розглянуто низку методик, перелік показників яких наведений в Додатку Г.
Дані підходи не використовують таких особливих характеристик акціонерного
товариства як якість корпоративне управління та перспективність цінних
паперів, або запропоновані показники важко розрахувати для українських
підприємств.
Ми вважаємо, що доповнений перелік показників оцінки інвестиційної
привабливості, який, крім традиційних показників, що характеризують
фінансово-економічне

становище

акціонерного

товариства,

включає
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показники, що дадуть змогу оцінити потенціал компанії на фондовому ринку,
доцільно виділити як основну складову оцінки рівня корпоративної безпеки.
Шляхом порівняння методик у пункті 1.5 виявлено найбільш поширені
показники фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності та ділової
активності, що використовуються для оцінки інвестиційної привабливості
акціонерного товариства. Пропонується доповнити їх введенням специфічних
груп показників, що характеризують рівень якості корпоративного управління
та перспективність цінних паперів компанії.
Отриманий перелік показників дозволяє удосконалити інвестиційну
складову авторського методичного підходу до оцінки рівня забезпечення
корпоративної

безпеки

акціонерних

товариств.

Розрахунок

показників

інвестиційної складової складає відбувається на першому етапі методичного
підходу до оцінки рівня корпоративної безпеки. На цьому етапі розрахунки
проводяться на основі публічної звітності акціонерного товариства, що
знаходиться у відкритому доступі, а саме фінансові звіти (форма №1, 2),
розгорнуті річні та піврічні звіти, інформація на офіційному сайті компанії та в
інших джерелах відкритого доступу.
На другому етапі методичного підходу до оцінки рівня корпоративної
безпеки здійснюється аналіз показників інформаційної та кадрової безпеки. Для
розрахунку цих показників необхідна інформація, що не є обов’язковою до
розкриття. Така інформація надається акціонерним товариством добровільно.
В цілому послідовність розрахунку інтегрального показника корпоративної
безпеки матиме вигляд представлений на рис. 3.1.
Отже, оцінку рівня корпоративної безпеки акціонерного товариства
пропонується проводити у два етапи. Перший етап – це розрахунок показників
інвестиційної складової, що складається з шести груп показників, до складу
кожної з яких входить по три показника. На другому етапі проводиться
розрахунок показників інформаційної та кадрової безпеки. Кожна з цих
складових містить по три показники.
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Перелік показників необхідних для розрахунку рівня корпоративної
безпеки представлений у таблиці 3.1.
Формули розрахунку зазначених показників представлені у додатку Д.
ЕТАП 1
Форма №1 Баланс (Звіт
про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про
фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)

Розгорнуті публічні звіти,
офіційний сайт та інші
джерела відкритого
доступу

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ПОГРУПАХ
І
Оцінка
фінансової
стійкості

II
Оцінка
ліквідності

ІІІ
Оцінка
рентабель
ності

ІV
Оцінка
ділової
активності

V
Оцінка
перспектив
ності
цінних
паперів

VI
Оцінка
корпоратив
ного
управління

ЕТАП 2
Інформація, що добровільно
розкривається акціонерним
товариством

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ

Розрахунок інтегрального показника
корпоративної безпеки акціонерного товариства
Рис. 3.1. Послідовність проведення оцінки рівня корпоративної безпеки
акціонерного товариства
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Таблиця 3.1
Складові та показники для визначення інтегрального показника
корпоративної безпеки акціонерного товариства
Складова

Інвестиційна

І група. Оцінка
фінансової стійкості
ІІ група. Оцінка
ліквідності
ІІІ група. Оцінка
рентабельності
IV група. Оцінка
ділової активності

Показники
1.1 Коефіцієнт незалежності
1.2 Коефіцієнт фінансування
1.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
2.1 Коефіцієнт загальної ліквідності
2.2 Коефіцієнт проміжної ліквідності
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
3.1 Рентабельність активів
3.2 Рентабельність власного капіталу
3.3. Рентабельність реалізації
4.1 Коефіцієнт оборотності запасів
4.2 Коефіцієнт оборотності капіталу
4.3 Фондовіддача
5.1 Прибуток на акцію EPS
5.2 Вартість акцій за балансом
5.3 Дивідендна віддача акцій

V група. Оцінка
перспективності цінних
паперів
VI група. Оцінка якості 6.1 Концентрація акціонерного капіталу
6.2 Кількість акціонерів
корпоративного
6.3 Наявність у складі ради директорів
управління

Інформаційна
Кадрова

незалежних директорів
Коефіцієнт технічного захисту інформації
Коефіцієнт фінансування інформаційних служб
підприємства
Продуктивність інформації
Коефіцієнт плинності кадрів.
Коефіцієнт лояльності персоналу
Коефіцієнт стабільності персоналу за віком

Для визначення ступеня впливу функціональних складових та їх
показників на інтегральний показник рівня корпоративної безпеки акціонерних
товариств використовується метод експертних оцінок. Для проведення
експертної оцінки впливу складових та їх показників на загальний рівень
корпоративної безпеки акціонерного товариства запропоновано провести
комбіноване експертне опитування із застосуванням як особистого, так і
дистанційного опитування експертів. Для проведення експертного аналізу
розроблено анкету у розрізі функціональних компонент корпоративної безпеки,
де експерти визначають ранг кожного з показників методики розрахунку рівня
корпоративної безпеки (Додаток З). Ранг визначається в межах складових та
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відповідних груп, що входять до складу складової. На основі ранжування
важливості показників в межах складових та груп визначається вагомість
кожного показника для оцінки рівня корпоративної безпеки акціонерних
товариств. Загальна вагомість показників групи та складової дорівнює одиниці.
Шляхом застосування методу експертних оцінок, визначено ступінь впливу
функціональних складових та їх показників на рівень корпоративної безпеки
акціонерних товариств. Для отримання повних і достовірних результатів
опитано 18 експертів, обраних для дослідження корпоративних підприємств
України. Експертами є члени органів корпоративного управління українських
акціонерних товариств.
Результати оцінювання опрацьовано за допомогою методу Делфі, що
характеризується анонімністю, регульованим зворотнім зв’язком та груповою
відповіддю [102]. Опитування проводилось в 5 турів, на кожному з яких за
допомогою статистичних методів визначалась групова оцінка. Динаміка
коефіцієнту конкордації зображена на рис. 3.2.
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Якіс ть корпоративного управління
Показники потенціалу цінних паперів
Інформаційна с кладова
Кадрова с кладова

Номер спроби

Рис. 3.2. Динаміка узгодженості оцінок експертів за коефіцієнтом конкордації
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У результаті проведеного опитування виявлено, що найбільш вагомий
вплив на рівень забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства
здійснює інвестиційна складова. Причиною цьому може бути те, що
інвестиційна складова включає більший перелік показників порівняно з двома
іншими складовими, однак, перш за все, це обумовлено важливістю показників,
які включає дана складова. Шість груп показників, що входять до складу
інвестиційної складової, характеризують можливості та джерела фінансування
підприємства, ступінь захищеності інтересів довгострокових інвесторів та
кредиторів, ефективність використання його ресурсів, платоспроможність,
прибутковість підприємства та його акцій та якість корпоративного управління.
Відповідно до визначених рангів показників розподілимо їх вагомість в
межах груп та складових (Додаток И).
Отримавши вагові коефіцієнти для розрахунків, інтегральний показник
рівня корпоративної безпеки акціонерного товариства буде мати такий вигляд:
n

I ÊÁ

I i Qi

n

(3.1)

i 1

де I ÊÁ - інтегральний показник загального рівня корпоративної безпеки;
Іі – складова корпоративної безпеки;
Qi – вагомість складової Іі;

п – кількість складових корпоративної безпеки.
Для кількісної оцінки за кожною складовою Іі було використано низку
параметрів Pij, що є ключовими у відповідному контексті. Значення Pij були
зібрані для п’яти підприємств. За даними Pij враховуючи їх вагомість qij було
знайдено інтегральну оцінку для кожної складової Іі.
n

Ii

Pij qij

(3.2)

j 1

Отримані результати пропонуємо інтерпретувати у такій шкалі оцінювання
(Таблиця 3.2)
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Таблиця 3.2
Шкала оцінювання рівня корпоративної безпеки акціонерних товариств
Значення
I ÊÁ
менше 0

Рівень
корпоративної
безпеки
абсолютно
небезпечний рівень
корпоративної
безпеки

Характерні ознаки

Заходи щодо підвищення

Неефективне використання фінансових
ресурсів,
збитковість
діяльності,
нерентабельність, відсутність фінансової
стійкості,
нераціональна
структура
капіталу, підприємство значною мірою
залежить від позичкових ресурсів, низька
якість
корпоративного
управління,
збитковість акцій

Пошук стабільних та довгострокових джерел фінансових
ресурсів для забезпечення господарської діяльності
підприємства, здійснення економічних, фінансових,
організаційних та управлінських заходів, спрямованих на
підвищення рівня прибутковості, ліквідності, фінансової
стійкості, фінансової незалежності, збільшення власних
доходів і прибутків, зменшення частки позичкових коштів у
вартості майна і збільшення частки власного капіталу,
збільшення власних продаж, доходів і прибутків,
розроблення корпоративної стратегії
Пошук надійних фінансових інститутів, що можуть
надавати фінансові ресурси на більш привабливих умовах,
пошук стабільних та довгострокових джерел фінансових
ресурсів для забезпечення господарської діяльності
підприємства, здійснення економічних, фінансових,
організаційних та управлінських заходів, спрямованих на
підвищення рівня фінансової стійкості, прибутковості,
ліквідності, ділової активності, зменшення частки
позичкових коштів у вартості майна і збільшення частки
власного капіталу, збільшення власних продаж, доходів і
прибутків, розроблення корпоративної стратегії
Пошук надійних фінансових інститутів, що можуть
надавати фінансові ресурси на більш привабливих умовах,
пошук стабільних та довгострокових джерел фінансових
ресурсів для забезпечення господарської діяльності
підприємства, здійснення економічних,
фінансових,

0,01 – 0,50

критичний рівень Неефективне використання фінансових
корпоративної
ресурсів,
збитковість
діяльності,
безпеки
нерентабельність, низька
фінансова
стійкість, ліквідність і ділова активність,
підприємство залежить від позичкових
ресурсів, низька якість корпоративного
управління

0,51 – 1,00

нестійкий
рівень Неефективне використання фінансових
корпоративної
ресурсів,
коливання
рівня
безпеки
рентабельності, фінансової стійкості,
ліквідності
та
ділової
активності,
часткова залежність, низька якість
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корпоративного управління

1,01 – 1,50

нормальний рівень Не повною мірою використовуються
корпоративної
фінансові
ресурси,
підприємство
безпеки
середньо рентабельне з середнім рівнем
оборотності та ліквідності

1,51 – 2,00

високий
рівень Ефективне використання фінансових
корпоративної
ресурсів,
висока
рентабельність,
безпеки
фінансова стійкість, ліквідність та ділова
активність, висока якість корпоративного
управління,
ймовірне
здійснення
успішного ІРО на альтернативному
європейських фондових бірж
дуже
високий Найбільш
ефективне
використання
рівень
фінансових
ресурсів,
висока
корпоративної
рентабельність,
ліквідність,
ділова
безпеки
активність, та фінансова стійкість,
раціональна структура капіталу, висока
прибутковість
акцій,
ефективне
корпоративне
управління,
ймовірне
здійснення успішного ІРО на основному
майданчику європейських фондових бірж

більше
2,01

організаційних та управлінських заходів, спрямованих на
підвищення та забезпечення сталого рівня фінансової
стійкості, прибутковості, ліквідності, ділової активності,
збільшення власних продаж, доходів і прибутків,
відповідність розробленій корпоративній стратегії
Здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підвищення та
забезпечення
сталого
рівня
фінансової
стійкості,
прибутковості, ліквідності, ділової активності, збільшення
власних продаж, доходів і прибутків, відповідність
розробленій корпоративній стратегії, використання стратегії
захоплення нових ринків, бенчмаркінг
Здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підвищення та
забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості,
прибутковості,
ліквідності,
ділової
активності,
використання стратегії захоплення нових ринків, залучення
капіталу через фондовий ринок, отримання статусу
публічної компанії, бенчмаркінг
Здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підвищення та
забезпечення
достатнього
рівня
інвестиційної
привабливості, використання стратегії захоплення нових
ринків, використання можливості розміщення акцій на
провідних фондових біржах
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3.2.

Формування

пропозицій

щодо

удосконалення

інструментарію

управління капіталом акціонерних товариств будівельної галузі
Апробація
забезпечення

запропонованого
корпоративної

методичного

безпеки

із

підходу

оцінки

використанням

стану

розробленої

параметричної моделі оцінки інтегрального показника – загального рівня
корпоративної

безпеки

за

ключовими

показниками

функціональних

компонентів здійснена на прикладі обраних підприємств.
Проведемо оцінку корпоративної безпеки досліджуваних підприємств
згідно даної шкали (Додаток І). Отримані оцінки наведено на рис. 3.4.
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ПАТ ХК "Київміськбуд"
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-2
-3
-4

Рис. 3.3 Результати оцінки рівня корпоративної безпеки підприємств за
2005-2014 роки
Відповідно до розробленої автором шкали оцінювання рівня корпоративної
безпеки акціонерних результатів станом на кінець 2014 року досліджувані
акціонерні підприємства забезпечують:
- ТММ – нестійкий рівень корпоративної безпеки;
- DUPD – абсолютно небезпечний рівень корпоративної безпеки;
- ПАТ ХК «Київміськбуд» – високий рівень корпоративної безпеки;
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-

ПАТ

«Трест

«Житлобуд-1»

–

абсолютно

небезпечний

рівень

корпоративної безпеки;
- LEG Immobilien – дуже високий рівень корпоративної безпеки.
Для розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня безпеки на
проведемо аналіз факторів, що негативно вплинули на корпоративну безпеку
кожного з досліджуваних акціонерних товариств.
ПАТ «Трест «Житлобуд-1» – найбільше будівельне підприємство Харкова.
У 2015 році 65% ринку житла було побудовано саме ПАТ «Трест «Житлобуд1». Незважаючи на це, з 2008 року рівень корпоративної безпеки акціонерного
товариства абсолютно небезпечний. Це пов’язано перш за все зі структурою
капіталу підприємства.
Проведений аналіз показав, що підприємство є фінансово нестійким. ПАТ
«Трест «Житлобуд-1» не може фінансувати власні проекти самостійно, а для
залучення капіталу для будівництва використовує позикові кошти. За рахунок
цього найбільшу частку структурі пасиву балансу товариства становлять саме
зобов’язання. Частка власного капіталу на кінець 2014 року складала лише 2%.
Для реалізації будівництва нових проектів підприємство використовує випуск
цільових облігацій, а щоб цінні папери емітента користувались попитом у
інвесторів, він повинен викликати довіру, а отже забезпечувати високий рівень
корпоративної безпеки. Тому підприємству доцільно додатково розглянути інші
можливі джерела залучення фінансових ресурсів та фінансові інститути, що їх
надають (фонди фінансування будівництва, інститути спільного фінансування,
фонди операцій з нерухомістю).
Як результат сформованої структури капіталу ПАТ «Трест «Житлобуд-1» у
підприємства низькі показники фінансової стійкості – через низьку частку
власного капіталу в структурі джерел фінансування; ліквідності – оскільки
короткострокові зобов’язання значно перевищують ліквідні оборотні активи;
прибутковості – у зв’язку з низькими прибутками акціонерного товариства.
Лише показники ділової активності підприємства порівняно високі, хоча на
кінець 2014 року спостерігалось їх зниження порівняно з попереднім роком, що
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свідчить про зростання обсягу запасів та основних засобів у останні роки.
Причиною високого показника оборотності капіталу є низька частка власного
капіталу підприємства. Незважаючи на високий дохід від реалізації, чистий
прибуток компанії низький, що пов’язано з високою собівартістю продукції
операційними витратами. Саме рентабельність реалізації має найбільший вплив
на прибутковість власного капіталу ПАТ «Трест «Житлобуд-1». Результатом є
низька

прибутковість

акцій

та

відсутність

виплат

дивідендів.

Тому

підприємству доцільно було б прийняти міри щодо виправлення даної ситуації
та підвищення зазначених фінансових показників.
Корпоративне управління на підприємстві також не відповідає світовим
практикам. У раді директорів немає незалежних директорів, не створено
спеціальних комітетів, понад 95% його акцій знаходяться у власності одного
акціонера, недостатньо прозорою є інформаційна політика компанії. Щоб
виправити ситуацію, що склалась, ПАТ «Трест «Житлобуд-1» доцільно
розробити корпоративну стратегію – сукупність перспективних планів і завдань,
які необхідно виконати, щоб досягти поставлених цілей (Підгур), яка дозволить
визначити основні корпоративні завдання та цілі підприємства.
Оцінка рівня корпоративної безпеки ПАТ «Трест «Житлобуд-1» показала,
що в найближчій перспективі підприємство не може розраховувати на успішне
розміщення акцій на ринку цінних паперів.
DUPD (Dragon Ukrainian Properties & Development Inc.) – крупна інвестиційна
компанія на ринку нерухомості, акції якої котируються на Лондонській фондовій
біржі, а обсяг інвестицій в Україну становить понад 250 млн.дол. США. Вона була
створена у 2007 році українською компанією Dragon Capital і в цьому ж році
розмістила свої акції на АІМ.
Використання авторської методики оцінки рівня корпоративної безпеки
акціонерного, показало, що станом на кінець 2014 року DUPD забезпечувало
абсолютно небезпечний рівень корпоративної безпеки. Такий результат також
пов'язаний

з

підприємства.

нераціональною

структурою

капіталу

досліджуваного
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Станом на кінець 2014 року частка власного капіталу в структурі джерел
фінансування 92%. Підприємство практично не використовує залучений
капітал. Частка поточних зобов’язань становила близько 8%, довгострокових –
0%. Це означає, що підприємство не використовує ефекту фінансового
левериджу, що проявляється в прирощенні рентабельності власного капіталу за
рахунок використання запозиченого капіталу (син).
Як наслідок у підприємства високий коефіцієнт фінансової автономії,
нижчий нормативного значення коефіцієнт фінансування. Незважаючи на це,
частка власного капіталу, що використовується для фінансування поточної
діяльності не висока. Низька частка поточних зобов’язань та висока власного
капіталу є причиною високих показників ліквідності підприємства. Проте
показники ділової активності та прибутковості дуже низькі. Станом на кінець
2014 року власний капітал та активи компанії є збитковими. Позитивним
показником

характеризувалась

тільки

рентабельність

реалізації,

однак

детальніший аналіз звітності підприємства показав, що це пов’язано з збитками
одержаними від реалізації. Значні операційні збитки є причиною високого
чистого збитку компанії. Найбільший вплив на рівень рентабельності власного
капіталу до 2014 року здійснювала рентабельність реалізації, а станом на кінець
2014 року у зв’язку з отриманими збитками – оборотність активів. Відповідно
акції товариства не є прибутковими, а дивіденди не виплачуються. Тому
компанії слід прийняти міри щодо підвищення дохідності своєї діяльності,
збільшення прибутків та диверсифікації структури джерел фінансування.
Показники якості корпоративного управління DUPD досить високі, що
пояснюється наявним досвідом первинного публічного розміщення акцій. Лише
рівень концентрації капіталу зависокий, що не дало компанії отримати
максимальну оцінку за показниками цієї групи. Розробка корпоративної стратегії
дозволить визначити основні пріоритети компанії та визначити заходи щодо
підвищення показників, що не відповідають нормативним значенням.
Забезпечуючи абсолютно небезпечний рівень корпоративної безпеки,
компанії DUPD, як і попередньо досліджуваному підприємству, поки не
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покращаться показники інвестиційної компоненти, не доцільно розглядати
механізм первинної пропозицію акцій.
ТММ – девелоперсько-будівельна компанія, яка працює на ринку з 1994
року і є одною з провідних серед профільних компаній України. Рівень
корпоративної безпеки на підприємстві можна охарактеризувати як нестійкий.
76% джерел фінансування ТММ – це позичковий капітал, в тому числі
понад 50% відсотків становлять поточні зобов’язання. Підприємству доцільно
розглянути можливі методи залучення власного капіталу. У зв’язку з цим
низькими є показники фінансової стійкості, динаміка яких з 2009 року
.погіршується. В межах нормативних значень є коефіцієнт поточної ліквідності,
хоча

показники

проміжної

та

абсолютної

ліквідності

значно

нижчі

рекомендованих, що свідчить про велику частку запасів в структурі обігових
коштів підприємства. Показники ділової активності на кінець 2014 року
знизились порівняно з попереднім роком. Починаючи з 2010 року активи,
реалізація та власний капітал ТММ були збитковими. Через високу собівартість
та фінансові витрати значення чистого прибутку було від’ємним. Усі три
складові

рентабельності

власного

капіталу:

рентабельність

реалізації,

оборотність активів та фінансовий леверидж негативно вплинули на рівень
рентабельності

власного

капіталу.

Через

збитки

компанії

показники

перспективності цінних паперів – від’ємні. Підприємству потрібно розробити
заходи щодо підвищення прибутковості та інших фінансових показників, його
діяльності.
Щодо якості корпоративного управління також є зауваження. Не відповідає
типовим вимогам показник free float та неповною є інформаційна прозорість
підприємства. Розроблення корпоративної стратегії дозволить сконцентрувати
зусилля усієї компанії в потрібному напрямку, на виконанні корпоративних
завдань.
Акціонерним

товариствам,

які

характеризуються

нестійким

рівнем

корпоративної безпеки не доцільно розглядати ІРО для залучення додаткового
капіталу.
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ПАТ ХК «Київміськбуд» - лідер будівельної галузі України, найбільший
оператор ринку нерухомості, орієнтований на потреби громадян із середнім
рівнем доходів. Стратегічний акціонер ПАТ ХК «Київміськбуд» - Київська
міська громада, якій належить 80 % акцій Товариства. Рівень корпоративної
безпеки на підприємстві за підсумками 2014 року – високий.
Станом на кінець 2014 року капітал акціонерного товариства на 86%
складався із зобов’язань. Незважаючи на низьку частку власного капіталу,
позитивною тенденцією є збільшення станом на кінець 2013 року частки
довгострокових зобов’язань, що свідчить про короткострокову фінансову
стабільність

підприємства.

Хоча

коефіцієнт

фінансування

високий,

маневреність власного капіталу також висока, оскільки частка довгострокових
зобов’язань у структурі джерел фінансування становить 77%, в той час як
поточних зобов’язань – 9%. Відповідно високими є показники ліквідності та
ділової

активності

підприємства.

Показники

прибутковості

ПАТ

ХК

«Київмвськбуд» не високі, але, враховуючи економічну ситуацію в країні та
галузі, можна дійти висновку, що підприємство успішно функціонує, а його
акції приносять невеликий дохід.
Однак якість корпоративного управління ПАТ ХК «Київмвськбуд» низька.
Підприємство характеризується високою концентрацією акціонерного капіталу,
відсутністю незалежних директорів та комітетів у складі ради директорів,
частковою інформаційною прозорістю.
Якщо підприємство зможе внести відповідні зміни та виправити вказані
недоліки, підприємству доцільно розглядати публічну пропозицію акцію для
залучення додаткового інвестиційного капіталу поки що на альтернативних
майданчиках європейських фондових бірж. Базовим вимогам основних
майданчиків показники підприємства станом на кінець 2014 року не
відповідають.
LEG Immobilien – німецька компанія, лідер ринку в одному з найбільших в
Європі столичних регіонів. Результати оцінки рівня корпоративної безпеки
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підприємства свідчать про дуже високий рівень корпоративної безпеки цього
акціонерного товариства.
Структура джерел фінансування компанії близька до рекомендованих.
Частка власного капіталу становить 40%, залученого 60%, в тому числі 50% це довгострокові зобов’язання. Таке співвідношення власних та залучених
ресурсів свідчить фінансову стійкість підприємства.
Зростаючою

динамікою

характеризуються

більшість

фінансових

показників підприємства. Тільки показник маневреності власного капіталу є
від’ємним, що пов’язано з невеликою часткою обігових коштів в структурі
активів акціонерного товариства, а саме із зменшенням запасів. Акції
підприємства є прибутковими, вчасно виплачуються дивіденди. В таких умовах
основною рекомендацією щодо забезпечення корпоративної безпеки, є
прийняття заходів для підтримання та підвищення даного рівня показників.
Рівень корпоративного управління відповідає провідним європейським
практикам. Лише на кінець 2014 року, відбулись зміни в структурі власності
капіталу, що знизили показник концентрації власного капіталу. За іншими
показниками групи LEG Immobilien отримало найвищу оцінку. Підприємство
дотримується повної інформаційної прозорості розкриваючи всю необхідну
інформацію на своєму офіційному сайті та у річних звітах. Склад ради
директорів відповідає критеріям провідних фондових бірж Європи.
Оцінка рівня корпоративної безпеки акціонерного товариства як дуже
високої,

дає

підстави

розглядати

проведення

первинного

публічного

розміщення акцій на основних майданчиках фондових бірж. LEG Immobilien
вже має досвід виходу на альтернативні площадки, зараз показники його
діяльності та корпоративної безпеки свідчать про доцільність здійснення
наступних залучень капіталу через фондовий ринок.
Глибокий аналіз інвестиційної складової дав можливість розробити
рекомендації для кожного з досліджуваних підприємств щодо підвищення їх
рівня корпоративної безпеки (табл.. 3.3).
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Таблиця 3.3
Рекомендації щодо підвищення рівня корпоративної безпеки акціонерних
товариств

«Трест
ПАТ
«Житлобуд-1»

Назва
АТ

Рівень
корпоративної
безпеки
абсолютно
небезпечний рівень
корпоративної
безпеки

DUPD

абсолютно
небезпечний рівень
корпоративної
безпеки

LEG Immobilien

ХК ТММ
ПАТ
«Київміськбуд»

нестійкий
рівень
корпоративної
безпеки

високий
рівень
корпоративної
безпеки

дуже високий рівень
корпоративної
безпеки

Рекомендації щодо підвищ щеня рівня корпоративної безпеки
Пошук надійних фінансових інститутів, що можуть надавати
фінансові ресурси на більш привабливих умовах, пошук
стабільних та довгострокових джерел фінансових ресурсів
для забезпечення господарської діяльності підприємства,
здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підвищення рівня
доходності, прибутковості, ліквідності, фінансової стійкості,
фінансової незалежності, збільшення власних доходів і
прибутків, розроблення корпоративної стратегії
Пошук надійних фінансових інститутів, що можуть надавати
фінансові ресурси на більш привабливих умовах,
диверсифікація структури капіталу, використання ефекту
фінансового
левериджу,
здійснення
економічних,
фінансових, організаційних та управлінських заходів,
спрямованих на підвищення рівня доходності, прибутковості,
ліквідності, збільшення власних доходів і прибутків,
розроблення корпоративної стратегії
Пошук стабільних та довгострокових джерел фінансових
ресурсів для забезпечення господарської діяльності
будівельних
підприємств,
здійснення
економічних,
фінансових, організаційних та управлінських заходів,
спрямованих на підвищення рівня доходності, прибутковості,
ліквідності, фінансової стійкості, фінансової незалежності,
збільшення обсягів реалізації, власних доходів і прибутків,
розроблення корпоративної стратегії
Здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підвищення рівня
доходності, прибутковості, ліквідності, фінансової стійкості,
фінансової незалежності, збільшення обсягів реалізації,
власних доходів і прибутків, розроблення корпоративної
стратегії, розгляд можливості залучення капіталу через
фондовий ринок
Здійснення економічних, фінансових, організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на підтримання
високого рівня доходності, прибутковості, ліквідності,
фінансової стійкості, фінансової незалежності, збільшення
обсягів реалізації, власних доходів і прибутків, використання
можливості розміщення акцій на основних майданчиках
провідних фондових біржах

Отже, використання запропонованого методичного підходу до оцінки
рівня корпоративної безпеки дозволило отримати інтегральну оцінку рівня
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корпоративної безпеки акціонерного товариства зробити висновки щодо шляхів
удосконалення

управління

власним

капіталом

для

підвищення

рівня

корпоративної безпеки.
За результатами оцінки 2 акціонерні товариства забезпечують абсолютно
небезпечний рівень корпоративної безпеки, 1 акціонерне товариство –
нестійкий рівень корпоративної безпеки, 1 акціонерне товариство – високий
рівень корпоративної безпеки та 1 акціонерне товариство – дуже високий рівень
корпоративної

безпеки.

Аналіз

досліджуваних

підприємств

інвестиційної

дозволило

компоненти

розробити

кожного

рекомендації

щодо

підвищення наявного на цих акціонерних товариствах рівня корпоративної
безпеки.
Проведений аналіз показав низьку якість корпоративного управління
українських будівельних акціонерних товариств. На підприємствах не прийнята
загальна корпоративна стратегія їх діяльності, а без корпоративної стратегії у
компанії відсутній довгостроковий план для досягнення завдань і цілей, які є
ключовими для будь-якого типу стратегічного планування.
Формальна

корпоративна

стратегія

є

важливим

стратегічним

інструментом, оскільки вона дозволяє акціонерному товариству зосередити
велику кількість ресурсів на одній меті. Без чіткої корпоративної стратегії
компанія втрачає з поля зору свої основні завдання, мотивацію та
зосередженість, які передбачає правильно розроблена корпоративна стратегія.
Добре продумана корпоративна стратегія дозволяє компанії створювати
плани і вибирати методи, які дозволять їй продовжувати рости, незважаючи на
злети і падіння економіки або зміни на ринку. Її наявність забезпечує краще
розуміння зовнішнього середовища діяльності акціонерного товариства,
підвищує конкурентні позиції, змушуючи чітко думати про місію, бачення та
цілей підприємства. Це підвищує мотивацію співробітників і зміцнює процес
прийняття рішень.
Розробка стратегії являє собою безперервний процес, що включає такі
заходи, як визначення бачення, місії

та цілей, аналіз організації і
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навколишнього середовища і їх співставлення для прийняття рішень щодо
відповідних дій та завдань, а також впровадження системи перегляду стратегії,
враховуючи мінливість соціально-економічного та геополітичного середовища
діяльності акціонерних товариств.
Розроблення корпоративної стратегії на досліджуваних підприємствах,
дозволить їх переглянути наявні принципи корпоративного управління та
привести їх у відповідність до світових стандартів, що стосується складу ради
директорів, концентрації акціонерного капіталу, інформаційної прозорості та
інших чинників, що знижують рівень інвестиційної привабливості та
корпоративної безпеки акціонерних товариств.
Для двох з п’яти досліджуваних підприємств як заходом підвищення
рівня

корпоративної

безпеки

рекомендовано

розглянути

можливість

проведення первинної публічної пропозиції акцій. Щоб розглядати таку
можливість акціонерному товариству слід визначити рівень своєї готовності до
проведення розміщення акцій.
3.3. Формування системи діагностики компанії в процесі підготовки до
проведення первинного публічного розміщення акцій
Починаючи з 2005 року понад 30 вітчизняних компаній проводили
залучення капіталу шляхом первинної публічної пропозиції акцій, проте лише
декілька з них можна назвати успішними. До прийняття рішення про
здійснення ІРО компанії потрібно визначити свій рівень відповідності вимогам
фондових бірж та наявність факторів успішної реалізації первинного
розміщення. ІРО-кандидат повинен задовольняти вимоги обраного для
розміщення майданчика, володіти певними конкурентними перевагами,
показати свій потенціал та прозорість діяльності. Однак, навіть за наявності цих
ознак успішність компанії на біржі не гарантована.
В умовах глобалізації та євроінтеграції України потенціал ІРО недостатньо
використовується вітчизняними компаніями, що обумовлює

необхідність
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подальшого розвитку досліджень з виявлення та обґрунтування основних
чинників, що впливають на процес прийняття управлінського рішення щодо
здійснення первинної публічної пропозиції акцій.
Згідно ст.28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
першим етапом емісії цінних паперів шляхом їх публічного розміщення є
прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення.
Однак, на практиці ще до офіційного прийняття рішення та оголошення
про намір здійснення ІРО компанії потрібно пройти складний та часто
довготривалий процес підготовки. Часто керівництву підприємства важко
визначити можливість, доцільність та перспективність здійснення ІРО.
Ми вважаємо, що процес визначення необхідних напрямків змін та в
цілому готовності до проведення розміщення повинен включати аналіз стану
підприємства на відповідність як вимогам біржі так і факторам, що впливають
на успішність проведення ІРО.
В якості об’єктів діагностики обрано українське підприємство ТММ та
німецьку компанію LEG Immobilien. Розглядаючи основні вимоги та фактори
для успішного здійснення ІРО проведемо дослідження готовності до
перспективного розміщення акцій цих компаній.
Щоб потрапити до лістингового списку біржі, компанія мусить відповідати
вимогам відповідного регулятора ринку та фондової біржі, які вона обрала для
лістингу.
Кожна біржа має свої вимоги, які часто включають вимоги щодо
мінімального досвіду діяльності підприємства, мінімального грошового
обороту, грошових потоків чи чистого прибутку на основі звітності за декілька
останніх років, або мінімальної ринкової капіталізації ІРО. Стандарти обліку,
згідно яких повинна звітувати компанія, також вказуються.
Інші поширені критерії лістингу включають цілісність та стабільність
власності чи менеджменту, або виду бізнесу, яким займається компанія
протягом визначеного періоду часу. Фондова біржа або регулятор можуть
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також ставити вимоги щодо акціонерного капіталу компанії. Наприклад, може
вимагатись, щоб усі акції мали рівні права голосу. Також обов’язкова
відсутність обмежень щодо оборотності акцій на ринку.
Складність вимог, що ставляться до компанії-емітента, залежать від рівня
майданчику. Основний майданчик фондової біржі – це головний ринок біржі,
розрахований на великі, солідні компанії, які відповідають високим вимогам
щодо рівня прибутку, капіталізації та фінансового стану, а також вимогам
регулятора ринку. Альтернативний майданчик біржі – це ринок призначений
для малого та середнього бізнесу з спрощеними критеріями доступу та
пом’якшеним нормативним режимом.
Критерії виходу на основні та альтернативні платформи провідних
європейських фондових бірж узагальнено в табл.3.4.
Однією з основних вимог, що ставиться основним майданчиком біржі до
ІРО-кандидата, є вимога щодо мінімальної ринкової капіталізації компанії.
Ринкова капіталізація – це оцінка вартості компанії, акції якої вільно
котируються на фондовій біржі, шляхом добутку ринкової ціни акції на їх
загальну кількість в обігу [, 129].
В загальному основні ринки провідних бірж вимагаю капіталізацію на
рівні не менше 1 млрд. дол. США. На час здійснення ІРО у 2007 році акції
компанії ТММ котирувались на альтернативному майданчику Франкфуртській
фондовій біржі за курсом 12,4 євро. Станом на 06.11.2015 курс акцій компанії
становив 0,016 євро. Таким чином при незмінній кількості акцій компанії
51 792 165 ринкова капіталізація ТММ впала з 691 млн. дол. США на початок
торгів до близько 0,89 млн. дол. США сьогодні.
Ринкова капіталізація компанії LEG Immobilien порівняно з періодом
розміщення навпаки зросла, оскільки зріс курс акцій компанії з 44 євро на
кінець лютого 2013 року до 72,55 євро станом на 30.10.2015 року. Таким чином
капіталізація компанії становить близько 4 551 млн. дол. США, що майже в 2
рази вище ніж на початку 2013 року (2 509 млн. дол. США), коли проводилось
розміщення.
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Таблиця 3.4
Вимоги до компаній-емітентів, при здійсненні ІРО на провідних
європейських біржах
Вимоги

Ринкова капіталізація
Мінімальна вартість капіталу
Номінальна вартість 1 акції
Free float
Мінімальна кількість акціонерів

Критерії
альтернативних
майданчиків

>750 тис. $
>0,03 $
>10%
Не менше 30

Термін здійснення діяльності
Складання фінансової звітності

>3 міс.
Згідно
національни
х облікових
стандартів

Наявність в складі ради директорів
незалежних директорів
Наявність в складі ради
директорів:
комітету з аудиту
комітет з призначень
комітет з винагород
корпоративного управління
Наявність посадової особи або
структурного підрозділу, що
здійснює функції корпоративного
секретаря

Не менше 2

+

-

Критерії
основних
майданчиків
бірж

Показники
компанії
ТММ
станом на
кінець 2014
року

>1 млрд. $

0,89 млн. $
53 тис. $
0,01 $
20,3%
Понад 60

Показники
компанії
LEG
Immobilien
станом на
кінець 2014
року
4, 55 млрд. $
2 500 тис. $
0,01 $
100%
Понад 50

22 роки
Консолідова
на фінансова
звітність
згідно
МСФЗ
3

6 років
Консолідова
на фінансова
звітність
згідно
МСФЗ
4

+
+
+
+

+

+
+

+

+

>15%
Не менше
500
>3 років
Консолідова
на фінансова
звітність
згідно
МСФЗ
Більше 3

+
+

Вимога щодо ринкової капіталізації може стати суттєвою перешкодою на
шляху до ІРО, адже вимагає високого результату діяльності, а, крім того,
значна частка українських компаній, що мають намір здійснити розміщення,
раніше не функціонували на фондовому ринку, і їх ринковий курс акцій ще
невідомий.
Більшість альтернативних майданчиків замінює цей критерій на такі
показники як номінальна вартість 1 акції та мінімальна вартість капіталу.
Типовими є вимоги щодо кількості акціонерів та наявність певної частки
акціонерного капіталу у руках неконтролюючих акціонерів чи третіх осіб,
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діючих в їх інтересах (free float). Залежно від біржі та майданчику Free Float
вимагається у розмірі неменше 10% для альтернативних платформ, та не менше
15% , а то і 25% усіх акцій, що пропонуються.
Щодо акціонерної структури компанії ТММ, то 79,7% акцій належать
менеджменту компанії і відповідно 20,3% знаходяться в вільному обігу.
Кількість акціонерів компанії після здійснення ІРО у 2007 році перевищує 60.
Free Float компанії LEG Immobilien станом на 31.06.2015 року складає 100%
Залежно від рівня платформи фондової біржі вимагають, щоб ІРОкандидати могли надати відомості про результати попередньої діяльності. Для
основних майданчиків мінімальний термін здійснення діяльності становить 3
роки, для альтернативних майданчиків, які розраховані на новостворені
компанії, – це не менше 3 місяців. Компанія ТММ була заснована у 1992 році,
тобто працює вже понад 22 роки. Компанія LEG Immobilien була приватизована
у 2008 році.
Однієї з основних вимог, що ставляться до компанії-емітента незалежно
від обраного майданчика є аудитована фінансова звітність, складена згідно
вимог Міжнародних стандартів фiнансової звiтностi ( МСФЗ) за 1-3 останніх
роки діяльності.
Компанія ТММ з 01.01.2002 року складає консолідовану фінансову
звітність з використанням концептуальної основи загального призначення, що
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ. Компанія LEG Immobilien подає
звіти згідно МСФЗ з 2011 року.
Хоча кожна біржа вимагає дотримання вимог законодавства з цінних
паперів і фінансових ринків саме країни, в якій вона розташована, у всіх них є
деякі спільні пункти.
Так, очікується, що у складі ради директорів (наглядовій раді) ІРОкандидата присутні незалежні директори – це особи незалежні від спливу
виконавчих органів емітента, окремих груп акціонерів чи інших зацікавлених
осіб.
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Рада Директорів ТММ складається з п’яти чоловік, троє з яких є
незалежними директорами. Наглядова рада LEG Immobilien складається з 6
осіб, четверо з яких - незалежні директори.
Також

згідно

сформульованих

вимог-рекомендацій

провідних

європейських фондових компанії, чиї акції знаходяться в обігу, повинні
сформувати у складі ради директорів комітет з аудиту, комітет по винагородах
та номінаціях, комітет з корпоративного управління, з обов’язковим членством
у цих комітетах незалежних директорів та з відповідно затвердженими
положеннями щодо діяльності цих комітетів. По меншій мірі вимагається
наявність структурного підрозділу, що здійснює внутрішній аудит.
Ці комітети є консультативно-дорадчими органами, які розглядають та
готують рекомендації з профільних корпоративних питань, що належать до
компетенції наглядової ради.
Станом на 31.12.2014 р. у складі ради директорів ТММ діє комітет з
аудиту. У складі наглядової ради LEG Immobilien діють комітет з аудиту,
комітет з призначень та виконавчий комітет.
Також часто біржі вимагають наявність у емітента посадової особи або
структурного підрозділу, що здійснює функції корпоративного секретаря.
Функції корпоративного секретаря в ТММ виконує компанія Inter Jura CY
(Services) Limited. У складі LEG Immobilien є посадова особа, що виконує
функції корпоративного секретаря.
На основі проведеного дослідження ми можемо робити висновки щодо
відповідності компанії ТММ та LEG Immobilien вимогам бірж та рівня
біржового майданчика, на якому може відбутись потенційне розміщення.
Аналіз показав, що підприємство ТММ не готове до розміщення на основних
майданчиках бірж, оскільки має не достатній рівень ринкової капіталізації та
корпоративного управління. Для розміщення на альтернативних майданчиках
Європи компанії потрібно збільшити такі показники, як номінальна вартість 1
акції та загальна вартість капіталу. Компанія LEG Immobilien відповідає
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вимогам як альтернативних, так і основних майданчиків європейських
фондових бірж.
Проте, виконання усіх вимог біржі не гарантує успішності розміщення.
На рішення інвесторів впливає ряд факторів, які ми вважаємо доцільним
згрупувати у три категорії:
-

чинники ретроспективного аналізу;

-

показники конкурентних переваг;

-

характеристики якості управління.
Ретроспективний аналіз передбачає дослідження попередніх результатів

діяльності за такими критеріями як характеристика фінансових звітів за
попередні три роки, наявні прогнози рівня продаж та відповідність діяльності
цим прогнозам, попередній досвід залучення інвестиційного капіталу та
процесів купівлі, поглинання та злиття бізнесу.
Для успішного лістингу на основних майданчиках бірж цей аналіз
повинен свідчити про зростання бізнесу та його вартості. Якщо розглядати
лістинг

на

альтернативних

майданчиках,

відповідні

показники

мають

ілюструвати хоча б стабільність діяльності компанії.
Проведений аналіз звітності компанії ТММ за 2004-2014 роки свідчить
про нестабільність її діяльності. До проведення ІРО у 2007 році компанія
показувала позитивні фінансові результати діяльності. У підприємства зростали
чистий

прибуток,

операційний

прибуток,

фінансовий

результат

до

оподаткування, загальна вартість активів і дохід від реалізації. Проте, станом на
кінець 2007 року, не зважаючи на зростання загальної вартості активів
внаслідок розміщення, дохід від реалізації та чистий прибуток знизились. У
наступних двох роках ця тенденція продовжилась і 2008-2009 роки були
збитковими для підприємства. На кінець 2010 року показники підприємства
покращились, але з 2011 року фінансові результати підприємства негативні.
(Рис.3.5).
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Рис.3.5 Фінансові результати діяльності компанії ТММ за 2004-2014 роки
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Рис.3.6 Фінансові результати діяльності компанії LEG Immobilien 20082014 роки
Перші роки після приватизації 2008-2009 роки були для компанії LEG
Immobilien збитковими (рис. 3.6). На кінець 2010 року підприємство покращило
свої показники, але станом на 31.12.2011 фінансовий чистий результат
діяльності підприємства був від’ємним. Після 2011 року фінансові результати
компанії характеризуються зростаючою тенденцією.
За час своєї діяльності обидва підприємства залучали інвестиційні
ресурси шляхом отримання банківських кредитів, емісії облігацій та публічного
розміщення акцій. Також компанії володіють певним досвідом щодо купівлі та
продажу філій. Так, у жовтні 2013 року ТММ продала 80% акцій
підконтрольної компанії ПрАТ «ТММ-Енергобуд», виручивши при цьому
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10597 тис.дол.США додаткового оплаченого капіталу. Отримані в ході
залучень кошти були направлені на реалізацію проектів компанії.
Заплановані обсяги рівня продаж компанія успішно перевиконує. Так,
запланований на 2014 об’єм продажу готових об’єктів в розмірі 87 157 тис.дол.
США був досягнутий вже в першому півріччі звітного року.
Наступна категорія показників важливих для інвестиційного ринку це
показники конкурентних переваг. До них можна віднести валову маржу, дохід
на

акцію,

EBITDA,

рентабельність

співвідношення

власного

капіталу,

залучених

термін

та

погашення

власних

коштів,

дебіторської

та

кредиторської заборгованості та наявність конкурентних переваг.
Таблиця 3.5.
Динаміка показників оцінки конкурентних переваг компанії ТММ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Валова маржа (%)
Темп зростання
EBITDA (тис. дол.США)
Темп зростання
EPS (дол..США)
Темп зростання
Коефіцієнт фінансування
Темп зростання
Рентабельність власного
капіталу (ROE)(%)
Темп зростання
Термін погашення
дебіторської заборгованості
(дн.)
Темп зростання
Термін погашення
кредиторської
заборгованості (дн.)
Темп зростання

22,87 14,86 29,56 32,24 33,58 39,15 22,51 12,27 16,66
-

0,65

1,99

1,09

1,04

1,17

0,57

0,54

1,36

5,30 8,13%
0,32

12046 15055 32669 29091 54051 -12449 6128 -3652 -9340 -4164
-

1,53

834

1,25

2,17

0,89

1,86

-0,23

-0,49

-0,60

2,56

0,45

-0,20

0,18

0,1

0,51

-

0,5556

5,1

0,27

0,45

-0,28

0,34

-0,38

-0,43

-0,41

-0,42

1,66

1,94

1,67

1,04

1,13

1,29

1,30

1,67

2,32

2,91

3,16

-

1,17

0,86

0,62

1,08

1,14

1,01

1,28

1,39

1,25

1,09

19,05

7,04

21,15

5,63

-

0,37

3,00

0,27

0,5294 1,6667 -0,6222 -1,2143 -1,118 1,1316 0,9535 1,0244

11,68 -26,93 14,84 -15,70 -19,10 -20,18 -89,23
2,07

-2,31

-0,55

-1,06

1,22

1,06

4,42

433,00 417,15 113,74 142,21 29,47 46,33 75,23 55,90 115,03 163,69 201,80
-

0,96

0,27

1,25

0,21

1,57

1,62

0,74

2,06

1,42

1,23

395,56 216,06 174,64 100,71 110,87 160,92 54,55 193,16 360,64 334,19 222,89
-

0,55

0,81

0,58

1,10

1,45

0,34

3,54

1,87

0,93

0,67

Як бачимо з таблиці 3.5, показники компанії ТММ станом на кінець 2014
року не сприяють успішному здійсненню ІРО. У підприємства від’ємний
прибуток на акцію та рентабельність власного капіталу, коливається значення
валової маржі та термін погашення кредиторської заборгованості, зростає
залежність

від

залучених

коштів

та

термін

погашення

дебіторської
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заборгованості. Все це може негативно вплинути на оцінки аналітиків і, як
наслідок, на рішення інвесторів.
Показники компанії LEG Immobolien більш стабільні (табл. 3.6). Станом
на кінець 2014 року порівняно з попереднім роком зросла рентабельність
власного капіталу, прибуток на акцію, EBITDA, валова маржа. Також
спостерігається незначне зростання співвідношення залучених та власних
коштів та термінів погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Аналіз таблиць дає змогу не тільки оцінити можливість успішного
майбутнього розміщення досліджуваних компаній, але і виявити характерні
особливості процесу підготовки цих компаній до виходу на біржу.
Таблиця 3.6.
Динаміка показників оцінки конкурентних переваг компанії LEG
Immobilien
Валова маржа (%)
Темп зростання
EBITDA (тис. євро)
Темп зростання
EPS (євро)
Темп зростання
Коефіцієнт фінансування
Темп зростання
Рентабельність власного
капіталу (ROE)(%)
Темп зростання
Термін
погашення
дебіторської
заборгованості (дн.)
Темп зростання
Термін
погашення
кредиторської
заборгованості (дн.)
Темп зростання

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60,57

51,67

49,37

48,83

49,52

4843

49,39

-

0,85

0,96

0,99

1,01

0,98

1,02

-

-

228,02

190,39

318,7

285,5

390,3

-

-

-

0,83

1,67

0,90

1,37

-

-

-

-0,80

5,20

2,55

2,89

-

-

-

-

-6,50

0,49

1,13

1,62

1,65

1,23

1,32

1,51

1,38

1,53

-

1,02

0,75

1,07

1,14

0,91

1,11

-1,22

-1,81

1,28

-0,70

5,38

6,01

6,29

-

1,48

-0,71

-0,55

-7,63

1,12

1,05

56,59

27,06

55,08

27,83

22,53

14,21

16,91

-

0,48

2,04

0,51

0,81

0,63

1,19

4493,90

1858,86

67,37

47,44

90,32

52,50

128,63

-

0,41

0,04

0,70

1,90

0,58

2,45

Готуючись до розміщення у 2007 році, компанія ТММ станом на кінець
2006 року зменшила коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів,
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суттєво

знизились

терміни

погашення

дебіторської

та

кредиторської

заборгованостей. В цей час зросли показник прибутку до вирахування
відсотків, податків і амортизації, рентабельність власного капіталу та валова
маржа. Після спаду за 2005 рік значення цих показників вернулись до рівня
2004 року. Станом на кінець 2007 року також значно зріс прибуток на акцію – у
5 разів.
Перед здійсненням ІРО на початку 2013 року в компанії LEG Immobolien
на кінець 2012 року суттєво зросли прибуток на акцію, рентабельність власного
капіталу та EBITDA після спаду у 2011 році.
співвідношення

залучених

та

власних

коштів

Дещо зріс показник
та

термін

погашення

кредиторської заборгованості. Крім цього на кінець 2012 року в компанії
спостерігався стійкий рівень валової маржі, що свідчить про стабільність
продаж компанії.
Третя група характеристик відноситься

до якості корпоративного

управління і включає аудійованість звітів компанії, відповідність облікової
політики, дотримання стандартів з питань охорони праці та техніки безпеки,
досвід незалежних директорів та публічність бізнесу.
Кожного року компанія ТММ проводить

аудиторські перевірки

акціонерного товариства зовнішнім аудитором Ernst & Young Cyprus Limited, у
звітах якого висловлюється позитивна думка щодо звітності компанії. Облікова
політика підприємства відповідає Міжнародним стандартам фінансової
звітності.
Діюча в компанії система управління якістю будівельно-монтажних робіт
і спеціалізованих будівельних робіт сертифікована за міжнародним стандартом
ISO 9001:2009. Сертифікація будівельного виробництва за міжнародним
стандартом підтверджує рівень якості ТММ для покупців житла, партнерів та
замовників, а також дозволяє ТММ брати участь у тендерах зарубіжних
компаній.
Публічний статус ІРО-кандидата передбачає регулярність публікації
інформації про господарську діяльність та досягнуті результати, розкриття
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інформації щодо фінансово-господарської діяльності. Публічність компанії, її
медіаактивність, прозорість ведення бізнесу є тими факторами, що підвищують
довіру та інтерес до компанії з боку клієнтів, постачальників та інших
контрагентів.
Емітенти акцій допущених до торгівлі на регульованому ринку повинні
розкривати річні та піврічні звіти, а також проміжні та квартальні фінансові
звіти. Якщо доля індивідуального акціонера досягає, перевищує або
опускається нижче певного порогового значення, про це повинні бути
повідомлені як емітент, так регулятор ринку. Емітенти також повинні
поширювати важливу інформацію з питань регулювання швидко на рівних та
загальноєвропейських засадах. Крім цього, уся нормативна інформація повинна
бути розміщена на офіційному сайті компанії.
Річна та проміжна фінансова звітність, результати діяльності, інформація
про склад органів управління товариства, протоколи загальних зборів
акціонерів розміщені на інтернет-сторінці компанії ТММ. Проте інформація
про акціонерів, які володіють 10% та більше статутного капіталу, статут та
внутрішні документи, інформація про розмір винагороди посадових осіб
підприємства не доступні для ознайомлення.
Звіти та офіційна інтернет-сторінка компанії LEG Immobilien містять всю
необхідну інформацію для інвесторів та інших зацікавлених осіб, включаючи
статут, корпоративний кодекс та останні новини діяльності.
Зведення вимог, що ставляться біржами, та факторів, що впливають на
успішність ІРО, в одну таблицю дозволило сформувати Морфологічну матрицю
ІРО-діагностики компанії в процесі підготовки до проведення розміщення. За
кожним компонентом впливу призначено бальну оцінку для виявлення рівня
біржі, на якій компанія може розраховувати на розміщення.
Таким чином, авторський підхід до визначення можливості здійснення
успішного ІРО дозволяє оцінити відповідність компанії критеріям фондових
бірж та проаналізувати стан компанії щодо основних чинників, що впливають
на

рішення

інвесторів.

Використання

запропонованої

методики

дасть
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можливість зробити висновки щодо готовності компанії до проведення
розміщення та рівня майданчику, на якому розміщення може відбутися. Даний
підхід доцільно також використовувати для проведення бенчмаркінгу, з метою
виявлення
Проведене

дослідження

можливості

успішного

розміщення

акцій

українського забудовника ТММ показало, що незважаючи на попередні
оголошення про наміри здійснення ІРО, компанія поки що не готова до ІРО
навіть на альтернативних майданчиках фондових бірж. Фінансові результати
діяльності ТММ не відповідають як вимогам бірж, так і очікуванням ринку.
Аналіз результатів діяльності компанії LEG Immobilien дозволяє зробити
висновки, що сьогодні компанія готова до розміщення на основних
майданчиках провідних європейських бірж і має всі підстави розраховувати на
його успішність.
3.4. Формування пропозицій щодо удосконалення системи корпоративної
безпеки в процесі управління рухом капіталу акціонерних товариств
будівельної галузі
Залучення

коштів

шляхом

проведення

первинного

публічного

розміщення акцій (ІРО) – це одне з найважливіших та найбільш відповідальних
рішень, яке може прийняти компанія протягом свого існування. Пропонуючи
акції на біржі, керівництво зможе отримати необхідний капітал для подальшого
вкладення в розвиток компанії, що забезпечить акціонерів додатковим
джерелом

ліквідності

їх

активів,

а

інвесторам

дасть

можливість

диверсифікувати портфель цінних паперів. Одночасно здійснюючи публічне
розміщення, компанія зміцнює свою структуру та репутацію, а також
інтегрується у світовий ринок капіталу.
За період з 2005 року по 2014 рік чисельність вітчизняних компаній, що
здійснювали ІРО, не перевищує тридцяти, при цьому багато з них виявилися
невдалими. Однією з основних причин такого досвіду українських компаній є
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недостатня оцінка ризиків, що супроводжують вихід на міжнародні фондові
біржі, і відповідно неналежна підготовка до розміщення, що не передбачає
заходів їх мінімізації.
Як комплексний інструмент залучення інвестицій ІРО відкриває широкі
можливості для розвитку бізнесу. Одночасно процес первинної публічної
первинної пропозиції пов'язаний з рядом ризиків, які потребують застосування
ефективних методів управління та моніторингу в системі корпоративної
безпеки. Компанія, що стала публічною, повинна розуміти зміни, які пов’язані з
цим процесом, та їх наслідки для своєї фінансово-економічної безпеки.
IPO ризики дуже тісно пов'язані з правовим середовищем місця лістингу,
і в сьогоднішніх умовах підвищеного нормативного контролю і поліпшення
корпоративного

управління

основний

акцент

робиться

на

дотриманні

фінансових правил, а також незалежності, прозорості та строгості комплексної
фінансово-юридичної

перевірки

корпорації

(due diligence).

Опортунізм,

асиметричність інформації, соціокультурні фактори є також важливими
чинниками, які потрібно враховувати при роботі з іноземними інвесторами та
партнерами [31, c.29].
Нездатність правильно працювати з ризиками може мати серйозні
наслідки, включаючи фінансові втрати, втрату конкурентних позицій на ринку
чи контролю над компанією, несподівані та суттєві зміни в самій діяльності та
втрату темпів розвитку. Як мінімум це приверне увагу та зусилля керівництва,
які доцільніше приділяти основним цілям компанії, а в гіршому випадку –
призведе до ліквідації бізнесу.
Вже на етапі планування IPO компанії повинна приділити увагу таким
питанням як: створення ради директорів, фактор впливу управління,
забезпечення захисту директорів, і підготовка до діяльності в статусі публічної.
Багато рішень щодо ради директорів, такі її склад, структури і практики,
продиктовані регулюючими органами та вимогами лістингу, а з деяких питань
управління компанія має можливість приймати рішення самостійно.
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Розмір ради директорів є одним з них. За даними Національної асоціації
корпоративних директорів (NACD), середній розмір правління акціонерного
товариства становить 8 або 9 директорів, для великих компаній їх число зростає
до 12 [232].
Більшість фондових бірж вимагають у складі правління присутність
незалежних директорів. Дослідження IPO і проведене PwC показує, що в
публічних компаніях 56% директорів є незалежними. Проте, дослідження
також зазначає, що на практиці більшість компаній виходять за ці рамки, які
мають більше незалежних директорів, наприклад, Spencer Stuart повідомляє, що
в компаніях, які входять в S&P 500, 84% є незалежних директорів [237].
Практика показує, що чим раніше вони були будуть залучені і ознайомленні з
діяльністю акціонерного товариства, тим кращі поради вони зможуть надати.
Для того, щоб найбільш ефективно використовувати свій час, ради
директорів

створюють комітети. Фондові біржі вимагають від компаній

наявність принаймні комітету з аудиту, який повинен включати незалежних
директорів. Деякі біржі вимагають також комітети з призначень і компенсацій,
які теж повинні складати з незалежних директорів. Деякі компанії мають
додаткові комітети, такі як виконавчий, фінансів і соціальної та корпоративної
відповідальності, до того ж, 8% з підприємств, що ввійшли в S&P 500 компаній
мають комітет по роботі з ризиками.
Виникає також питання щодо керівництва ради. Воно стосується того, чи
повинен генеральний директор бути одночасно головою правління, чи
правління повинен очолювати незалежний директор. Опитування Spencer Stuart
повідомляє, що 43% публічних S&P компаній розділяють ролі генерального
директора та голови ради директорів, але тільки у 23% з них голова правління
незалежний директор.
Це лише декілька питань, які стосуються тільки ради директорів.
Дослідження Мартенса ідентифікувало 98 ризик-факторів пов’язаних з ІРО
[223]. Шляхом систематизації літературних джерел визначено та проранжовано
основні види ІРО ризиків (табл. 3.7).
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Таблиця 3.7

Червякова С.В.
[176]
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Рейтинг

Гладчук К.М. [38]

Ризик недооцінки акцій при розміщенні
Ризик одночасного проведення ІРО великою кількістю
емітентів
Ризик зміни кон’юнктури ринку
Ризик недобросовісної роботи андерайтера та інших
посередників
Ризик втрати конкурентних переваг внаслідок
публічності
Ризик порушення законодавчих чи процесуальних норм,
що регламентують процес ІРО
Ризик втрати контролю над компанією та її ворожого
поглинання в результаті ІРО та подальшого до
розміщення акцій
Ризики після проведення ІРО (фінансові, операційні,
нормативні, стратегічні)
Ризик зміни законодавства та лістингових вимог
Ризик погіршення інвестиційного клімату як в країні
емітента, так і в країні розміщення
Ризик судових позовів з боку інвесторів та контрагентів
Ризик відміни ІРО
Ризик виникнення корпоративних конфліктів серед
акціонерів при підготовці ІРО
Ризик невідповідності запропонованої андерайтером
ціни пропозиції очікуванням емітента
Ризик делістингу після ІРО
Ризик зазнання санкцій з боку регулюючих органів
через недотримання вимог, обов’язкових для публічних
компаній
Ризик технологічних збоїв на майданчику, де
проводиться ІРО
Ризик втрати довіри інвесторів в результаті погіршення
фінансового стану емітента після ІРО або неякісної
роботи IR-відділу
Ризик незгоди власників компанії з запропонованою
андерайтером ціною розміщення
Ризик падіння ліквідності та зниження довгострокової
дохідності акцій емітента після ІРО
Ризик форс-мажорних обставин
Ризик фальсифікацій та махінацій з боку топменеджменту

Власні
дослідження [186]

Види ризиків

Лукашов А.В. [94]

Класифікація основних ризиків, що пов’язані з проведенням ІРО
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Дослідження науковців показують, що основним ризиком, пов’язаним із
здійсненням ІРО є ризик недооцінки акцій. ІРО вважається недооціненим, якщо
ринкова ціна акцій після першого дня торгів перевищила визначену компанією
ціну розміщення. Якщо компанія встановлює надто високу ціну, існує велика
ймовірність, що потенційні інвестори не зацікавляться компанією і ІРО може не
відбутись. Якщо ціна буде надто низькою, компанія ризикує не залучити
необхідний капітал.
Ціна первинного публічного розміщення встановлюється компанією після
консультацій та обговорень з андерайтером, враховуючи ситуацію на ринку,
аналіз можливих оцінок та зустрічей з потенційними інвесторами. Ця ціна це не
відображення ринкової ціни, адже ринкова ціна до самого ІРО поки що не
встановлена.
На ціну первинного публічного розміщення також впливає конфлікт
інтересів,

що

пов'язаний

з

ризиком

незгоди

власників

компанії

з

запропонованою андерайтером ціною розміщення. З однієї сторони, компанія
прагне встановити максимальні ціну для того, щоб залучити максимальний
обсяг фінансових ресурсів, не здійснюючи додаткового випуску акцій. З іншої
сторони, інвестор хоче прибутково вкласти кошти, купивши акції по низькій
ціні та потім капіталізувати зростання ринкової вартості цих акцій.
Андерайтер також зацікавлений у високій ціні оскільки це відповідає
цілям компанії, але водночас ціна повинна бути привабливою для інвесторів.
Тобто андерайтер намагатиметься оцінити ІРО так, щоб підвищити попит, що в
свою чергу дасть можливість андерайтеру продати усі акції.
Хоча можлива ситуація коли андерайтер свідомо занизить ціну
первинного публічного розміщення, щоб уникнути можливого згадування в
колективних позовах інвесторів через фінансові втрати у випадку падіння
ринкової ціни.
Часто ціна розміщення та ринкова ціна можуть суттєво відрізнятись.
Часто ринкова ціна акцій буде підніматись та опускатись залежно багатьох
факторів, включаючи макроекономічні умови, державну політику, відсоткові
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ставки, загальну активність на ринках, настрої інвесторів, ситуацію у певній
галузі та події та умови, що впливають на конкретну компанію.
Якщо компанія встановлює надто високу ціну, існує велика ймовірність,
що потенційні інвестори не зацікавляться компанією і ІРО може не відбутись.
Якщо ціна буде надто низькою, компанія ризикує не залучити необхідний
капітал.
Чим менш ліквідними і менш передбачуваними є акції, тим більш
недооціненими вони повинні бути, щоб компенсувати інвесторам їх ризик.
Оскільки емітент краще проінформований про вартість акцій ніж інвестор,
компанія, як правило, повинна назначити занижену ціну на свої акції, щоб
викликати у інвесторів бажання прийняти участь у її ІРО.
Спільна комісія, створена NYSE та NASDAQ у 2003 році спеціально для
вивчення питань зловживань на біржах і розробки заходів для їх усунення,
рекомендує радам директорів компаній-емітентів створення комітету щодо
ціни розміщення. В обов’язки такого комітету повинно входити періодичне
отримання інформації від андерайтерів про хід процесу, заповнення книги
заявок, прийняття остаточного рішення щодо ціни розміщення і контроль над
розподілом акцій між інвесторами [212].
Також вчені згідні щодо наявності ризиків зміни кон’юнктури ринку та
одночасного проведення ІРО великою кількістю емітентів. Для зменшення
впливу цих потенційних ризиків компанія повинна здійснити всебічний аналіз
ситуації на ринку, трендів та прогнозів, глибоке дослідження сектору та
активності конкурентів на обраній біржі.
На нашу думку, зазначені ризики є основними причинами відмови від
здійснення ІРО, відтак проведення попередньої «розвідки» ринку та галузі
дозволить уникнути ризику відміни чи відкладення ІРО. Даний ризик веде до
додаткових витрат, втрати репутації, погіршення відносин з постачальниками,
клієнтами, працівниками та зростання ймовірності делістингу. Враховуючи
циклічний характер популярності ІРО доцільно також провести попереднє
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спілкування

з

потенційними

інвесторами

з

метою

визначення

рівня

привабливості компанії та всієї галузі.
При підготовці та здійсненні ІРО компанія змушена залучати ряд
консультантів, радників, аналітиків та інших експертів, від яких в значній мірі
залежить успішність розміщення. У зв’язку з цим існує ризик неякісної роботи
учасників, які забезпечують супровід процесу ІРО, тому обов’язково повинна
здійснюватись її попередня перевірка. Деякі вітчизняні компанії з цією метою
затверджують спеціальне «Положення про порядок проведення перевірки
контрагентів». Доцільно ознайомитись з історією попередніх розміщень, які
супроводжували потенційні учасники андерайтер, галузями, з якими він добре
знайомий, та ймовірними фірмами, що андерайтер планує включити до
синдикату.
Інвесторами та аналітиками докладно вивчаються проспект, стратегія та
інформаційний

меморандум

компанії.

Це

документи,

в

яких

надана

характеристика компанії-емітента, її менеджмент, власники, позиція на ринку,
фінансова звітність, основні ризики та інвестиційні пропозиції.
Компанія повинна мати чітко розроблений бізнес план з детальною
стратегією

та

перспективами

розвитку.

Стратегія

повинна

бути

довгостроковою: на період 24-36 місяців до ІРО та 24-36 місяців після ІРО, а
бізнес план містити обґрунтовану програму зрозумілу інвесторам. Щоб
зацікавити інвесторів компанії потрібна переконлива історія діяльності,
позитивна динаміка фінансових показників та впевнена конкурентна позиція на
ринку, а також зазначення на що будуть витрачені залучені кошти. Впевненість
інвесторів у компанії суттєво впливає на ринкову ціну її ІРО.
Інформація, наведена у цих документах, повинна бути достовірною та
повною, а перспективи розвитку – реальними. Фінансова звітність повинна у
всіх суттєвих аспектах відображати фінансове становище, результати операцій і
грошові потоки, а також недосконалості і суттєві недоліки системи
внутрішнього контролю.
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Ризик розкриття інформації та як наслідок втрата конкурентних переваг
пов'язаний з тим, що дані з проспекту емісії та інших документів, обов’язкових
до надання широкому колу користувачів, можуть опинитись в руках
конкурентів. Організації слід розробити інформаційну політику, яка б
задовольняла потреби інвестиційної спільноти та відповідала інтересам самої
компанії. Важливо достовірно та вичерпно вказати можливі фактори ризику
діяльності емітента, не приховуючи негативних чинників.
Крім цього, розкриття інформації позитивно впливає на дохідність
здійснюваного ІРО. Згідно сигнальної теорії, успішна компанія зацікавлена в
тому, щоб інформувати інвесторів про результати своєї діяльності. Для
інвесторів розкриття інформації підчас ІРО – позитивний сигнал, що може
свідчити про хороші довгострокові перспективи компанії. Також розкриття
інформації зменшує рівень інформаційної асиметрії між власниками бізнесу та
потенційними інвесторами. Розкриття інформації може зменшити агентські
витрати, так як тепер підзвітна фінансова інформація буде під наглядом та
моніторингом всієї ринкової спільноти [240].
Фінансовий ринок та його учасники уважно спостерігають за компаніями,
що виходять на біржу.

Інвесторами та аналітиками докладно вивчаються

проспект, стратегія та інформаційний меморандум компанії. В цих документах
надана характеристика компанії-емітента, її менеджмент, власники, позиція на
ринку, фінансова звітність, основні ризики та інвестиційні пропозиції. Наведена
інформація повинна бути достовірною та повною, а перспективи розвитку –
реальними.
Інвестори покладаються на заяви, зроблені в документах, і можливі
спотворення, помилки чи упущення можуть призвести до істотних витрат,
пов’язаних з врегулюванням непорозумінь, та до позовів. Якщо інвестори
відчують, що їх ввели в оману надто оптимістичними прогнозами або
приховали від них важливу інформацію, вони одразу звернуться до суду.
Ризик судових позовів реальний за наявності двох умов:
- інвестори повинні зазнати втрат у вигляді інвестиційних збитків;
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- інвестори повинні бути в змозі доказати суттєві упущення в документах
компанії, які існували на момент вкладення ними коштів.
Повне та достовірне розкриття інформації у вищезгаданих документах, а
також певне заниження ціни ІРО розміщення може зменшити можливість
претензій та позовів з боку інвесторів. Однак обидва механізми дуже коштовні
для компанії. Заниження ціни означає втрату можливих прибутків, а глибоке
розкриття інформації може призвести до втрати конкурентних позицій.
Власники та топ-менеджмент компанії, що здійснює ІРО, опиняються під
значним тиском. Вони повинні відповідати високим очікуванням ринку,
аналітиків та потенційних інвесторів. Змін може зазнати система їх винагород і
компенсацій, яка тепер буде тісно пов’язаною з ціною акцій компанії. Це може
спонукати менеджерів зображати діяльність компанії в надто позитивному
світлі, або навіть вдаватись до маніпуляцій та махінацій, щоб компанія
відповідала очікуванням, чи щоб підвищити особистий добробут.
Саме так сталося у випадку гучного скандалу компанії Enron, яка
здійснювала первинне публічне розміщення на Нью-йоркській фондовій біржі.
Топ-менеджмент компанії, щоб зробити її більш привабливою для інвесторів,
спільно з компанією аудитором Arthur Andersen фальсифікували фінансову
звітність,

а

андерайтери

та

брокери

допомагали,

надаючи

позитивні

рекомендації учасникам ринку.
Це негативний результат неправильної корпоративної культури, що
націлює керівництво компанії на швидкий прибуток з метою максимізації своїх
премій. Мотивом таких махінацій, може бути і факт того, що особи, які
обіймають керівні посади та приймають важливі управлінські рішення, є
одночасно акціонерами компанії або володіють її опціонами.
Одним із найбільш негативних можливих наслідків лістингу на біржі є
привернення уваги небажаних акціонерів, що у крайньому випадку може
призвести до втрати контролю над компанією акціонерами-засновниками. Цей
ризик пов'язаний з можливістю скуповування акцій на біржі, оскільки компанія
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пропонує свої цінні папери широкому колу інвесторів, а також це може бути
результат розмивання частки первинних акціонерів.
Яскравим прикладом ситуації приваблення небажаного інвестора є досвід
французького дому високої моди Hermes, акції якого з 2007-2008 років
підпільно скуповувались іншою французькою компанією, що працює у сфері
моди, LVMH (Louis Vuitton). В результаті у 2010 році LVMH публічно
оголосила, що володіє 17% Hermes. Якби не той факт, що Hermes – сімейна
компанія, поглинання було б не уникнути, адже як наслідок такого інтересу з
боку LVMH акції Hermes злетіли на 30%. За таких умов аналітики очікували,
що власники нададуть перевагу швидкому збагаченню та продадуть свої акції.
Однак нащадки Тьєррі Ерме навпаки об’єднали свої акції у кооператив Н51 та
кожен з них підписав зобов’язання не продавати свої папери до 2040 року, або
надати право переважної купівлі членам сім’ї. Цей крок означав, що тепер
акціонери Hermès повинні були обходитись лише дивідендами [2279].
Після трьох років судових позовів два французьких гіганти модної
індустрії все таки владнали справу миром. LVMH погодилася ще як мінімум
п'ять років не докуповувати акції Hermès, а вже наявні папери розподілити між
своїми акціонерами. Як результат Hermès вдалося зберегти сімейний бізнес.
Якщо велика частка акцій компанії опиняється в біржовому списку,
компанія стає потенційною мішенню для поглинання, не завжди дружнього.
Щоб мінімізувати ризик втрати контролю, компанії слід використовувати
засоби захисту прав акціонерів компанії, що підвищать рівень корпоративного
контролю та допоможуть запобігти ворожому поглинанню.
Після первинного публічного розміщення менеджмент публічної компанії
стає підзвітним не тільки кільком інвесторам, а можливо тисячам нових
стейкхолдерів та власників. Із зростанням кількості акціонерів зростає і
кількість зобов’язань. Тепер вони будуть включати:
- відповідність очікуванням ринку;
- роботу з інвестори та аналітиками;
- відповідність положенням публічної компанії;
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- зростаючі показники діяльності;
- звітування про використання залучених в ході ІРО коштів.
Організації варто розкрити свою політику ризик-менеджменту та її
процедури. Інвестори повинні бачити бажання та здатність менеджменту
відкрито спілкуватися щодо ризиків в цілому та щодо шляхів роботи з ними. Їм
потрібні докази, що ризики правильно пом’якшені, а система внутрішнього
контролю надійна. Компанії потрібно знайти правильний баланс між
допустимим рівнем ризиків та реалізацією прибуткових проектів. Якщо
компанія зважується на суттєвий ризик з інвестованим капіталом, вона повинна
забезпечити належну компенсацію.
Узагальнюючи вищенаведене, ми вважаємо за доцільне виділити ІРОризики, на які компанія-емітент має вплив, та систематизувати ймовірні шляхи
мінімізації ризиків здійснення ІРО для фінансово-економічної безпеки
(табл.3.8).
Сьогодні фондовий ринок став одним із головних механізмів мобілізації
та розподілу капіталу в країнах з розвиненою економікою. За

умов, коли

українські акціонерні товариства відчувають гострий дефіцит довгострокових
капіталів, а в країні відсутні дієві механізми його залучення з ринку цінних
паперів, серед вітчизняних компаній все більше зростає популярність залучення
капіталу шляхом публічного розміщення акцій на іноземних фондових
майданчиках.
Як наголошують Бріггс і Едвардс перед корпоративною безпекою стоять
ті самі виклики, що і перед будь-якою іншою функцією – забезпечити своєчасне
реагування на зміни в середовищі діяльності компанії, щоб її поведінка
відповідала реаліям [239].
Крім чисельних переваг, здійснення первинної публічної пропозиції акцій
пов’язане з рядом недоліків, що можуть загрожувати корпоративній безпеці
компанії. Враховуючи ряд ризиків, що супроводжують процес ІРО, до яких
належать ризик відміни або відкладення ІРО, ризик недооцінки акцій, ризик
фальсифікацій та маніпуляцій з боку топ-менеджменту, ризик судових
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позовів, ризик розкриття інформації, ризик неякісної роботи учасників, що
здійснюють супровід ІРО та ризик втрати контролю ІРО-кандидатам варто
прийняти міри щодо забезпечення корпоративної безпеки.
Таблиця 3.8
Шляхи мінімізації ризиків для корпоративної безпеки компанії підчас
здійснення ІРО
Ризики в процесі
здійснення ІРО

Способи мінімізації ризиків

Ризик відміни або відкладення - всебічний аналіз кон’юнктури ринку,
ІРО
- глибоке дослідження конкретного сектору та
активності конкурентів на обраній біржі
Ризик недооцінки акцій
- спілкування з інвесторами на етапі road-show,
- детальне розкриття інформації про діяльність
компанії,
- створення Наглядовою радою комітету по ціні
розміщення
Ризик
фальсифікацій
та - формування
адекватної
корпоративної
махінацій
з
боку
топ- культури,
менеджменту
- формування продуманої системи компенсацій
та винагород,
- моніторинг та контроль діяльності топменеджменту з боку власників компанії та
учасників ринку цінних паперів
Ризик судових позовів
- регулярне та повне розкриття інформації,
- нижча ціна розміщення акцій
- постановка реально досяжних цілей
- постійне спілкування з новими акціонерами
- продумана довготермінова стратегія
Ризик розкриття інформації
- розроблення
адекватної
інформаційної
стратегії
- нижча ціна розміщення акцій
Ризик
неякісної
роботи - попередня перевірка потенційних контрагентів,
учасників, що забезпечують - контроль та моніторинг їх діяльності
супровід ІРО
Ризик втрати контролю
- використання
механізмів
захисту
від
поглинань
- продумана довготермінова стратегія

Ці

заходи

розроблення

включають

продуманої

детальний

довготермінової

аналіз

кон’юнктури

стратегії,

в

тому

ринку,
числі

інформаційної, налагодження спілкування з інвесторами як на етапі
підготовки, так і після здійснення ІРО, використання механізмів захисту від
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поглинань. Використання відповідних рекомендацій з управління ризиками та
забезпечення належного рівня корпоративної безпеки дозволить компанії та її
керівництву з впевненістю розміститися на обраному майданчику та в повній
мірі скористатися перевагами IPO в умовах євроінтеграції та забезпечити
корпоративну безпеку у ході реалізації цього процесу.
Висновки до 3 розділу
У

результаті

виникненню

загроз

визначення
корпоративній

пріоритетних
безпеці

напрямків

акціонерних

запобігання
товариств,

їх

нейтралізації та комплексної протидії отримані наступні висновки та
пропозиції:
1. Доведена необхідність застосування комплексного підходу для оцінки
рівня корпоративної безпеки акціонерних товариств, який на відміну від
існуючих враховує інвестиційну складову корпоративної безпеки, яка включає
шість груп показників. Крім традиційних показників фінансового аналізу
(фінансової стійкості, ліквідності, прибутковості, ділової активності), до складу
компоненти увійшли показники, що характеризують якість корпоративного
управління та перспективність цінних паперів акціонерного товариства.
2. Запропонована модель оцінки інтегрального показника загального
рівня корпоративної безпеки акціонерних товариств, визначення значущості
впливу складових якої здійснюється на основі використання методу експертних
оцінок. Розроблена модель складається з трьох компонент: інвестиційної,
кадрової та інформаційної. На першому етапі, використовуючи загально
доступні

дані

із

звітності

компаній,

здійснюється

аналіз

показників

інвестиційної складової. На другому – з використанням інформації добровільно
розкритої акціонерним товариством відбувається розрахунок показників
кадрової та інформаційної складової. Після цього розраховується інтегральний
показник корпоративної безпеки акціонерних товариств.
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3. Встановлено, що саме інвестиційна компонента, яка складається з
шести груп показників, найбільш повно охоплює вплив інвестиційної політики
акціонерного товариства на рівень його корпоративної безпеки.
4. За результатами інтегральної оцінки рівня корпоративної безпеки
акціонерних товариств встановлено, що найвищий рівень корпоративної
безпеки серед досліджуваних підприємств забезпечують LEG Immobolіen та
ПАТ ХК «Київміськбуд» - дуже високий і високий рівні корпоративної безпеки
відповідно. Найнижчий рівень корпоративної безпеки, з тенденцією до
подальшого зниження спостерігається на ПАТ «Трест «Житлобуд-1» та DUPD
– абсолютно небезпечний рівень корпоративної безпеки.
5. Ґрунтовний аналіз інвестиційної складової оцінки рівня корпоративної
безпеки акціонерних товариств показав, що однією з основних причин низького
рівня захищеності акціонерного товариства є нераціональна структура його
капіталу та неякісне корпоративне управління. Структура капіталу досліджених
підприємств не відповідає рекомендованим нормативним значенням, прийнята
інформаційна політика не є прозорою, а також склад ради директорів не
відповідає сучасним світовим практикам.
6. Удосконалено систему заходів щодо підвищення рівня корпоративної
безпеки акціонерних товариств, які включають: пошук надійних фінансових
інститутів, для отримання фінансових ресурси на більш привабливих умовах;
пошук стабільних та довгострокових джерел фінансових ресурсів для
забезпечення господарської діяльності підприємства; здійснення економічних,
фінансових, організаційних та управлінських заходів, спрямованих на
підвищення рівня доходності, прибутковості, ліквідності, фінансової стійкості,
фінансової незалежності; збільшення власних доходів і прибутків; розроблення
корпоративної стратегії, розгляд можливості залучення капіталу через
фондовий ринок.
7. Доведено важливість розроблення корпоративної стратегії для
акціонерних товариств, враховуючи невідповідність вітчизняних практик
корпоративного

управління

міжнародному

досвіду.

Її

наявність

дасть
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можливість чітко визначити довготермінові цілі акціонерного товариства,
розглянути можливі шляхи збільшення його ринкової вартості, скласти
портфоліо компанії, сформувати чітку організаційну структуру, розподілити
корпоративні функції. Раціональна корпоративна стратегія може захистити від
більшості пов’язаних з ІРО ризиків.
8. Проведений аналіз рівня корпоративної безпеки за розробленою
автором шкалою виявив, що підприємствам з високим та дуже високим рівнем
корпоративної безпеки доцільно розглядати ймовірність розміщення акцій на
ринках цінних паперів. Акціонерні товариства з рівнем корпоративної безпеки
нижче високого рівня не зможуть відповідати базовим вимогам бірж та
інвесторів.
9. На основі аналізу базових вимог, що ставляться фондовими біржами до
емітентів цінних паперів та аналізу очікувань інвесторів та ринкової спільноти
розроблено морфологічну матрицю ІРО-діагностики готовності акціонерного
товариства до проведення первинної публічної пропозиції акцій. Крім
визначення власне готовності до розміщення акцій на альтернативному чи
основному майданчику біржі, вона дає можливість оцінити ймовірну
успішність лістингу та виявити показники та напрямки, які потребують
покращення.
10. Проведена ІРО-діагностика акціонерних товариств ТММ та LEG
Immobilien з використанням розробленої матриці показала, що компанія ТММ
станом на кінець 2014 року не готова до розміщення акцій на ринку цінних
паперів. Фінансові показники її діяльності та прийнята інформаційна політика
не відповідають як критеріям бірж, так і потенційних інвесторів. Результати
компанії LEG Immobilien дають підстави розраховувати на успішний лістинг
акцій компанії як на альтернативних, так і основних майданчиках європейських
фондових бірж.
11. Визначено, що основними ризиками, що супроводжують процес
первинної публічної пропозиції акцій є: ризик відміни або відкладення ІРО,
ризик недооцінки акцій, ризик фальсифікацій та махінацій з боку топ-

165

менеджменту, ризик судових позовів, ризик розкриття інформації, ризик
неякісної роботи учасників, що забезпечують супровід ІРО, ризик втрати
контролю. Вчені погоджуються, що найбільш поширеним є ризик недооцінки
акцій.
12. Визначено заходи попередження ризиків та загроз корпоративній
безпеці акціонерних товариств при проведенні публічного розміщення акцій.
Запропоновані заходи включають: всебічний аналіз

кон’юнктури ринку,

глибоке дослідження конкретного сектору та активності конкурентів на обраній
біржі, спілкування з інвесторами на етапі road-show, детальне розкриття
інформації про діяльність компанії, створення Наглядовою радою комітету по
ціні розміщення, формування адекватної корпоративної культури, формування
продуманої системи компенсацій та винагород, моніторинг та контроль
діяльності топ-менеджменту з боку власників компанії та учасників ринку
цінних паперів регулярне та повне розкриття інформації, нижча ціна
розміщення акцій, постановка реально досяжних цілей, постійне спілкування з
новими

акціонерами,

продумана

довготермінова

стратегія

розроблення

адекватної інформаційної стратегії, нижча ціна розміщення акцій попередня
перевірка потенційних контрагентів, контроль та моніторинг їх діяльності
використання механізмів захисту від поглинань, продумана довготермінова
стратегія.
Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження з
питань даного розділу представлено у відповідних публікаціях [178], [179],
[183], [185], [207], поданих у списку використаних джерел.
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ВИСНОВКИ
У

результаті

дослідження

досягнута

мета

дисертаційної

роботи:

обґрунтовано теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо
удосконалення процесу управління капіталом акціонерних товариств в системі
забезпечення корпоративної безпеки. На основі вирішення визначених задач
отримані такі висновки та пропозиції:
1. Основою дослідження процесів управління капіталом є визначення
поняття «капітал», бо саме ця дефініція є вихідною для решти понять
управління та корпоративної безпеки акціонерних товариств. З проведеного
етимологічного аналізу слідує, що поняття «капітал» найдоцільніше розглядати
в трьох аспектах: економічному, юридичному та обліковому. Систематизація
поглядів вчених на його сутність показала універсальність визначення капіталу,
як вартості, що створює додану вартість та юридичного аспекту його сутності.
Обліковий аспект «капіталу» виділився з середини ХХ ст., деталізувавши
економічний

аспект

трактування

капіталу

інвестиційною

складовою,

підкресливши процес використання капіталу шляхом інвестування в активи.
При визначенні капіталу акціонерного товариства запропоновано виділення
можливості залучення інвестиційного капіталу та викладення його у такій
формі: капітал акціонерних товариств – це вартість, що формується із
залученням фінансових ресурсів із різних джерел, включаючи сучасні
механізми мобілізації інвестиційного капіталу на фондових ринках та
інвестується в активи акціонерного товариства з метою отримання доданої
вартості для забезпечення максимізації добробуту акціонерів за рахунок
курсової різниці (поступового зростання ринкової вартості акції) або у вигляді
дивідендів та для задоволення усіх учасників корпоративних відносин в цілому.
2. Розглянуто первинне публічне розміщення акцій як дієвий спосіб
залучення додаткового капіталу для діяльності та розвитку акціонерних товариств.
Систематизовано та проаналізовано переваги та недоліки проведення ІРО, а
також ризики пов’язані з виходом на міжнародні фондові майданчики.
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Запропоновано використання поетапного підходу при підготовці до здійснення
розміщення.
3. Установлено домінування нестабільних тенденцій розвитку будівельної
галузі України. Спостерігаються несприятливі тенденції формування та
використання капіталу. Характерними тенденціями розвитку будівельної галузі
України є скорочення будівельної робіт, числа зайнятих працівників на
підприємствах галузі, зменшення частки власного капіталу та зростання
залежності від позичкового капіталу, труднощами в залученні довгострокових
кредитів та загальній нерентабельності підприємств галузі. Подальше
зменшення індексів будівельної продукції та обсягів виконаних будівельних
робіт загрожує скороченням обсягів виробництва товарів та надання послуг
господарчими суб’єктами, які тісно пов’язані галузевими зв’язками з
будівництвом, ростом рівня безробіття та неповної зайнятості, зменшенням
надходжень

до

місцевих

бюджетів

та

збільшенням

числа

об’єктів

незавершеного будівництва.
4. Розроблено методичний підхід до оцінки рівня корпоративної безпеки на
прикладі акціонерних товариств будівельної галузі з врахуванням можливості
виходу на фондовий ринок. Дослідження вагомості впливу функціональних
компонентів на загальний рівень корпоративної безпеки здійснено за допомогою
експертного опитування (узгодженість експертних оцінок перевірено на основі
розрахунку коефіцієнта конкордації). Установлено, що найбільший вплив на
рівень економічної безпеки акціонерних товариств здійснює інвестиційна
складова, яка включає такі групи показників, як показники фінансової стійкості,
ліквідності, платоспроможності, ділової активності, якості корпоративного
управління та перспективності цінних паперів.
5. За результатами оцінки рівня корпоративної безпеки встановлено, що
найвищий рівень корпоративної безпеки серед досліджуваних будівельних
підприємств, забезпечують компанія LEG Immbilien та ПАТ «Київміськбуд».
Рівень корпоративної безпеки цих підприємств відповідно дуже високий та
високий. Інші три акціонерні товариства (ТММ, DUPD, ПАТ «Трест «Житлобуд-
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1») демонструють нестійкий та абсолютно небезпечний рівень корпоративної
безпеки.
6. Шляхом аналізу основних вимог фондових бірж та очікувань ринкової
спільноти розроблено морфологічну модель ІРО-діагностики акціонерного
товариства в процесі підготовки до розміщення акцій на фондовому ринку.
Авторський підхід до визначення можливості здійснення успішного ІРО
дозволяє оцінити відповідність компанії критеріям фондових бірж та
проаналізувати стан компанії щодо основних чинників, що впливають на
рішення інвесторів.
7. Пропозиція акцій на фондовому ринку пов’язана з рядом недоліків, що
можуть створювати загрозу корпоративній безпеці акціонерного товариства.
Враховуючи ряд ризиків, що супроводжують процес ІРО, до яких належать
ризик відміни або відкладення ІРО, ризик недооцінки акцій, ризик
фальсифікацій та маніпуляцій з боку топ-менеджменту, ризик судових
позовів, ризик розкриття інформації, ризик неякісної роботи учасників, що
здійснюють супровід ІРО та ризик втрати контролю ІРО-кандидатам варто
прийняти міри щодо забезпечення корпоративної безпеки. Ці заходи
включають детальний аналіз кон’юнктури ринку, розроблення продуманої
довготермінової стратегії, в тому числі інформаційної, налагодження
спілкування з інвесторами як на етапі підготовки, так і після здійснення
ІРО, використання механізмів захисту від поглинань.

Використання

відповідних рекомендацій дозволить акціонерним товариствам з впевненістю
розміститися на обраному майданчику та в повній мірі скористатися
перевагами IPO для забезпечення корпоративної безпеки у ході реалізації цього
процесу.
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Додаток А

Систематизація поглядів на визначення категорії «Капітал» за аспектами розкриття її сутності
Таблиця А.1
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+
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+
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+
+
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Додаток Б
Сучасні теорії структури капіталу
Таблиця Б.1
Назва теорії
Статична
теорія
компромісу
Динамічна
теорія
компромісу
Теорія
ієрархії

Теорія
асиметричної
інформації
Сигнальна
теорія

Теорія
моніторингових
витрат
Теорія
відслідковування
ринку
Теорія
інформаційних
каскадів
Теорія
автономії
інвестицій
менеджерів

Суть теорії
Оптимальна структура капіталу визначається шляхом врівноваження
вартості боргових ресурсів (агентські витрати, витрати банкрутства) та
вигоди від їх використання (податковий щит, вирішення проблеми
недостатності власних ресурсів). Якщо це співвідношення відхиляється від
оптимального, компанія прийме відповідні рішення, щоб відновити
оптимальне значення коефіцієнта фінансового левериджу
Досліджує фактичну структуру капіталу компанії, її співвідношення з
оптимальною структурою, причини її зміни, швидкість і напрямок цієї зміни, а
також сам процес пристосування структури капіталу до оптимальної і детермінанти,
що на неї впливають. На відміну від статистичної, динамічна компромісна теорія
враховує трансакційні витрати та нерозподілений прибуток. Окрім цього, теорія
акцентує увагу на витратах зміни фінансового важеля, що дає змогу вловити
динаміку зміни структури капіталу компанії.
Основою теорії є твердження, що керівництво компанії надає більшу перевагу
використанню власних ресурсів (нерозподілений прибуток чи надлишкові ліквідні
активи) ніж залученню зовнішніх ресурсів. Коли власних ресурсів стає недостатньо,
компанія може вдатися до зовнішніх джерел фінансування і при цьому вона буде
керуватись тим, щоб мінімізувати додаткові витрати пов’язані з асиметрією
інформації.
Її суть полягає в тому, що всі учасники прийняття рішень володіють
однаковою інформацією і будь-які зміни в доході підприємства від основної
діяльності
є випадковими. Управлінський персонал компанії звичайно має
інформацію, не доступну іншим зацікавленим особам або доступну через певний
час. Подібна асиметричність інформації породжує нерівнозначну оцінку
майбутнього рівня дохідності та ризику його діяльності та, відповідно, й умови
оптимізації структури капіталу.
Ця теорія визначає поведінку менеджерів згідно перспектив розвитку
підприємства. За перспективи ефективного розвитку, менеджери можуть надавати
перевагу при збільшенні капіталу підприємства запозиченим коштам. За
неефективної перспективи розвитку менеджери схилятимуться до залучення
власного капіталу за рахунок розширення кола інвесторів для фінансування
приросту фінансових ресурсів підприємства.
Моніторингові витрати із збільшенням питомої ваги залученого капіталу у
сучасному капіталі підприємства збільшуються, що призводить до зростання
середньозваженої вартості капіталу. Це обґрунтовується тим, що при отриманні
кредиту, кредитори вимагають здійснення з їх боку контролю за ефективністю
використання кредитних коштів та їх поверненням.
Структура капіталу формується внаслідок спроб менеджменту від слідкувати
ринок капіталу і є сумарним результатом таких спроб. Тобто, структура капіталу
формується не в результаті стратегічного планування, а як наслідок реалізації
поточних вигідних можливостей, що появляються на ринку капіталу в той чи інший
момент.
Оптимальна стратегія поведінки індивіда – це повторення дій і рішень його
попередників, що були в аналогічній ситуації, незалежно від наявної інформації.
Ситуація характерна, коли менеджери сліпо застосовують популярні в даний момент
методи управління, в т.ч. ті, що стосуються структури капіталу.
Центральним моментом при прийнятті фінансових рішень є степінь згоди
інвесторів з рішеннями, що приймаються менеджментом. Це означає, що компанія
буде випускати інструменти капіталу тоді, коли ринкова вартість її акцій та і степінь
згоди менеджерів та інвесторів високі, і буде випускати борг, коли ринкова вартість і
ступінь згоди низькі.

199

Додаток В
Переваги та недоліки ІРО
Таблиця В.1
Переваги

Недоліки
ФІНАНСОВІ
Залучення
безстрокового
капіталу
на
безповоротній Витрати: комісійні за ІРО, вступні та лістингові внески,
основі.[10,347,567,6459,85,1359,192 ,200199]
витрати на відповідність вимогам, рекламні витрати, гонорари
Отримання ринкової вартості (капіталізації) в результаті об’єктивної залучених учасників та ін. [347,405,567,6459,85,1359,192
,200199]
ринкової оцінки. [347,567,6459,85,82,17192,200199]
Збільшення власного капіталу за рахунок випуску акцій, чого не Недооцінка бізнесу (undеrpricing) – умисне заниження ціни
відбувається у випадку кредитування або випуску облігацій.[11,37,6459]
акції для додаткового заохочення потенційних інвесторів (для
Вихід на міжнародний фондовий ринок, що дає змогу залучення країн СНД - це 4-5%).[200, 240]
довгострокових інвестицій на більш вигідних умовах.[10,192171]
Забезпечення підвищеної ліквідності акцій компанії, перетворення їх за Фінансові ризики - ризики, пов’язані з підтримкою компанією
рахунок цього в засіб платежу та зменшення рівня їх волатильності фінансової прозорості; недооцінка акцій при розміщенні,
[11,347,567,85,1359,192171]
ризики зміни ціни акцій через коливання ринку незалежно від
результатів діяльності компанії. [405,6459, 85,192]
Диверсифікація активів [567,6459,1359]
Розміщення акцій на основному фондовому майданчику країни, що входить
до Євросоюзу, дозволяє вивести папери на основний ринок будь-якого
іншого члена ЄС за спрощеною процедурою - паспортизацією. Емітент
розширює можливості торгівлі акціями без великих додаткових витрат.[74]
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
Сувора фінансова й операційна дисципліна на підприємстві, спричинена Загроза колективних судових позовів з боку інвесторів.
високими вимогами до звітності. Складання фінансової звітності за Подаються, коли акціонери стверджують, що у реєстраційній
міжнародними стандартами. [1110,347,567,1359]
заяві або в інших інформаційних повідомленнях з боку
компанії містились неправильні твердження. [11,240]
Зменшення
ризику
шахрайства
чи
заключення
нелегального Порівняно з кредитними ресурсами тривалість залучення
контракту.[825,1359,17192]
коштів [6459,82,17192,200199]
Посилення економічної безпеки власників компанії, що одержала західний Витік виробничої інформації. Інформація, яка підлягає
публічний статус, за рахунок переведення в міжнародну площину розкриттю при проведенні торгів на біржі, може нанести шкоди
адміністративних, політичних та країнових ризиків.[567,64,17192]
конкурентним
позиціям
публічної
компанії.[347,825,192171,200199]
Нормативні ризики – ризик невиконання законів, норм і правил
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звітності, обов’язкових для публічних компаній.[405,192]

Продовження табл. В.1
СТРУКТУРНІ
Реструктуризація бізнесу, поліпшення стандартів управління та прозорості Постійний тиск з боку інвесторів та аналітиків, які вимагають
дають
змогу
створити
максимальну
вартість
для щоквартального
поліпшення
результатів
діяльності
власників.[1110,347,567,6459,74,825,1359,17192,200]
компанії.[347,825,17193]
Кращі умови для збереження контролю над управлінням підприємством: Стратегічні ризики – пов’язані з новими інвестиційними
можливість продажу за хорошою ціною тільки деякої частини наявних проектами, у яких компанія має змогу брати участь завдяки
акцій, що означає менше розмивання пакету.[17192]
залученому за рахунок IPO капіталу.[40,17192]
Наявність розробленої довгострокової стратегії.[74,85,1359,200199]
Операційні ризики – пов’язані із необхідністю удосконалення
інформаційних систем та інфраструктури компанії, приведення
Вигідний вихід власника: отримує максимальну ціну за свої акції, не бізнес-моделі
до
досить
жорстких
допускається перехід бізнесу до конкурентних структур, можливість вигідно стандартів.[405,6459,825,17192]
повернутись до нього.[567,825]
Утрата
контролю
через
збільшення
кількості
співвласників.[567]
Команда менеджерів повинна розуміти, що тепер вона працює
не для отримання власних вигод, а для постійного зростання
доходу
акціонерів.
Це
вимагає
усунення
щедрих
компенсаційних пакетів для менеджерів.[347]
ЗОВНІШНІ
Поліпшення корпоративного іміджу, підвищення загального статусу, Часткова втрата компанією свободи та закритості.[347]
кредитного
рейтингу
та
престижу
компанії
[101,347,6459,74,825,139,17192,200]
Суспільна підтримка - акціонери (у т.ч. іноземні) можуть бути сильним
лобістським ресурсом.[76]
IPO можна розглядати як ефективну тривалу PR-акцію, увага з боку
фінансового співтовариства та преси забезпечує компанії, що оголосила про
плани IPO, безкоштовну рекламу.[76,825]
Утримання та мотивація персоналу. Західні компанії стимулюють
співробітників
акціями
та
опціонами
на
купівлю
акцій
у
майбутньому.[347,76,8574]
Відсутність бюрократичних перепон.[347,7674]
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Додаток Г
Аналіз методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості
підприємств корпоративного типу
Таблиця Г.1

Агентство
запобігання
банкрутству
підприємств
та
організацій
[101]

3

4

20

Частота
використанн
я показників

2
І. Показники оцінки майнового стану
інвестованого об’єкта
Активна частина основних засобів
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт вибуття
II. Показники оцінки фінансової стійкості
(платоспроможності) інвестованого об'єкта
Власні оборотні засоби
Власні довгострокові та середньострокові
позикові джерела формування запасів та витрат
Загальна сума основних джерел формування
запасів та витрат
Робочий капітал
Маневреність робочого капіталу
Коефіцієнт незалежності
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт фінансової стійкості
Показник фінансового левериджу
III. Показники оцінки ліквідності активів
інвестованого об'єкта
Поточний або загальний коефіцієнт покриття
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та
дебіторської заборгованості
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Норма грошових резервів (за наявності у
підприємства цінних паперів)
Коефіцієнт покриття періодичних виплат
IV. Показники оцінки прибутковості
інвестованого об'єкта
Коефіцієнт прибутковості інвестицій
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу
Операційна рентабельність продажу
Коефіцієнт експлуатаційних витрат
Коефіцієнт прибутковості активів
V. Показники оцінки ділової активності
інвестованого об'єкта
Продуктивність праці
Фондовіддача
Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах)
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (у
днях)

Узагальнення
методичних
підходів
Частота
використанн
я компонент

Вагомість
показників

1
1.

Компоненти та показники
Вагомість
компонент

Автор
методики

5

6

3
10
40
30
20

20

1
2
1
1
6

8
10

1
1

8

1

10
10
10
12
12
10

2
1
7
6
2
5

10

5
25
25

7
1

25
15

6
1

10

1

8

6
15
30
10
25
20

15

1
6
4
1
5
5

9
9
13
15

2
5
1
2
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2.
Гвоздецька
І.В. [34]

3. Гриньова
В.М.,
Коюда В.О.,
Лепейко
Т.І., Коюда
О.П. [65]

Оборотність виробничих запасів (в оборотах)
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у
днях)
Оборотність власного капіталу
Оборотність основного капіталу
VI. Показники оцінки ринкової активності
інвестованого об'єкта
Дивіденд
Коефіцієнт цінності акції
Рентабельність акції
І. Оцінювання майнового стану
Темпи зростання оборотних активів
Коефіцієнт придатності необоротних активів
Коефіцієнт придатності основних засобів
ІІ. Оцінювання ліквідності
Маневреність власних оборотних коштів
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Часка виробничих запасів у поточних активах
ІІІ. Оцінювання фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансової автономії
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів
Коефіцієнт співвідношення залучених та
власних коштів
Коефіцієнт структури залученого капіталу
IV. Оцінювання ділової активності
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності запасів
Коефіцієнт трансформації
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Коефіцієнт оборотності основних засобів
V. Оцінювання рентабельності
Коефіцієнт рентабельності всіх активів
підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності реалізації
І. Оцінка майнового стану
1.1. Темпи зростання оборотних активів
1.2. Коефіцієнт придатності необоротних
активів
1.3. Коефіцієнт придатності основних засобів
1.4. Коефіцієнт зносу основних засобів
ІІ. Оцінка ліквідності
2.1. Маневреність власних оборотних коштів
2.2. Коефіцієнт покриття
2.3. Коефіцієнт швидкої ліквідності
2.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
2.5. Частка оборотних коштів у активах
2.6. Частка виробничих запасів у поточних
активах
ІІІ. Оцінка фінансової стійкості
3.1. Коефіцієнт фінансової автономії
3.2. Коефіцієнт залучення власних коштів
(фінансової залежності)
3.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

13
13

1
5

13
15

4
2

27

1
30
35
35

2
1
1
3

7
10,5
21

2
2
3
4

1,5
1,4
1,24
1,31

2
7
6
2
6

3,0
1,17
1,11

7
4
2

1,05

6

1,0

2
5

1,75

3

1,62

3

2,33
1,91
2,63
2,10

5
1
4
1
6

3,5

5

4,2
5,25

6
4

0,45

3
0,07
0,05

2
2

0,02
0,31

3
2

4,78

5
0,73
0,76
0,79
0,86
0,83
0,81

7,32

2
7
2
6
1
2
6

0,29
0,71

1

7

0,88

4
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3.4. Коефіцієнт концентрації залученого
капіталу
3.5. Коефіцієнт покриття довгострокових
вкладень
3.6. Коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів
3.7. Коефіцієнт співвідношення залучених та
власних коштів
3.8. Коефіцієнт структури залученого капіталу
3.9. Коефіцієнт фінансової незалежності
капіталізованих джерел
IV. Оцінка ділової активності
4.1. Балансовий прибуток
4.2. Фондовіддача
4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
4.4. Період оборотності дебіторської
заборгованості
4.5. Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
4.6. Період оборотності кредиторської
заборгованості
4.7. Коефіцієнт оборотності запасів
4.8. Період оборотності запасів
4.9. Коефіцієнт оборотності активів
4.10. Тривалість фінансового циклу
4.11. Тривалість операційного циклу
4.12. Коефіцієнт покриття дебіторської
заборгованості
4.13. Оборотність власного капіталу
4.14. Оборотність основного капіталу
4.15. Коефіцієнт стійкості економічного
зростання
V. Оцінка рентабельності
5.1. Обсяг чистого прибутку
5.2. Рентабельність продукції
5.3. Рентабельність активів
5.4. Рентабельність власного капіталу
5.5. Рентабельність основного капіталу
5.6. Операційна рентабельність реалізованої
продукції
5.7. Чиста рентабельність реалізованої
продукції
5.8. Валова рентабельність продажу

4.

1

0,92

1

0,95

2

0,98

6

1
0,69

2
1

7,50

5
0,64
0,62
0,60

1
5
3

0,57

2

0,67

3

0,48

2

0,45
0,50
0,52
0,55
0,43
0,40

5
1
2
1
1
1

0,38
0,36
0,33

4
2
1

1,42

6
0,26
0,23
0,21
0,14
0,12
0,10

1
2
5
6
1
2

0,17

4

0,19

І. Надійність і сталість фінансового стану Для

стратег
ічного
інвесто
ра

Яріш О.В.
[202]

0,90

1

5

0,48
для
портфе
льного
інвесто
ра 0,19
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт придатності основних засобів
Коефіцієнт маневреності власного капіталу

7
6
2
3
4
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Фондовіддача
Коефіцієнт загальної ліквідності
Оборотність оборотних активів

ІІ.
Перспективність
господарської діяльності

5
7
1
фінансово- Для

1

стратегі
чного
інвесто
ра 0,35
для
портфе
льного
інвесто

ра 0,36
Показник запасу стійкості фінансового стану

ІІІ. Дохідність

5.
Гончаров
В.М.,
Білоусова
М.М.
Припотень
В.Ю. [40]

6.
Мєшков
А.В. [103]

Рентабельність власного капіталу
Рентабельність продаж
Прибуток на акцію
Дивіденд на 1 акцію
І. Показники фінансової стійкості
Робочий капітал
Коефіцієнт незалежності
Коефіцієнт фінансування
ІІ. Показники ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
ІІІ Показники прибутковості
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт операційної рентабельності
IV. Показники ділової активності
Продуктивність праці
Фондовіддача
Тривалість
обороту
дебіторської
заборгованості
Тривалість
обороту
кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
І. Показники рентабельності
Рентабельність продукції
Рентабельність діяльності
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
ІІ. Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів
Фондовіддача
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості

1
Для
стратегі
чного
інвесто
ра 0,17
для
портфе
льного
інвесто
ра 0,49

6

6
4
1
2
0,38

6
30%
30%
40%

0,19

2
7
6
5

50%
50%
0,15

7
6
6

50%
30%
20%
0,28

0,1

7
5
2
5

18%
18%
17%

2
5
2

17%

2

30%

4
6
2
1
5
7

0,2

5
2
5
3
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Коефіцієнт
оборотності
заборгованості
Коефіцієнт
оборотності
виробничих запасів

кредиторської

3

матеріально-

5

ІІІ. Показники фінансової стійкості,
ліквідності та платоспроможності

0,2

6

Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт забезпечення поточної діяльності
власними оборотними коштами
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Коефіцієнт концентрації власного капіталу

IV. Показники
паперів

потенціалу

цінних

7
2
6
1
4
7
0,1

1

Дивідендна віддача цінних паперів
Прибуток (збиток) на гривню статутного
капіталу
Коефіцієнт платоспроможності

V.
Показники
потенціалу

групи

1
1
1

кадрового

1

Коефіцієнт витрат на людський капітал
Коефіцієнт витрат на організаційний капітал
Коефіцієнт витрат на споживчий капітал

VI. Показники групи інтелектуального
капіталу

7.
Хасанова
О.В. [170]

Коефіцієнт витрат на людський капітал
Коефіцієнт витрат на організаційний капітал
Коефіцієнт витрат на споживчий капітал
І.
Показники
оцінки
фінансовоекономічного стану
Коефіцієнт незалежності
Співвідношення залучених та власних коштів
Коефіцієнт дебіторської заборгованості
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Проміжний коефіцієнт покриття
Коефіцієнт забезпеченості короткострокових
зобов’язань
Загальний коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт оборотності запасів
Коефіцієнт оборотності власних коштів
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт співвідношення чистих активів та
статутного капіталу
Рентабельність капіталу
Рентабельність власних коштів
Рентабельність продажу
Рентабельність поточних витрат
ІІ. Ринкова капіталізація

1
1
1
0,3

1
1
1
1
1
7
6
1
6
1
1
1
5
2
7
1
7
1
4
1
1

207

Додаток Д
Структура пасиву балансу акціонерних товариств будівельної галузі
Таблиця Д.1

Абсолютне
значення

Питом
а вага

Абсолютн
е значення

Питом
а вага

43129

37,62%

64391

34,07%

Роки
Зміни 2005 до 2004
темп
зроста
Δ
%
ння
ТММ ($ тис.)
21262 -3,55%
1,49

18149
53365

15,83%
46,55%

20122
104502

10,65%
55,29%

1973
51137

87866,7

6,77%

146398,5

8,45%

152579,1

11,75%

186070

10,74%

1058005,3

81,48%

1399606,3

80,81%

3273,9

5,56%

6488,4

5,53%

55653,7

94,44%

110840,4

94,47%

2004
Джерела формування
активів
Власний капітал
Довгострокові
зобов'язання
Поточні зобов'язання

2005

2006
Абсолютн
е
Питом
значення
а вага

Зміни 2006 до 2005
темп
зроста
Δ
%
ння

108333

37,47%

43942

3,40%

1,68

45738
135078

15,82%
46,72%

25616
30576

5,17%
-8,57%

2,27
1,29

ПАТ ХК "Київміськбуд" (тис. грн.)
58531,8
1,69%
1,67
146889,2

5,21%

490,7

-3,24%

1,00

641515,9

22,76%

455446

12,01%

3,45

341601 -0,68%
1,32 2030820,8
ПАТ "Трест Житлобуд-1" (тис. грн.)
3214,5 -0,03%
1,98
12716,5

72,03%

631215

-8,77%

1,45

6,27%

6228,1

0,74%

1,96

7897,8
182069,2

3,90%
89,83%

7897,8
71228,8

3,90%
-4,64%

1,64

-5,19%
1,11
8,74%
1,96
DUPD ($ тис.)

Власний капітал
Довгострокові
зобов'язання
Поточні зобов'язання
Власний капітал
Довгострокові
зобов'язання
Поточні зобов'язання
Забезпечення наступних
виплат і платежів
Власний капітал
Довгострокові
зобов'язання
Поточні зобов'язання
Витрати майбутніх
періодів

33490,9

55186,7

-1,01%

0,03%

1,22

1,99

LEG Immobilien (€ тис.)
Власний капітал
Довгострокові
зобов'язання
Поточні зобов'язання
Витрати майбутніх
періодів

