
 
KTH Architecture and 

The Built Environment 

 

1 

Author:                                                               Supervisor: 

Olena  Mazevych  

  Carl-Axel Engdahl    

 Stockholm 2011  

 

 

Department of Real Estate and Construction Management              Thesis no. 123 

Program of Real Estate Management               Master of Science, 30 credits 

Track of Financial Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment attractiveness of the company 

______________________________________ 

Master thesis for evaluation of the investment attractiveness of Electrolux 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

 

Translated thesis in English 

 

Original thesis in Ukrainian 

 

 
 



3 

 

 

ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

Investment attractiveness of the company 

______________________________________ 

Master thesis for evaluation of the investment attractiveness of Electrolux 

 

Mazevych Olena 

10/13/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Contents 

Introduction……………………………………………………………………………………….3 

Chapter 1.The economic essence of investment attractiveness…………………………………...6 

1.1. Factors that determine the investment attractiveness of enterprises………………………....8 

1.2. Methodological approaches to evaluating investment attractiveness of enterprises in 

domestic and foreign practices…………………………………………………………………..10 

Chapter 2.The evaluation of investment attractiveness of Electrolux…………………………...20 

2.1. Evaluation of investment attractiveness of the Electrolux company from different 

approaches...……………………………………………………………………………………..25 

2.2. Quantitative assessment of the impact factors of investment attractiveness the Electrolux 

company……………………………………………………………………………………….…36 

2.2.1. Effect of financial leverage………………………………………………………………..37 

2.2.2. The DuPont two-factor model…………………………………………………………….38 

2.2.3. The DuPont three– and four-factor model………………………………………………...39 

Chapter 3. Ways of improve the investment attractiveness of Electrolux……………………….41 

References………………………………………………………………………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Introduction 

In order to determine the maximum efficiency of investment solutions, introduced the 

concept of investment attractiveness of the company. The concept fairly new in economic 

publications appeared relatively recently and is used primarily in the characterization and 

evaluation of investment targets, ratings comparisons, and the comparative analysis of processes. 

Investigation of different points of view on its interpretation revealed that in the current 

understanding is no uniform approach to the essence of this economic category. Investment 

attractiveness correlate with the desirability of investing in the interests of the investor 

enterprise, which depends on several factors that characterize the activity of the subject. 

Evaluation of investment attractiveness of the company - actually checked that the 

company's expectations of investors. Depending on the specifics of the company and available 

source of data the specific scope of work may differ, but in any case, the estimation of 

investment attractiveness of the company involves diagnosis of the company and determine its 

strengths and weaknesses to this point, as well as risk identification and future possibilities. 

During the diagnostic addresses all major aspects of the company: production of products / 

services, marketing, finance, corporate governance. 

Objectives and purpose 

The purpose of master thesis is the analysis of investment attractiveness of Electrolux. 

Research conducted to develop recommendations and proposals are aimed at improving the 

investment attractiveness of the research object. The main tasks of research are include: 

 identify and types of investment attractiveness;  

 determine the factors that determine the investment attractiveness of enterprises;  

 review of methodological approaches to assessing the investment attractiveness of 

enterprises in domestic and foreign practices;  

 analysis of volume and structure of assets and funding sources of Electrolux;  

 evaluation of investment attractiveness of the Electrolux company with different 

approaches;  

 quantitative assessment of the impact factors of investment attractiveness the 

Electrolux company;  

 identify ways of improving the investment attractiveness of Electrolux. 

Why this research proposal is important 

Financial and business activity of any enterprise is impossible without investment. 

Moreover, involvement of investment resources is important at any stage of the enterprise: from 

a stage of foundation and ending with its liquidation. 

The company, which using investment resources, has a higher financial potential of 

development opportunities and increase profitability of financial activity, but to a greater extent 

creates financial risk and the threat of bankruptcy, which increases as the proportion of borrowed 

funds in the total amount of capital used. 

The company must comply with a number of characteristics that is to be attractive for 

investors to be able to get involved in investments.  

Investment attractiveness is not just financial and economic indicator, and model of 

quantitative and qualitative indicators - environmental assessments (political, economic, social, 

legal) and internal positioning of the object in the environment, assessment of its financial and 

technical capacity that enables you to vary the final result. 
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The research question in detail 

Main content of work was developed in process of execution the thesis, according to its 

purpose, based on analysis of financial and economic activities of Electrolux. 

The first section was considered of different approaches to determining the nature of the 

concept of ‘investment attractiveness of companies’; defined types of investment attractiveness 

and impacts, reviewed methodological approaches to assessing the investment attractiveness of 

enterprises in domestic and foreign practices. To get involved in investments the enterprise must 

meet a number of characteristics, which is to be attractive for investors. In modern economic 

science is no single approach to determining the essence of the concept of ‘investment 

attractiveness of enterprises’. 

Experts from the Agency for the prevention of bankruptcy of enterprises consider the 

investment attractiveness of companies as the level of satisfaction of financial, operational, 

organizational and other requirements or interests of the investor regarding a particular company. 

Most existing definitions of investment attractiveness of enterprises associated 

exclusively with a set of financial and economic characteristics of the company, excluding a very 

important psychological aspect. 

The second section is an analyzes of volume and structure of assets and funding sources 

of the  Electrolux company for 2000-2009; made assessment of investment attractiveness of 

Electrolux with different approaches, and also conducted a quantitative assessment of the impact 

factors of investment attractiveness of Electrolux. For in-depth analysis of the financial 

profitability of enterprises use the appropriate model. 

The functional relationship between return on equity and its structure can investigate on 

the basis of determining the effect of financial leverage (or degree of financial leverage (DFL)). 

Financial profitability depends on changes in such components as: the sum of net income, the 

amount of equity, tax corrector, economic profitability, the effect of leverage. 

DuPont system is especially valuable the making concrete decisions. With this tool you 

can analyze pricing decisions, investments in technology, use of resources and changing set of 

goods produced. It helps managers to estimate the amount of income that can bring the chosen 

strategy. A two-factor model DuPont involves the calculation of profitability of assets and 

assessment of its changes due to two factors: the profitability of sales and asset turnover ratio. 

Using data from financial statements of Electrolux for 2000-2009 analyze the profitability of 

assets change by changing the profitability of sales and asset turnover ratio. 

The main components of the three-factor model or a model calculation of the rate of 

return on equity, there are three factors: gross profit margin, asset turnover, the rate of financial 

dependency. This ratio allows estimating not only the effectiveness of financial activity, but also 

defining the parameters of the factors that influenced the final result. 

The third part of the thesis consists of proposed ways to improve the investment 

attractiveness of Electrolux. One of the most effective tools to improve investment attractiveness 

is an environmental audit. Environmental accounting and control, including financial and 

management accounting, reporting on environmental performance and environmental audit are 

dynamically developing areas of activity. 

Literature review 

To one of the most common points of view is the comparison of investment attractiveness 

(which depends on several factors that characterize the activity of the subject) with the 

desirability of investing in the interests of the investor company. Although the definition and 

correct, but fairly blurry, and no reason to talk about the assessment. More precisely, the 

economic substance of the investment attractiveness is given in the definition Vlasova N.O. and 

Hubachova O.M.. They understand by the term set of objective features, properties, assets and 
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opportunities that lead to a potential effective demand for investment. This definition is broader 

and allows taking into account the interests of any member of the investment process. 

There are other points of view, including Duka A.P. and others. Here under the 

investment attractiveness is understood assessment of the effectiveness of equity and debt, 

analysis of solvency and liquidity (the same definition - the structure of equity and debt, and its 

placement between the different types of property, as well as the effectiveness of their use. 

Bakanov M.I. and Sheremetov A.D. note that the most important internal factor of 

investment attractiveness of the enterprise is the financial condition of the enterprise. It manifests 

itself "in the company's solvency, the ability to timely meet the payment requirements of 

suppliers of equipment and materials in accordance with commercial agreements, return the 

loans to pay wages to workers and employees make payments to the budget" (Sheremetov A.D., 

2008). 

In the global and domestic practice to determine the investment attractiveness of 

enterprises used method of determining the state of the company according to financial 

reporting, which includes the calculation of indicators. The choice of indicators depends on the 

goals it has set an investor (Lubenets S.V.,2010). 

Research design 

This thesis work will consist of three chapters. The first chapter is theoretical character. It 

outlines the main aspects of financial analysis and management of potential business and 

investment attraction, defines the essence of financial capacity as a part of the total economic 

potential in the financial and economic activities of the enterprise. The second chapter of the 

characteristic of the analyzed companies based on these financial statements of Electrolux 

analyzes the financial capacity, which includes: 

• analysis of volume and structure of assets and funding sources of Electrolux;  

• evaluation of investment attractiveness of the Electrolux company with different 

approaches;  

• quantitative assessment of the impact factors of investment attractiveness the Electrolux 

company. 

In the third chapter: the basic directions of optimization of the financial capacity and 

improving the investment attractiveness of the company. 

Practical issues 

Practical issues will relate to the financial statements of the company Electrolux. In this 

case, we will study a property of the company, sources of funding. As a result, we obtain a series 

of indicators such as return on assets, return on equity and coefficients: self-financing, financial 

independence, quick ratio, the absolute liquidity, and others. 

The main source of information is the company's financial statements for 2000-2009. I 

will also be reviewed newspaper articles, company announcements and global events, related to 

the research. 
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Chapter 1 

The economic essence of investment attractiveness 

The company, which uses the investment resources, has a higher financial potential of 

development opportunities and increase profitability of financial activity, but to a greater extent 

creates financial risk and the threat of bankruptcy, which increases as the proportion of borrowed 

funds in the total amount of capital used.  

The company must meet several characteristics, that is to be attractive for investors.The 

term "investment attractiveness of enterprises" should define the essence with regard to the 

concept of "attractiveness", which is widely used in economic literature. Peresada A.A.(2006) 

considers attractiveness as a motivational factor, Khrushch N.A. (2005) - as a cohesion groups; 

Napadovskaya I.V. (2005) - as something that is admired for its quality characteristics, forms, 

actions. 

It is necessary to take account of these essential characteristics of the concept of 

"investment attractiveness of enterprises." 

1. The presence of double effect. Customer evaluation of investment attractiveness can 

be both subject and object of investment. A characteristic feature of successful investing -an 

obligatory presence of double effect: The positive impact for the subject of investment (investor) 

and for the object (the recipient). 

2. Taking into account the requirements of potential investors. In choosing a 

particular object of investment importance is the subjective opinion of a potential investor. The 

main requirement is the possibility of the object becomes a means of fulfillment of its objectives 

and to what extent. 

3. Fruitful interaction with potential investors. Therefore, at the stage of the formation 

mechanisms that ensure transparency, management of the investment attractiveness is reduced to 

the regulation of access of investors as to the creation of these mechanisms and to participate in 

the control of its operation: the wider the access, the higher the investment attractiveness of the 

facility to the investor. 

4. Symbiosis financial-economic and psychological evaluations of the company will 

help owners and investors have a complete view about the company.  

5. Taking into account the prospects of the company. One of the major problems is the 

choice of investment objects that have the most attractive prospects for development in a 

dynamic changing environmental condition.  

Generalizing all the above considerations, we can give the following definition: 

investment attractiveness of the company - is an integral characteristic of a multilevel set of 

economic and psychological aspects of the evaluation enterprise, built in close cooperation with 

potential investors, which meets their requirements and provides a positive effect on your 

investment. 

Consider in more detail separate kinds investment attractiveness according to the 

following classification (Fig.1.1). 

So, from the standpoint of subjects should identify the following types of investment 

attractiveness: 

1. Internal evaluation of investment attractiveness, which is carried out by an enterprise 

that can act simultaneously object and subject of investing. The company should know what his 

chances in the battle for raising capital compared to competitors, what are its strengths and 

weaknesses; 
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2. External evaluation of investment attractiveness, which may  be carried  potential 

investors and the state (prediction of certain areas for the exercise of its regulatory functions). 

By type of investor is proposed to single out the investment attractiveness for credit and 

institutional investors: 

1. For credit investors to consider investment attraction will be the priority level of its 

solvency. 

2. For institutional investors (investment companies, funds, etc.) focus shifted toward 

efficiency of economic activity of the recipient and growth of its value. 

According time horizon evaluation should identify current and future investment 

attractiveness of enterprises: 

1. Current investment attractiveness - it is situational characteristics on the time of 

evaluation. 

2. Prospective investment attractiveness - is likely achieving the objectives nominated for 

investing, which is expressed in individual expectations of potential investors. 

 

 
Fig.1.1. The classification of investment attractiveness of the company 

 

According to an approach of evaluation to divided the fundamental and psychological 

investment attractiveness: 
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1. The fundamental investment attractiveness - is so characteristic of investment 

attractiveness, which stands as a basis for investment decisions. Traditionally this basis includes 

economic and material components of investment attractiveness. 

2. Psychological investment attractiveness - is the result of display the attractiveness of 

the enterprise in the eyes of a particular investor, which arose as a result of a number of objective 

statistical data and subjective requirements of the investor. 

For the purpose of evaluating investment attractiveness enterprises proposed to divided 

into the following components: 

1. Depending on the nature of the further operation of the facility. The investment 

attractiveness can be evaluated with regard to the objectives of potential investors on the 

horizontal or vertical integration of existing businesses or for-sale object. 

2. Independent operation of the facility. Such objective assessment meets the objectives 

of investors in terms of income from financial and economic activity of enterprise. 

 

1.1. Factors that determine the investment attractiveness of enterprises 

 

One of the major areas of analysis when evaluating the creditworthiness of the 

enterprise is to determine the investment attractiveness of the company-borrower. Fig. 1.2 

displays the most important factors affecting investment attractiveness of enterprises that 

should be assessed to investors and creditors to decide on the allocation of funds for 

investment projects. 

 

 
Fig.1.2. Factors that determine the investment attractiveness of enterprises 

 

These factors may be conditionally divided into two groups: factors external to the 

company that affect companies from outside, and inside that exist within the enterprise. 

Accordingly, these factors form a group of internal and external risks arising by investment 

lending business. 

In modern literature of investment management, banking and financial management there 

is no complete reflection of the factors that determine the investment attractiveness of 
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enterprises, but on each bank specialists may find many important aspects and indicators that 

should be useful to consider whether to reduce the associated risks.  

Industry. As is well known, that competitive product of enterprise on the market depends 

heavily on the reputation on the world market in business area of the country. 

Location. In the Ukrainian context this factor can make a decisive influence on 

investment attractiveness of enterprises. 

Relationships with government. This issue is sensitive by definition and is unlikely to 

consider it in detail. In any country in the world business relationships with local and central 

government greatly influence on development and effectiveness of enterprise.  

The owners of the enterprise-borrower. It is also an important factor which should 

clearly determine. The nature of ownership, that is who owns a controlling stake. It is essential 

not only for the current operation of the enterprise, but also for its successful development. An 

important aspect is also the reputation of the owners in the community, in government and in the 

market. The negative owner’s reputation may adversely affect the success of the investment 

project. 

Production potential. Status of productive potential of the enterprise directly affects 

the creditworthiness. It is necessary to evaluate financial situation of the enterprise or to talk 

about equity and efficiency management. It converted to fixed assets, working capital and 

intangible assets. These components of capital, materialized in the production potential of the 

enterprise may be subject to analysis and evaluation.  

Financial state. Today banks pay much attention to assessing this aspect of.  

For short-term loan is significance complex assessment of the borrower's financial 

situation, in which interconnected analyzed various factors, including such factors:  

 liquidity; 

 financial stability and creditworthiness; 

 profitability and turnover; 

 tension customer’s liabilities. 

Management. Although this factor is closely associated with all three other internal 

factors - production capacity, financial situation and investment program - he has great self-

importance. Lenders and investors should pay to it the most attention. 

During the analysis of management attention should be paid to study such aspects: 

 institutional management structure, the presence of other structures and regulation 

of relations between elements of different structures; 

 quality of development important documents related to enterprise management 

(particularly the statute and related provisions); 

 compliance management system now modern notion in particular the availability 

of units that perform functions necessary to achieve objectives of the enterprise in a market 

economy; 

 presence in the enterprise strategic management, that implements clearly defined 

objectives; 

 the state of the complex organizational and administrative documentation that 

regulates the major parties of the company (company standards, regulations and guidelines), 

while special attention should be paid to their relevance for the period analyzed;  

 active in the enterprise system of norms and standards and its practical use in the 

management; 

 a system of education and training for staff and effectiveness of its operation; 

 qualification of enterprise’s owners; 

 decision-making system in the enterprise, its regulation and efficiency; 

 perfection of system planning;  

 effectiveness of financial and contractual work in the enterprise; 

 quality of tax planning. 
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The investment program. Lenders and investors need to see not only the 

documents about an investment project, but also with documents on the totality of the 

investment projects of this company. 

In conclusion, it can be said that an analysis of investment attractiveness of enterprise 

significantly reduces the risk of long-term credit and, of course, bankers and investors pays all 

costs associated with adjusting a major productions of this work. 

 

1.2. Methodological approaches to evaluating investment attractiveness of enterprises in 

domestic and foreign practices 

 

Consider successive stages, which are basic components of complex analysis in the 

investment decisions. 

The starting stage of pre-research is the general or macroeconomic analysis to determine 

the country's investment climate. State of economy is estimated taking into account the statistical 

data on growth of gross national product, per capita income, employment, inflation rates, level of 

interest rates, exchange rate and so on. Additionally defined fiscal and monetary policy of the 

government, its impact on the securities market based on these studies is the overall assessment 

of investment climate. 

The second stage is industrial analysis, which provides a comprehensive approach to the 

analysis of the functioning of certain sectors. Based on the definition of the business cycle in the 

economy, make the appropriate distribution of industries by level of business activity, as well as 

stages of development to determine their investment attractiveness. 

The next stage is analysis of a particular company, firm, corporation. There will be stages of 

the life cycle and financial analysis company (enterprise) based on the determination of financial 

ratios, assessment of solvency and financial stability, price of the company, etc., as well as studies of 

management, organizational and commercial operating conditions.  

The evaluation of investment attractiveness of companies performed in different ways. 

The first priority is evaluating the company's income, his status in the market based on sales 

figures, assets and liabilities, profitability and other information that characterizes the efficiency 

of the enterprise. The basis of the analysis is the balance sheets and profit and loss, and other 

informative materials published by the company. These rather laborious researches make 

grounds for the conclusion overstated or understated the actual value (market price) securities 

compared with the real value of assets, future corporate profits, etc. 

One of the most important characteristics of financial state of the company is stability of 

its activities in the subsequent term associated with the level depending on lenders and investors. 

Investigation of the structure of funding sources associated with the concept of leverage. In 

economic terminology leverage a "lever effect" in determining the value of its fixed and working 

capital. 

There are several fundamental analysis circuits of financial condition and results of the 

enterprise, consider the most often used in world practice: so-called scheme of financial ratios. It 

is necessary to analyze the profitability and liquidity. 

Profitability is the net result of a number of policies and decisions. The ratios examined 

thus far provide useful clues as to the effectiveness of a firm's operations, but the profitability 

ratios show the combined effects of liquidity, asset management and debt on operating results. 

We divide the profitability ratios in two groups: 

1. Profitability ratios based on sales – they involve to use of information from income 

statement of company. 

2. Profitability ratios based on investments – they involve to use of information from 

income statement and balance sheet of company.  

We consider in detail these groups of indicators. The first group is profitability ratio 

based on sales: 
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1. Profit margin on Sales. This ratio measures net income per crone (SEK) of sales; 

it is calculated by dividing net income by sales: 

 

100argPr
revenueSales

incomeNet
salesoninmofit  

 

2.  The gross profit margin often simply referred to as the gross margin, offers a 

reasonable indication of the basic profitability of a business and is useful when comparing the 

performance of companies operating within the same sector.  

3.  

100arg
revenueSales

profitGross
inmprofitGross  

 

Movements in the level of profit margins may be caused by many factors.  

For example, gross margin is influenced by changes in the mix of products or services 

being marketed by a company and is directly affected by price increases or decreases. Similarly, 

changes in production efficiency or materials purchasing affect the cost of sales, which in turn 

have an impact on gross margin 

 

4.  Pre-tax profit margin. Moving down the income statement, the next step is to 

deduct the remaining expenses and charges from operating profit to produce the pre-tax profit (or 

EBIT) for the year.  

When the pre-tax profit margin is calculated, this shows the level of profitability of a 

company after all operating costs and expenses except tax and dividends to shareholders have 

been allowed for.  

 

100
)(Pr

argPr
revenueSales

EBITprofittaxe
inmprofittaxe  

 

The next step in analyzing a company's profitability is to combine information from the 

income statement and the balance sheet in ways that enable you to measure how efficiently a 

company is using its assets or capital employed. 

When dealing with profitability ratios it is important to recognize that there is no single 

method of calculating rates of return and that the same term may be used to refer to quite 

different things. A rate of return on assets (ROA) may have been produced using the gross, 

operating, pretax or after-tax profit. Similar problems can arise in selecting the denominator for 

the ROA ratio. This could equally well be the total, operating or net asset employed. Whichever 

figures are used, the end ratio is correctly described as a ROA for the company in question.  

As soon as a figure for assets or capital is taken from the balance sheet for use in the 

development of a performance measure there is a problem. The balance sheet provides the 

financial picture of a company on the final day of its financial year. The income statement is a 

statement of the company's ability to generate revenue and profit throughout the financial year. 

So, the income statement is dynamic, covering the whole year; the balance sheet is static, 

showing the position only at the end of the year. The year-end balance sheet incorporates the 

retained profit appearing at the foot of the current year's income statement. 

Any finance raised during the year for investment in operating assets, even in the last few 

days of the year, appears in the balance sheet as a source of finance and an asset. For the 

purposes of rate of return ratios, there is a mismatch between the income statement and the 

balance sheet. 
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To overcome this, an average figure for assets or capital is often used in calculating rates 

of return. This clearly should produce a more accurate ratio, but, for most purposes, it is 

probably not worth the time and effort involved. Moreover, it may be difficult to get the 

necessary data for earlier years. 

Profitability ratios, which based on investment, are determined on 2 subgroups: rate of 

return on assets and rate of return on capital employed. 

Rate of return on assets: 

1. Basic Earning Power (BEP). This ratio indicates the ability of the firm's assets to 

generate operating income. This ratio shows the raw earning power of the firm's assets, before 

the influence of taxes and leverage, and it is useful for comparing firms with different tax 

situations and different degrees of financial leverage.  

In Ukraine this financial ratio is named – economic profitability. 

BEP is calculated by dividing EBIT by total assets: 

 

100)(
assetsTotal

EBIT
BEPpowerearningBasic  

 

2. To find a return based on the total amount of resources in a business a measure called 

return on assets (ROA) or return on total assets (ROTA) can be used. To find this number the 

total fixed assets need to be added to the total current assets.  

ROA is calculated by dividing net income by total assets: 

 

assetsTotal

revenueSales

revenueSales

incomeNet
turnoverassetsTotalinmofit

assetsTotal

incomeNet
ROAassetstotalonturn

argPr

100)(Re

 

 

3. As the top half of the balance sheet (net assets) totals to the same value as capital 

employed, an identical calculation also gives another measure, return on net assets (RONA).  

Some companies prefer this measure because management can influence the components 

of net assets by actions that reduce investment in items such as inventory or receivables. A 

reduction in net assets will enable debt to be repaid and thus reduce capital employed.  

 

100)(Re
assetsNet

EBIT
RONAassetsnetonturn  

 

4. One of the most common methods used within companies to evaluate performance is 

to calculate a return on net operating assets (RONOA). This focuses on the balance sheet items 

that management can influence. 

The four items to include are: tangible fixed assets, inventory, trade receivables and trade 

payables. All other items are ignored as they relate to such things as taxation or pension deficits, 

none of which are used in generating the EBIT. 

 

assetsoperatingNet

revenueSales

revenueSales

EBIT
turnoverAssetinmprofitOperating

assetsoperatingNet

EBIT
RONOAassetsoperatingnetonturn

arg

100)(Re
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The two ratios on the second level are known as operating profit margin and asset 

turnover.  

The operating profit margin looks at how effectively profit is generated from revenue and 

goes on to analyze the items in the income statement. This ratio shows the amount of profit 

derived from each dollar of revenue. The objective is to increase the value of this measure as 

much as possible 

 The asset turnover looks at the volume of revenue produced from the investment in the 

business and goes on to look at each component of investment covering the items in the balance 

sheet. Asset turnover measures the volume of sales achieved for every dollar invested in the 

business. 

Advantages and disadvantages of RONOA : 

- advantages: 

 easily understood by managers because the measure is similar to an interest rate 

on a savings account;  

 does not reflect any growth in the business because the return is independent of 

the size of business; 

 the measure is an average of all assets regardless of their individual risks; 

 ultimately a business or project must generate a return greater than WACC to 

justify its existence. 

- disadvantage: 

 there is no standard method of calculation; 

 start-ups will take a while to deliver returns and the measure does not take into 

account the long-term potential returns;  

 the measure can dissuade from investment where assets are added before returns 

emerge leading to a decline in the rate of return;  

 a scenario with more costs and less capital can give better short-term returns; 

 over time depreciation will reduce the value of fixed assets and enhance the 

return. Fixed assets should be revalued to a market value for a fair measure;  

 excludes the value of intangible assets such as brands;  

 unsuitable for use in businesses where there is negative operating capital (e.g. 

retailers with rented fixed assets) . 

 

If return on net operating assets were expanded into its full form it would be expressed 

as follows: 

 

100
payablesTradesreceivableTradeInventoryassetsfixedTangible

CostsrevenueSales
RONOA  

 

Therefore to increase the return rate six actions are required 

1. Maximize revenue. 

2. Minimize costs. 

3. Maximize the utilization of tangible fixed assets. 

4. Minimize inventory levels. 

5. Collect receivables faster. 

6. Take credit on purchases whenever possible. 

 

So far the analysis of rates of return has concentrated on the operational side of a 

business in measuring the level of profit generated on the assets of a company. Shareholders are 

the principal stakeholders in a company; they own the company, and can be presumed to have 
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invested their money with a view to receiving some benefits or returns. They want to profit from 

their investment. 

Shareholders should use the profitability ratios described so far in this chapter to monitor 

a company's performance and to compare it with others in their portfolios or against business 

sector averages. 

 The after-tax profit should be used in developing measures of shareholders' return. After 

a company has covered all costs, expenses and tax, and provided for minority interests in the 

profit, what remains, often called profit attributable to shareholders, is available for dividends. 

The after-tax profit can be paid out in dividends to shareholders or retained to finance future 

growth and development. 

Which figure to take from the balance sheet to represent the shareholders' stake or 

investment in the business is more problematic? In most balance sheets the shareholders' total 

funds is set out as capital and reserves. Preference shares or other non-voting capital are often 

found within the figure for total shareholders' funds. 

Consider the second part of profitability ratios:  

1. The money required to fund the business is the equity and debt. This is expressed 

on the balance sheet as capital employed. Therefore one measure could be return on capital 

employed (ROCE). This is also known as return on invested capital (ROIC). 

 

100)(Re
employedCapital

EBIT
ROCEemployedcapitalonturn  

 

2. One anomaly in the calculation of RONA and ROCE is the inclusion of cash as it 

is not employed in the business and did not contribute to the generation of the EBIT.  

Therefore an alternative measure is return on net capital employed (RONCE) where 

cash is deducted in the calculation. 

 

100)(Re
CashemployedCapital

EBIT
RONCEemployedcapitalnetonturn  

 

3. Return on investment (ROI). Return on investment is a term that is used loosely. 

 

100)(Re
Investment

EBIT
ROIinvestmentonturn  

 

4. Ultimately, the most important, or "bottom line," accounting ratio is the ratio of 

net income to common equity, which measures the return on common equity (ROE).  

Also, this financial ratio is named Extended DuPont Equation, which shows how the 

profit margin, the assets turnover ratio and the equity multiplier combine to determine the ROE:  

 

factorLeverageturnoverassetsTotalinmofit

equityCommon

assetsTotal

assetsTotal

revenueSales

revenueSales

incomeNet

equityCommon

incomeNet
ROE

argPr

100
 

 

burdenDebtinmofitturnoverassetsTotalratioLeverage

TaxEBIT

InterestTaxEBIT

revenueSales

TaxEBIT

Assets

revenueSales

Equity

Assets
ROE

argPr

 

 

In Ukraine this ratio is named – financial profitability. 
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Stockholders invest to get a return on their money and this ratio tells how well they are 

doing in an accounting sense.  

This ratio also is named the DuPont three-factor (or four-factor) equation and shows how 

the profit margin, the total assets turnover and the use of debt interact to determine the return on 

equity. 

Notice that the product of the two middle terms is the return on assets. This depends on 

the firm's production and marketing skills and is unaffected by the financing mix. However, the 

first and fourth terms do depend on the debt-equity mix.  The first term measures the ratio of 

gross assets to equity, while the last term measures the extent to which profits are reduced by 

interest. If the firm is leveraged, the first term is greater than 1.0 (assets are greater than equity) 

and the fourth term is less than 1.0 (part of the profits are absorbed by interest). Thus, leverage 

can either increase or reduce the return on equity. 

If the company were financed only with common equity, the rate of return on assets 

(ROA) and the return on equity (ROE) would be the same because total assets would equal 

common equity. 

This equality holds if and only if Total assets = Common equity, that is, if the company 

uses no debt.  

ROE
equityCommon

incomeNet

assetsTotal

incomeNet
ROA  

 

Also, for calculate ROE we can multiply rate of return on assets (ROA) by the equity 

multiplier, which is the ratio of assets to common equity: 

equityCommon

assetsTotal
multiplierEquity  

 

equityCommon

assetsTotal

assetsTotal

incomeNet
multiplierEquityassetsonturnROE Re  

 

We said that managers should strive to maximize shareholder wealth. If a firm takes steps 

to improve its ROE, does it mean that shareholder wealth will also increase? Not necessarily, for 

despite its widespread use and the fact that ROE and shareholder wealth are often highly 

correlated, some problems can arise when firms use ROE as the sole measure of performance: 

1.  ROE does not consider risk. While shareholders clearly care about returns, they also 

care about risk.  

2.  ROE does not consider the amount of invested capital.  

3.  The firm uses ROE as the sole measure of performance, and it determines bonuses on 

the basis of ROE.  

These three examples suggest that a project's return must be combined with its risk and 

size to determine its effect on shareholder value. To the extent that ROE focuses only on rate of 

return, increasing ROE may in some cases be inconsistent with increasing shareholder wealth.  

The very important group of ratios, the asset management ratios, measures how 

effectively the firm is managing its assets.  

These ratios are designed to answer this question: Does the total amount of each type of 

asset as reported on the balance sheet seem reasonable, too high, or too low in view of current 

and projected sales levels? If a firm has too many assets, its cost of capital will be too high; 

hence its profits will be depressed. On the other hand, if assets are too low, profitable sales will 

be lost. Ratios that analyse the different types of assets are described in this section 

Just as proportion of revenue measures are applied to the income statement to develop the 

margin concept, so capital measures are applied to the balance sheet to develop the asset 
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turnover concept. The first two measures are known as fixed asset turnover and working capital 

turnover.  

1. Fixed asset turnover monitors what is sometimes known as the "sweat" of assets.  

The purpose of assets is to work for the company and this ratio, which compares fixed 

assets with revenue, indicates how well this happens.  

Declines in fixed asset turnover are caused by either a reduction in volume of business or 

substantial investment that is taking time to become fully utilized. 

Growth in this ratio may not always indicate success as capacity constraints may emerge 

and the appropriate time for asset management, including maintenance and repairs, should not be 

compromised. 

 

assetsfixedNet

revenueSales
or

assetsfixedTangible

revenueSales
turnoverassetFixed  

 

Also, companies’ can calculates the total assets turnover ratio or Sales-to-Assets Ratio, 

which is calculated by dividing sales by average total assets. 

Assets here are measured as the sum of current and fixed assets. Notice that since assets 

are likely to change over the course of a year, we use the average of the assets at the beginning 

and end of the year. Averages are commonly used whenever a flow figure (in this case, sales) is 

compared with a stock or snapshot figure (total assets). 

 

assetstotalAverage

revenueSales
ratioturnoverassetsTotal  

 

2. Working capital turnover measures how effective a company is in managing the cash 

tied up in its day-to-day operations.  

On each turn of the cycle the company makes a profit, the goods or services being sold 

for more than the cost of their production, resulting in more cash available to expand the 

business and for the purchase or production of goods for sale.  

Working capital policy – deciding the level of each type of current asset to hold and how 

to finance current assets.  

 
Fig. 1.3. Working capital cycle. 

 

Cash is paid to a supplier who provides inventory. The inventory is converted to finished 

goods and held in the warehouse until purchased by a customer. The customer pays for the 

goods, which brings cash back into the business. Both suppliers and customers have credit terms, 

so the key factor is how long cash takes to complete the cycle. Money tied up in this cycle has to 

be funded and can significantly drain the resources required for investment in assets. 

Working capital consists of inventory, receivables and payables, and defined as the 

money tied up in inventory and receivables less payable.  
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There is often debate about whether cash should be included or excluded as part of 

working capital. Because cash is not "working" for the business, it is normal to exclude it from 

the calculation and limit the definition to just the trading items of inventory, receivables and 

payables.  

 

capitalWorking

revenueSales
turnovercapitalWorking

 

 

The aim of effective working capital management is to minimize the number of days 

taken for cash to complete the cycle. This cycle is referred to as the cash conversion cycle. Cash 

Conversion Cycle Model focuses on the length of time between when the company makes 

payments and when it receives cash inflows. In other words, the cash conversion model focuses 

on the length of time between when a company makes payments to its creditors and when a 

company receives payments from its customers. 

The cash conversion cycle can be shortened: 

 by reducing the inventory conversion period by processing and selling goods 

more quickly  

 by reducing the receivables collection period by speeding up collections  

 by lengthening the payables deferral period by slowing down the firm's own 

payments  

To the extent that these actions can be taken without increasing costs or depressing sales, 

they should be carried out. 

A negative figure for the cash cycle indicates an aggressive and positive use of suppliers' 

money to finance the operations of the company. A cash cycle of -10 days could be interpreted 

as the company talking cash out of the bank, holding it for 10 days as inventory and selling it to 

customers who pay within 1 day: a total of 11 days. Then the company retains the cash, 

including the profit margin, in the business, or invests it for interest, for a further 10 days before 

paying suppliers the money owed. 

However, most businesses do not have negative cash cycles. 

In Ukraine working capital management involves the analyzing of three indicators: 

Productive cycle, which includes raw materials conversion period, work in progress 

conversion period and finished goods conversion period. So, cash is paid to a supplier who 

provides raw materials. The raw materials are converted to work in progress, then into finished 

goods and held in the warehouse until purchased by a customer.  

Operational cycle, which calculated as Productive cycle plus Receivable conversion 

period or inventory conversion period plus accounts receivable period.  This cycle provides, that 

cash is paid to a supplier who provides raw materials. The raw materials are converted to work in 

progress, then into finished goods and held in the warehouse until purchased by a customer. At 

last, we sell finished goods on credit; and this cycle will not be complete before than the 

customer pays for the goods, which brings cash back into the business.  

Financial cycle or Cash conversion cycle, which have discussed early 

The concept of working capital management has been applied to more complex 

businesses, where it is used to analyze the effectiveness of a firm's working capital management. 

Firms typically follow a cycle in which they purchase inventory, sell goods on credit, and then 

collect accounts receivable. Sound working capital policy is designed to minimize the time 

between cash expenditures on materials and the collection of cash on sales. 

It is possible to create "negative" working capital where inventory levels are low, sales 

are in cash (thus creating no receivables) and credit is taken from suppliers. This structure is 

found in food retailers and generates cash for the business, which can be used to fund property 

and equipment. 
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A negative working capital is a sign of managerial efficiency in a business with low 

inventory and accounts receivable (which means they operate on an almost strictly cash basis).  

In any other situation, it is a sign a company may be facing bankruptcy or serious 

financial trouble. You can tell if this is the case by comparing a company's accounts payable to 

the total inventory on the balance sheet. 

An important part of optimising working capital is to defer the settlement of 

payables.  An abuse of credit terms will jeopardize the willingness of suppliers to continue 

supplying or motivate them to offer sub-optimal prices in an attempt to cover the cost of the 

credit provided. 

 The actions of a business that is trying to defer payment are in direct contradiction to a 

supplier that is trying to apply the principles of reducing its receivables. A contractual agreement 

is needed that is accepted by both parties and complied with for all payments. Without such 

agreement relationships are likely to become strained as each party pushes its preferred position.  

The attitude of suppliers at times of urgent need will be crucial, particularly if products 

are required at short notice or to a certain specification.  

Liquidity Ratios - ratios that show the relationship of a firm's cash and other current 

assets to its current liabilities.  
In managing successful business cash is often described as "king", in other words, the 

most important resource to focus upon. Through the working capital measures it is possible to 

monitor the rate at which cash is being collected from customers and paid out to suppliers, and 

most importantly to determine whether there is sufficient cash available to meet liabilities and 

payroll costs as they fall due. Liquidity measures will also help evaluate this. 

A full liquidity analysis requires the use of cash budgets, but by relating the amount of 

cash and other current assets to current obligations, ratio analysis provides a quick, easy-to- use 

measure of liquidity.  

Let's have a look to next ratios: 

1. Current ratio. A simple guide to the ability of a company to meet its short-term 

obligations is to link current assets and liabilities in what is commonly termed the current ratio. 

This appears to have been developed by bankers towards the end of the 19th century. It links 

total current assets and total current liabilities.  

A common test of a company's liquidity is the current ratio, which is calculated by 

dividing current assets by current liabilities, and it is intended to measure liquidity: 

 

 
 

2. Quick ratio or acid test. Some assets are closer to cash than others. If trouble comes, 

inventories may not sell at anything above fire-sale prices. (Trouble typically comes because 

customers are not buying and the firm's warehouse is stuffed with unwanted goods.) Thus, 

managers often focus only on cash, short-term securities, and bills that customers have not yet 

paid.  

The quick ratio or acid test, also attempts to measure liquidity, and it is found by 

subtracting inventories from current assets and then dividing by current liabilities. 

The quick ratio removes inventories from current assets because they are the least liquid 

of current assets. Therefore, the quick ratio is an "acid test" of a company's ability to meet its 

current obligations. The objective, as with the current ratio, is to have a value greater than 1. 

 

sliabilitieCurrent

InventoryassetsCurrent
ratioQuick  

 

sliabilitieCurrent

assetsCurrent
ratioCurrent
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3. Net Working Capital to Total Assets ratio is defined as the net current assets (net 

working capital) of a company expressed as a percentage of its total assets. 

If the business owner knows-well on how to analyze the Net Working Capital to Total 

Assets Ratio, this will result to smooth operation of the business with no worries concerning 

debts. In order to get a positive percentage, the net working capital of the company should show 

a positive result from its current assets not on the current liabilities. A positive net working 

capital only shows that the company is operating efficiently.  

If your business has no problems in meeting your financial obligation this will attract 

more investors and will improve the cash flow in your company. 

 

assetsTotal

sliabilitieCurrentassetsCurrent
ratioassetstotaltocapitalworkingNet  

 

 

Management should ensure that the balance between debt and equity finance is 

appropriate. Too much debt and a company is said to be highly geared; a low-geared company is 

financed mainly by its shareholders.  

The higher the level of debt in relation to equity the greater is the potential risk to 

shareholders of not receiving a dividend or getting back the capital they have invested and 

interest on debt must be paid before any dividends,  all borrowings must be repaid before 

anything becomes available for equity shareholders. 

4. Long-term debt ratio. Sometimes financial analysts focus on the proportions of debt 

and equity in long-term financing. The proportion of debt in long-term financing is: 

 

equityrsstockholdesliabilitiedebttermLong

sliabilitiedebttermLong
ratiodebttermLong

')(

)(
 

 

The sum of long-term liabilities and stockholders' equity is called total capitalization.  

Since long-term lease agreements also commit the firm to a series of fixed payments, it 

makes sense to include the value of lease obligations with the long-term debt. 

 

EquityleasesofValuedebttermLong

leasesofValuedebttermLong
ratiodebttermLong  

 

Should noted that currently there are different approaches to the analysis and evaluation 

financial condition of enterprises and their economic sustainability. Abroad developed a system 

of evaluation of companies, based on the exponential reporting on the audit of their financial 

activities of the independent audit firm. 
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Chapter 2 

The evaluation of investment attractiveness of Electrolux 

The evaluation of investment attractiveness of companies performed in different ways. 

The first priority is evaluating the company's income, his status in the market based on sales 

figures, assets and liabilities, profitability and other information that characterizes the efficiency 

of the enterprise. The basis of the analysis is the balance sheets and profit and loss, and other 

informative materials published by the company. These rather laborious researches make 

grounds for the conclusion overstated or understated the actual value (market price) securities 

compared with the real value of assets, future corporate profits, etc. 

We review investment attractiveness of the example of Swedish company Electrolux, 

which is included in the top three producers of consumer goods and exported over 80% of 

production. 
The company produces household equipment, professional kitchen and laundry 

equipment for HoReCa (refrigerators, dishwashers, dryers and washing machines, vacuum 

cleaners, gas and electric cookers, air purifiers, hoods, coffee makers, microwaves, kettles and 

irons). Appliances Electrolux are distributed worldwide under trademarks Electrolux, Zanussi, 

AEG, REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka and others. Factories 

are located in Sweden, Italy, Hungary, Spain, France, Romania, Great Britain, Poland, Germany, 

USA, Brazil and other countries. 

Electrolux develops radically new household equipment that can communicate with man: 

appliances interactivity facilitates control and allows maximum use of their opportunities. 

Thus, based on the data (see appendix 1) will analyze dynamics and structure of assets of 

the Electrolux company for 2000-2009. 

Since 2002 the amount of current assets of the company is gradually decreasing: from 

72.026 MSEK (2002) to 47.993 MSEK (2007). In 2008 (54.012 MSEK) and 2009 (59.784 

MSEK) seen growth in this indicator. Lowest amount of working capital Electrolux had in 2007 

- 47.993 MSEK, and the largest in 2001 - 74.470 MSEK respectively. For fixed assets is 

impossible to determine the trend of gradual increase or decrease, because the change in their 

volume during 2000-2009 has undulating nature (fig.2.1). It should be noted that most fixed 

assets Electrolux had in 2001 - 32.351 MSEK, and lowest in 2006 - 21.958 MSEK. 
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Fig. 2.1. The dynamics of assets of the Electrolux company for 2000-2009. 

 

Change in fixed assets is a significant indicator of the effectiveness of management, so 

reducing their size may indicate that the company is working to wear. Another negative trend 

due to the fact that the share of fixed assets of the enterprise increases, indicating a partial load of 

the production equipment and facilities as per unit of fixed assets accounted for less working 

capital, and ensure that they function. 

If we consider the dynamics of fixed assets, the tangible assets are more than 60% of the 

total (fig.2.2). The largest amount of intangible assets was observed in 2001 - 5.159 MSEK, the 

lowest in 2006 - 2.833 MSEK respectively. Tangible assets: the largest amount in 2001 - 22.526 

MSEK, the lowest in 2006 - 14.209 MSEK. In 2000, the value of other fixed assets amounted to 

3.300 MSEK, which is the lowest value during 2000-2009, largest same value is 6.436 MSEK 

(2008). 
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Fig. 2.2. The dynamics of fixed assets of the Electrolux company for 2000-2009 

 

Dynamics of current assets of the Electrolux company   is represented in fig.2.3. Value of 

accounts receivable has a tendency to periodic gradual decline: the first wave observed since 

2001 (24.189 MSEK) to 2004 (20.627 MSEK), the second - since 2005 (24.269 MSEK) to 2007 

(20.379 MSEK). Thus, the greatest value of accounts receivable was observed in 2005 - 24.269 

MSEK, the lowest in 2009 - 20.173 MSEK. 

Reduction of accounts receivable shows an effective credit policy, a reasonable choice of 

partners, improving their financial situation or shows reduction in loan sales, loss of consumers 

which is accompanied by increase in unrealized goods and is evaluated negatively. 

The volume of cash and its equivalents gradually decreased since 2002 (19.699 MSEK) 

for 4 years and in 2005 was 9.952 MSEK, the lowest value of this indicator is observed in 2007 - 

9.552 MSEK, the biggest in 2001 - 20.999 MSEK. 
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Fig.2.3. The dynamics of current assets of the Electrolux company for 2000-2009. 

 

In evaluating cash is necessary to know that before in all cases positively estimated to 

increase, because it indicates the liquidity, increase sales, improve business activity of enterprise. 

Today enterprises should seek more efficient use of free cash. 

The greatest value of stocks observed in 2005 - 18.606 MSEK, the lowest in 2009 - 9.978 

MSEK, the value of other current assets is the largest in 2002 - 14.300 MSEK, the lowest in 

2005 - 5.043 MSEK. 

About the structure of current assets: the largest share of receivables - 36%, followed by 

other current assets - 25%, stocks are 24% of the total, cash and its equivalents 15% respectively 

(fig.2.4). 

 

The structure of current assets of Electrolux
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Fig. 2.4. The structure of current assets of Electrolux. 

 

Consider the dynamics of capital of the Electrolux company for 2000-2009 (fig.2.5). 

Total capital of the company consists of its own equity funds and borrowed capital. It should be 
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noted unstable situation in the amount of borrowing and equity. Largest of borrowed funds 

company had in 2000 - 71.642 MSEK in 2001 - 78.019 MSEK and in 2002 - 71.393 MSEK 

respectively; least in 2007 - 60.129 MSEK. In 2001 the volume of equity stood at 28.864 MSEK 

(highest value), and in 2006 - 13.193 MSEK (lowest value). 
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Fig. 2.5. The dynamics of capital of the Electrolux company for 2000-2009 

 

In the capital structure of Electrolux 38% are current liabilities, is almost the same 

proportion (37%) accounted for non current liabilities, shareholders funds are 25%. Thus, the 

company mainly uses borrowed funds, which indicates the solvency and the ability to attract 

external funding sources. 

Consider more details dynamics of non current liabilities of the company Electrolux 

(fig.2.6). Non current liabilities include: long-term debt, provisions and other non current 

liabilities. 
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Fig.2.6. The structure of capital of The Electrolux company. 

Since 2002, observe a decrease in long-term debt and in 2004 this ratio is 3.940 MSEK - 

is the lowest value during the 2000-2009, the largest the same value recorded in 2001 - 17.658 

MSEK (fig.2.7). The greatest value of provisions observed in 2002 - 14.190 MSEK, the lowest 

in 2009 - 8.436 MSEK, a similar situation with other non current liabilities: 13.598 MSEK in 

2002 - highest value and 7.617 MSEK in 2009 - the smallest amount of other non current 

liabilities. 

 

The dynamics of non-current liabilities of the Electrolux 

company  for 2000-2009

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

year

percent

  Other Non-

Current Liabilities

  Provisions

  Long Term Debt

 
Fig .2.7. The dynamics of non-current liabilities of the Electrolux company for 2000-2009. 

 

Current liabilities are liabilities that will be repaid during the operating cycle, or must be 

repaid during 12 months from the balance sheet date. Current liabilities include loans, creditors 

and other current liabilities. 
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Fig. 2.8. The dynamics of current liabilities of the Electrolux company for 2000-2009. 

Consider more details dynamics current liabilities of Electrolux for 2000-2009 (fig.2.8). 

The largest amount of current liabilities was in 2005 (37.386 MSEK) and 2006 (36.304 MSEK), 

there is still a slight reduction: 34.148 MSEK - 2007, 35.096 MSEK - 2008 and 35.178 MSEK in 

2009.  In 2000, 2001, 2002 and 2006 Electrolux did not enjoy loans. Company had largest of 

accounts payable for goods in 2001 - 17.304 MSEK and 2005 - 18.798 MSEK. Electrolux had 

largest other current liabilities in 2000 - 20.204 MSEK and 2006 - 20.984 MSEK. 

 

2.1. Evaluation of investment attractiveness of the Electrolux company from different 

approaches 

 

There are several fundamental circuits financial state analysis. Consider the most 

frequently used in world practice the so-called scheme of financial ratios. It is necessary to 

analyze the profitability and liquidity. 

Based on the financial statements of the Electrolux company for 2000-2009, will conduct 

the calculation major financial ratios. According to the Electrolux company (appendix 1) receive: 

- profit margin on sales: 
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- gross profit margin: 
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- pre-tax profit margin: 
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- basic earning power (BEP): 
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- return on total assets (ROA): 
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- return on net assets (RONA): 
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- return on net operating assets (RONOA): 
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- return on capital employed (ROCE): 
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- return on net capital employed (RONCE): 

%,859,57100
699,19629,27
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- equity multiplier and  return on common equity (ROE): 

%;931,16636,3657,4,636,3
324,26

711,95
multiplier equity 20002000 ROE  

%;441,18609,3109,5,609,3
629,27
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20022002
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Results of calculations are listed in the summary table of financial indicators (Appendix 

3). Consider the dynamics of profitability of the Electrolux company for 2000-2009, which is 

shown in fig. 2.9. 

 

The dynamics of profitability ratios  of the Electrolux company  for 
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Fig. 2.9. The dynamics of profitability ratios of the Electrolux company for 2000-2009. 

 

It should be noted significant decrease coefficients in 2008 as a result of the global 

financial crisis. Profit margin on sales decreased from 2.8% (2007) to 0.3% (2008), the pre-tax 

profit margin  - from 4.1% (2007) to 1% (2008), return on total assets (ROA) - of 4 , 1% (2007) 

to 0.45% (2008), return on net assets (RONA) - from 26.7% (2007) to 6.6% (2008), return on net 

operating assets (RONOA) - from 52.6% (2007) to 9.6% (2008), return on capital employed 

(ROCE) - from 26.6% (2007) to 6.6% (2008), return on net capital employed (RONCE ) - from 

41.4% (2007) to 12.4% (2008), return on common equity (ROE) - from 18.2% (2007) to 2.2% 

(2008). The growth of profitability on all levels in 2009. 

The next group of indicators is ratios that show how effectively the company manages its 

assets. The group includes such indicators: 

- fixed asset turnover: 

;times934,7
638,15

077,124
overasset turn fixed

;times321,7
188,18

150,133
overasset turn fixed

;times029,6
526,22

803,135
overasset turn fixed

;times561,5
388,22

493,124
overasset turn fixed
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20002
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2000

в

о
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;times952,6
622,18

469,129
overasset turn fixed

;times525,7
033,16

651,120
overasset turn fixed
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2004

 

.times126,7
315,15

132,109
overasset turn fixed

;times152,6
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overasset turn fixed

;times889,6
205,15

743,104
overasset turn fixed

;times309,7
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848,103
overasset turn fixed
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- total assets turnover ratio: 

;times381,1
367,87

651,120
ratio turnover assets total

;times420,1
367,87

077,124
ratioturnover  assets total

;times524,1
367,87

150,133
ratio turnover assets total

;times554,1
367,87

803,135
ratioturnover  assets total

;times425,1
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493,124
ratio turnover assets total
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;times482,1
367,87

469,129
ratio turnover assets total 2005  

.times249,1
367,87

132,109
ratio  turnover assets total

;times199,1
367,87

792,104
ratioturnover  assets total

;times199,1
367,87

743,104
ratio turnover assets total

;times189,1
367,87

848,103
ratio  turnoverassets total
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- working capital turnover: 

;times708,5
793,23

803,135
 turnovercapital working

;times599,4
067,27

493,124
 turnovercapital working

2001

2000
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;times088,6
819,19

651,120
turnover capital working

;times846,5
223,21

077,124
 turnovercapital working

;times107,6
804,21

150,133
 turnovercapital working

2004

2003

20002

 

.times729,7
120,14

132,109
turnover capital working

;times938,5
649,17

792,104
turnover capital working

;times838,5
942,17

743,104
 turnovercapital working

;times931,5
510,17

848,103
turnover capital working

;times377,5
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469,129
 turnovercapital working

2009

2008
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2005

 

Results of calculations are listed in the summary table of financial indicators (Appendix 

3). Consider the dynamics of activity ratios of the Electrolux company for 2000-2009, which is 

shown in fig. 2.10. 

Not observed significant deterioration or improvement of turnover, this group of 

coefficients has steady character. The highest value of fixed asset turnover was in 2003 - 7.9 

times, lowest in 2000 - 5.6 times. Total assets turnover ratio: the highest in 2001 - 1.6 times, 

lowest in 2006 - 1.2 times. Working capital turnover was between 4 -8 times, the lowest value in 

2000 - 4.6 times, highest in 2009 - 7.7 times.  

Acceleration of working capital turnover at the stage of production may be achieved 

mainly by reducing the production cycle. 

Improve indicators possible by expediting the sale of products and prevent the creation of 

accounts receivable, etc. 
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The dynamics of activity ratios of the Electrolux company for 2000-

2009
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Fig. 2.10. The dynamics of activity ratios of the Electrolux company for 2000-2009. 

 

Common liquidity ratios include: 

- current ratio: 

;381,2
846,29

026,72
ratio current

;141,2
790,34

470,74
ratiocurrent 

;990,1
179,33

031,66
ratio current

2002

2001

2000

times

times

times

 

;638,1
041,35

413,57
ratiocurrent 

;200,2
005,30

020,66
ratio current

2004

2003

times

times

 

;411,1
304,36

209,51
ratiocurrent 

;548,1
386,37

870,57
ratio current

2006
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times

times

 

.699,1
178,35

784,59
ratiocurrent 

;539,1
096,35

012,54
ratiocurrent 

;405,1
148,34

993,47
ratio current

2009
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times

 

 

- quick ratio: 
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ratioquick 2000 times
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- net working capital to total assets ratio: 

;402,0
630,89

005,30020,66
ratio assets  total tocapital gnet workin

;419,0
724,99

846,29026,72
ratio assets  total tocapital gnet workin

;371,0
820,106

790,34470,74
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;269,0
036,83

041,35413,57
ratio assets  total tocapital gnet workin 2004 times

 

;234,0
601,87

386,37870,57
ratio assets  total tocapital gnet workin 2005 times  

.289,0
259,85

178,35784,59
ratio assets  total tocapital gnet workin

;234,0
924,80

096,35012,54
ratio assets  total tocapital gnet workin
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- long-term debt ratio: 

;380,0
864,28658,17

658,17
ratiodebt  term-long

;382,0
324,26299,16

299,16
ratio debt term-long

2001

2000

times

times
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629,27759,13

759,13
ratiodebt  term-long 2002 times  
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193,13502,4
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ratiodebt  term-long
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ratio debt term-long
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times
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Results of calculations are listed in the summary table of financial indicators (appendix 

3). Consider the dynamics of liquidity and debt management ratio of the Electrolux company for 

2000-2009, which is shown in fig. 2.11. 

 

The dynamics of liquidity and debt management ratio of the 

Electrolux company for 2000-2009
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Fig.2.11. The dynamics of liquidity and debt management ratio of the Electrolux 

company for 2000-2009. 
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Since 2003 was decrease quick ratio and current ratio. So during 2002-2007 quick ratio 

decreased from 1.87 times (2002) to 1.04 times (2007). The situation is similar to the current 

ratio - decreased from 2.38 times (2002) to 1.41 times (2007). The ratio of net working capital to 

total assets located within 0.2 - 0.4 times, the lowest value observed in 2007 - 0.193 times. This 

ratio shows how much of equity used to finance current activity that is invested in working 

capital. The calculated values are within normal limits. Since 2005 long-term debt ratio has a 

gradual tendency to increase - this is a negative phenomenon as indicating dependence on 

external investors. 

Also pay attention to NOPAT (net operating profit after taxes). According to financial 

data of Electrolux (see Appendix 1), we have: 

;306,5)298,01(558,7

;329,5)309,01(712,7

;271,4)320,01(281,6

;434,5)325,01(050,8

2003

2002

2001

2000

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

 

.904,2)252,01(882,3

;787,0)275,01(085,1

;128,3)269,01(279,4

;988,2)255,01(011,4

;012,5)261,01(782,6

;723,4)298,01(728,6

2009

2008

2007

2006

2005

2004

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

timesNOPAT

 

Results of calculations are listed in the summary table of financial indicators (appendix 

3). 

Thus, based on results can be concluded about the financial stability of Electrolux. Values 

of ratios are kept within limits, and some well above critical limits. For example, the current ratio 

within 1.405 - 2.2 indicates that the company promptly liquidates debts.  

ROE (2,234-29,159) far exceeds the ROA (0,452-5,331) for the respective years; it shows 

a small amount of the share of equity in total capital. Decrease the share of equity in capital 

structure leads not only to increase the rate ROE, but also to increase profitability in general, as 

debt usually has a lower capital cost and interest payments on its non-taxable. 

Thus Electrolux has a strong financial status. The company Electrolux has a high share 

of own funds in the total sources of their formation and a high level of independence from 

external funding as these funds enough to ensure their inventories and cost company. 

 

2.2. Quantitative assessment of the impact factors of investment attractiveness the 

Electrolux company 

 

The company manages on the one hand, growth equity, which provides additional 

opportunities to attract loan capital, on the other - their financial stability. It is necessary to 

evaluate the quality of business managing for maximum return on equity or maximize its 

financial return. Priority importance is the rate of financial return (return on equity). 

Return on equity (formula 2.1) characterizes the level of financial profitability and is one 

of the criteria for forming an optimal capital structure. 

%,100
fundsrsShareholde

incomeNet
ROE                                               (2.1) 

ROE is the integral indicator to reflect efficiency of economic and financial activities. 

Owners can receive dividend income, but can receive income in the form of increasing the value 

of their property. Both of these directions include using of the same source - net income, which 

may be converted to personal income or aims to increasing the amount of capital. 
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Thus, the indicator of financial growth is the change in return on equity of the enterprise.. 

If return on equity greater than return on investment, the enterprise value for the owners is high 

enough, and the effectiveness of implemented organizational changes can be considered an 

obvious. Use appropriate models for the advanced analysis of the financial profitability. 

 

2.2.1. Effect of financial leverage 

 

The functional dependence between the return on equity and its structure can be explored 

using on the degree of financial leverage (DFL). This indicator allows finding the approximate 

value of the optimal capital structure. Formula 2.2 - ROE by using leverage. 

,1)(11 DFLЕРn
SH

L
IRЕРnЕРn

SH

NI
ROE     (2.2) 

where  n – level of taxation; 

            ЕР – economic profitability of enterprise; 

              IR – average interest rate for the use of loan capital; 

             L – liabilities; 

             DFL – degree of financial leverage. 

The degree of financial leverage describes dependence of return on equity from return of 

all assets, interest on loans and debt ratio. It measures the effect of financing activities and 

increase of return on common equity by increasing the proportion of debt capital. 

Formula 2.3 – ROE by using tax adjuster. 

 

,enterprise of ityprofitabil Economicadjuster ax DFLTROE                        (2.3) 

Tax adjuster is calculated by the formula 2.4. 
 

,
/Pr

taxation
1

taxbeforeosslofit
T                                              (2.4) 

 

Based on the financial statements of the Electrolux company for 2000-2009 we have nest 

results – table 2.1. 

 

Table 2.1 

ROE by using leverage 

 

ROE depends on changes in components such as: the sum of net income, shareholders 

funds, tax adjuster, economic profitability, DFL. Consider the assessment of the impact factors 

Ratio \ year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. ROE, % 
16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Net income, 

MSEK 4,457 3,870 5,095 4,778 3,258 1,763 3,847 2,925 0,366 2,607 

Shareholders 

funds, MSEK 26,324 28,864 27,629 27,462 23,626 25,887 13,193 16,039 16,385 18,841 

2. ROE, % 
16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Tax adjuster 
0,675 0,717 0,674 0,682 0,732 0,548 0,692 0,725 0,560 0,748 

Economic 

profitability of 

enterprise, % 9,486 6,791 8,678 9,318 8,801 8,008 6,217 6,213 1,615 4,783 

DFL 
10,527 8,540 12,591 11,041 7,347 2,419 24,855 13,733 1,329 10,258 
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on ROE (table 2.2). 

 

Table 2.2 

The assessment of the impact factors on ROE 

Ratio \ year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Net income, MSEK -2,23 4,24 -1,15 -5,53 -6,33 8,05 -6,99 -15,95 13,68 

Shareholders funds, 

MSEK -1,29 0,79 0,11 1,93 -0,65 14,30 -3,93 -0,05 -2,07 

Tax adjuster 0,39 -0,29 0,07 0,46 -1,62 1,15 0,20 -1,02 0,30 

Economic profitability 

of enterprise, % -1,93 1,27 0,44 -0,38 -0,43 -1,24 0,00 -2,58 2,37 

DFL -1,99 4,05 -1,55 -3,69 -4,93 22,44 -11,12 -12,40 8,93 

 

Thus, the degree of leverage has a significant impact on ROE, so in 2006 due to this 

factor ROE increased by 22.44% and in 2008 - decreased by 12.40% - the largest negative 

impact of this indicator. In 2002 (4.05%), 2006. (22.44%) and 2009 (8.93%) values of DFL were 

positive character. 

Thus, the greater share of borrowed funds in the capital structure, the greater the effect of 

leverage and return on equity. In this case, the degree of leverage will be positive until the level 

of financial costs will not exceed the level of economic efficiency. With an increasing share of 

loan capital is to increase power of leverage, which leads to increased risk of non-return funds, 

reducing dividends and fall of shares to investors. Thus, return on equity depends heavily on the 

skillful maneuvering of financial leverage. Should be noted that not excessive increase the share 

of borrowed funds in the capital structure, because it significantly increases the risk of losing  

financial stability, and any delay in the production process or unfavorable changes in market 

conditions (in the credit markets, finished goods, raw materials etc.) can lead to significant 

negative value effect of leverage. 

 

2.2.2. The DuPont two-factor model 

 

DuPont system is especially valuable in making specific decisions. With this tool you can 

analyze the decision on prices, investment in technology and more. It helps managers to assess 

the amount of income that is able to bring the chosen strategy.  

The DuPont two-factor model provides the calculation of return on assets and evaluating 

changes due to two factors: the profit on sales and total assets turnover ratio (formula 2.5).  

ratio turnover assets totalsales on profit

100
assets total

tax before loss/profit
assets on Return

                   (2.5) 

 

Based on the financial statements of the Electrolux company for 2000-2009 (appendix 2) 

analyzes the change in return on assets due to changes in profit on sales and total assets turnover 

ratio (tabl.2.3). Due to changes in profit on sales decrease return on assets: in 2004 reduction was 

1.63% in 2005 - 1.85%, and in 2008 - 2.93%. It should be noted and a high positive value in 

2006 - 3.47%.  

 

Table 2.3  

The assessment of the impact factors on return on assets 

Ratio \ year 2001 2002 2003 2004 2005 

200

6 2007 2008 

200

9 
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Profit on sales  -1,04 1,52 0,04 -1,63 -1,85 3,47 -1,08 -2,93 2,45 

Total assets turnover 

ratio 0,37 -0,12 -0,40 -0,11 0,14 -1,09 0,03 0,01 0,12 

If we consider the change in return on assets by total assets turnover ratio, the most 

negative value of this index was observed in 2006 -1.09%, the biggest positive in 2001 – 0.37%. 

 

2.2.3. The DuPont three– and four-factor model 

 

The main components of three-factor model (formula 2.6) are three factors: profit margin 

on sales, turnover of assets, equity multiplier. This ratio allows estimating not only the efficiency 

of financial activity, but also defining parameters of factors which influenced the final result.  

 

,arg assetsofturnoversalesoninmprofitmultiplierequity

assetstotal

sales

sales

incomenet

fundsrsshareholde

assetstotal

fundsrsShareholde

incomeNet
ROE

          (2.6) 

 

Thus, the greatest impact on ROE is profit margin on sales. Changing profit margin on 

sales in 2006 led to increased ROE at 19.20%, while the most negative value was in 2008 during 

the global financial crisis, amounting to 17.60%. As the equity multiplier: the most negative 

value of its influence was observed in 2007 in the amount of -5.62%, the largest positive value in 

2006 (4.35%). Changing  turnover of assets in 2002 led to increased ROE at 0.88%, and the 

greatest negative impact occurred in 2006 and amounted to -1.20%. 

 

Table 2.4  

The assessment of the impact factors (the DuPont three-factor model) 

Ratio \ year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Equity multiplier 0,30 -0,33 -1,77 1,34 -0,51 4,35 -5,62 1,88 -0,19 

Profit margin on sales -3,52 4,48 0,11 -5,60 -6,58 19,20 -5,79 -17,60 11,95 

Turnover of assets -0,31 0,88 0,62 0,65 0,11 -1,20 0,49 -0,28 -0,16 

 

The economic meaning of four-factor model is an effective management of tax payments 

(net income / P/L before tax); activity (P/L before tax / sales); assets (sales / total assets); 

resources (total assets / shareholders funds). Using data from financial statements of the 

Electrolux company for 2000-2009 (see appendix 1) will analyze change in ROE due to four 

factors (tabl.2.5). 

Formula 2.7 - the DuPont four-factor model. 

 

fundsrsshareholde

assetstotal

assetstotal

sales

sales

taxbeforeLP

taxbeforeLP

incomenet

fundsrsShareholde

incomeNet
ROE

/

/
    (2.7) 

 

Table 2.5  

The assessment of the impact factors (the DuPont four-factor model) 

Ratio \ year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Net income /  

P/L before tax 1,48 -1,21 0,18 1,27 -3,46 5,68 -8,14 -4,14 0,75 

P/L before tax /  

sales -4,93 5,80 -0,07 -6,47 -3,38 6,04 0,96 -11,82 12,30 

Sales / total assets -0,30 0,90 0,68 0,61 0,12 -0,73 0,61 -0,26 -0,18 
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Total assets /  

Shareholders 

funds 0,24 -0,47 -1,84 0,98 -0,26 11,37 -4,36 0,21 -1,27 

 

Thus, the greatest impact on ROE is the ratio P/L before tax / sales. Thus a change in this 

indicator led to increase ROE at 5.85% in 2002, 6.04% in 2006 and 12.30% in 2009; the largest 

negative value occurred in 2008 during the global financial crisis and was - 11.82%. It also noted 

the impact of effective management of tax payments. Unsuccessful enough in this respect were 

2002 (-1.21%), 2005 (-3.46%), 2007 (-8.14%) and 2008 (-4.14%), when it led to a decrease in 

ROE.  

Therefore, the main factor in improving the efficiency of capital is increasing profits. 

Reducing the equity multiplier has a negative effect on ROE, but there is evidence of improving 

capital adequacy. 
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Chapter 3 

Ways of improve the investment attractiveness of Electrolux 

According to the analysis of financial statements for 2000-2009, it can be concluded that 

the Electrolux company is attractive for investors. To increase the investment attractiveness of 

the company look at some approaches. 

The reasons for entering environmental issues into corporate accounting: 

• company accounts should reflect its relationship to environmental protection; 

• investors for their investment decisions should have information of environmental 

activities and costs associated with environmental management; 

• issues connected with environmental activities belong to  management activities; 

managers must identify and distribute environmental costs in a way that products have been 

properly evaluated and investment decisions based on real costs and benefits; 

• company will receive certain advantages in the competition for customers, if it  prove 

that their products and services more valuable from an environmental point of view; 

• environmental accounting - key to sustainable enterprise development.  

World Environmental Forum for Sustainable Development first introduced the term 

"environmental efficiency". Eco-efficient mode of operation reduces the impact on the 

environment while improving its profitability and profitability. However, environmental 

efficiency can be determined only by the introduction of environmental accounting, that is 

provide exact information on environmental costs, savings and the impact of economic activities 

on the environment. 

One difficulty of this enterprise is very high production costs. This is due to high prices 

for resources purchased for the production of this product. Therefore, the main problem for this 

company is reduction of prime cost.  

The main ways reducing costs is to save all kinds of resources that are consumed in 

production: labor and material. Thus, a significant share in the structure of production costs is 

salaries. So important is the task of productivity growth.  

The increase productivity in a variety of ways. The most important of them are 

mechanization and automation of production, development and application of advanced; high 

technology, energy saving equipment which will increase capital investment.  

It is important to increase the input requirements and the application of quality control of 

materials coming from suppliers and materials, components and intermediates. 

Reducing cost depreciation of fixed assets could be achieved through better use of these 

funds increased their workload. 

Possible recommend a number of large production of small series, then the cost of storage 

of finished products will be minimal. However increase costs of production. It is reasonable to 

sell a certain amount of inventory and work in progress.  

So, for improvement of the company should implement next: 

 to accelerate turnover of working capital through the intensification of supply;  

 to reduce power consumption through an audit of equipment, block some 

machines and application  local inclusion of light and other measures; 

 to reduce processing costs through modernization of production equipment and 

new technologies. 
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Should be developed flexible system of discounts and loans to wholesalers, to investigate 

the effectiveness of organization and conduct seasonal sale of discount in the price. 

The most effective ways for the management   of accounts receivable are such ways: 

 definitions of overdue accounts of receivable balances and compare these terms 

with an average in the industry, the competitors and the data of past years; 

 periodic review of the loan amount limit based on the real financial situation of 

clients; 

 in case of problems with getting money it is necessary to require bail in an amount 

not less than the amount the account debtor; 

 use of arbitration courts for debt recovery in the presence of sureties or 

guarantees; 

 sale receivables accounts to factoring company or bank that offers factoring 

services, if its advantageous; 

 promptly invoicing the buyer in the sale of large batches of goods; 

 use billing cycle to support uniformity in operations; 

 mailing of accounts to customers for several days to maturity; 

 offer a delay in the payment of money to stimulate demand; 

 insurance credits to protect against significant losses for bad debts; 

The enterprise should pay attention to realization of products in stock. The marketing 

department is implementing and promotes products to market. This department should develop a 

range of marketing research and programs that would help company to reach an even greater 

market share. 

Cost reductions of production in company enable to increase competitiveness in the 

market. This is possible through the introduction of new techniques, technologies, more efficient 

use of both material and labor resources, reducing the ratio of management costs in production 

costs. 

It is necessary to increase the ratio of absolute liquidity by increasing funds for current 

account business. The increase cash flow can provide at the expense of unnecessary production 

and non-production assets, putting them on lease. Production and development of new products 

that will engage consumers enable improve the financial condition.  
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АНОТАЦІЯ 

У дипломній магістерській роботі здійснено огляд методичних підходів 

до оцінки інвестиційної привабливості підприємства у вітчизняній та 

зарубіжній практиках; здійснено аналіз обсягу та структури майна, проведено 

кількісну оцінку впливу факторів на інвестиційну привабливість компанії 

Electrolux; сформульовані власні пропозицій щодо удосконалення 

методичних підходів оцінки, а також шляхи підвищення інвестиційної 

привабливості досліджуваного об’єкту. 

Робота містить 101 сторінки, 8 таблиць, 15 рисунків, список 

літератури з 60 найменувань, 3 додатки. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

В дипломной магистерской работе осуществлен обзор методических 

подходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятия в 

отечественной и зарубежной практиках; выполнен анализ объема и 

структуры имущества, проведена количественная оценка влияния факторов 

на инвестиционную привлекательность компании Electrolux; 

сформулированы собственные предложений по совершенствованию 

методических подходов оценки, а также пути повышения инвестиционной 

привлекательности изучаемого объекта. 

Работа содержит 101 страницы, 8 таблиц, 15 рисунков, список 

литературы из 60 наименований, 3 приложения. 
 

 

ANNOTATION 

In this master work there are many points that was reviewed: 

- methodological approaches to the investment attractiveness enterprises in 

domestic and foreign practices,  

- the analysis of the size and structure of property of Electrolux company,  

- the quantitative assessment of the impact factors of investment 

attractiveness of Electrolux company are reviewing. 

Also was created proposals for improvement of approaches and evaluation, 

and ways to improve investment attractiveness of the investigated object. 

This master's thesis contains 101 pages, 8 tables, 15 illustrations, a list of the 

literature, which consists of 60 names, and 3 supplements. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фінансово-господарська діяльність будь-якого 

підприємства є неможливою без вкладення коштів, які можуть мати власний 

та залучений характер, тобто без залучення власних та залучених 

інвестиційних ресурсів. Причому питання залучення інвестиційних ресурсів є 

важливим на будь-якому етапі функціонування підприємства: починаючи із 

етапу створення та закінчуючи його ліквідацією. Підприємство, яке 

використовує залучені інвестиційні ресурси, має більш високий фінансовий 

потенціал свого розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності 

діяльності, проте в більшій мірі утворює фінансовий ризик і загрозу 

банкрутства, які зростають при зростання питомої ваги залучених засобів в 

загальній сумі капіталу, що використовується. 

Для отримання залучених інвестиційних ресурсів підприємство 

повинно відповідати ряду характеристик, тобто бути інвестиційно 

привабливим.  

Інвестиційна привабливість це не тільки фінансово-економічний 

показник, а модель кількісних і якісних показників – оцінок зовнішнього 

середовища  (політичного, економічного, соціального правового) і 

внутрішнього позиціонування об’єкта у зовнішньому середовищі, оцінка 

його фінансово технічного потенціалу, що дає змогу варіювати кінцевий 

результат. 

Мета і задачі роботи. Метою дипломної магістерської роботи є 

проведення аналізу інвестиційної привабливості компанії Electrolux. 

Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій 

направлених на покращення інвестиційної привабливості об’єкта 

дослідження. До основних задач дослідження відносяться: 

 визначення економічної сутності інвестиційної привабливості 

підприємства та її видів; 
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 визначення факторів, що визначають інвестиційну привабливість 

підприємства; 

 огляд  методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства у вітчизняній та зарубіжній практиках; 

 аналіз обсягу і структури майна та джерел його фінансування в 

компанії Electrolux; 

 оцінка інвестиційної привабливості компанії Electrolux з різними 

підходами; 

 кількісна оцінка впливу факторів на інвестиційну привабливість 

компанії Electrolux.; 

 удосконалення методичних підходів оцінки інвестиційної привабливості компанії 

Electrolux; 

 визначення шляхів підвищення інвестиційної привабливості компанії 

Electrolux. 

Об’єкт дослідження –  шведська компанія Electrolux. 

Предмет дослідження. Процес оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані наукові 

розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, 

що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження. 
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА Ї ВИДИ  

 

Фінансово-господарська діяльність будь-якого підприємства є 

неможливою без вкладення коштів, які можуть мати власний та залучений 

характер, тобто без залучення власних та залучених інвестиційних ресурсів. 

Причому питання залучення інвестиційних ресурсів є важливим на будь-

якому етапі функціонування підприємства: починаючи із етапу створення та 

закінчуючи його ліквідацією. Підприємство, яке використовує залучені 

інвестиційні ресурси, має більш високий фінансовий потенціал свого 

розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, проте 

в більшій мірі утворює фінансовий ризик і загрозу банкрутства, які 

зростають при зростання питомої ваги залучених засобів в загальній сумі 

капіталу, що використовується. 

Для отримання залучених інвестиційних ресурсів підприємство 

повинно відповідати ряду характеристик, тобто бути інвестиційно 

привабливим. 

Інвестиційна привабливість це не тільки фінансово-економічний 

показник, а модель кількісних і якісних показників - оцінок зовнішнього 

середовища  (політичного, економічного, соціального правового) і 

внутрішнього позиціонування об'єкта у зовнішньому середовищі, оцінка його 

фінансово технічного потенціалу, що дає змогу варіювати кінцевий 

результат. 

В сучасній економічній науці немає єдиного підходу до визначення суті 

поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Дослідники англо-

американської економічної школи, а саме Ю.Брігхем, Л.Гапенскі, 

Т.Коупленд, Марковиць, Ф.Дж. Фабоцци, У. Шарп зводять інвестиційну 



58 

 

 

привабливість підприємства до максимізації добробуту акціонерів, який 

проявляється у зростанні ціни акції. Тобто, увесь фінансовий менеджмент як 

система фінансового управління компанією має вирішувати завдання 

зростання її інвестиційної привабливості. Ми вважаємо, що дослідники 

згаданої школи сприймають інвестиційну привабливість, ототожнюючи її з 

корисністю для власників. 

Бланк І.О. розглядає інвестиційну привабливість з позицій фінансового 

стану підприємства як «інтегральну характеристику окремих фірм - об’єктів 

можливого інвестування з позицій перспективності розвитку, обсягів та 

перспектив збуту продукції, ефективності використання активів, їх 

ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості» [2]. Автор 

зосереджує увагу на напрямах інвестування та складових інвестиційної 

привабливості. Такого ж визначення притримується багато сучасних 

дослідників, серед яких Федоренко В.Г, Савчук В.П, Дука А.П., Прилипко 

І.П.та ін. 

Спеціалістами Агентства з питань запобігання банкрутству 

підприємств інвестиційна привабливість підприємства розглядається як 

рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог 

чи інтересів інвестора відносно конкретного підприємства[1]. Такому 

підходу, на наш погляд, бракує конкретності та чіткості, що суттєво погіршує 

шанси його застосування практиками. 

Бочаров В.В. під інвестиційною привабливістю розуміє існування 

економічного ефекту (доходу) від вкладення грошей у цінні папери (акції) за 

мінімальним рівнем ризику [3]. Але, на жаль, українські підприємства не 

можуть ефективно використовувати інструменти ринку цінних паперів, 

оскільки цей ринок знаходиться на стадії становлення і є малоефективним. 

Руснак Н.О. і Руснак В.А. зводять визначення інвестиційної 

привабливості об'єктів в основному до евристичних методів, пов'язаних з 

ранжуванням досліджуваних об'єктів на підставі оцінки спеціалістів. Звідси, 

інвестиційна привабливість стосується порівняння кількох об'єктів метою 
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визначення кращого, середнього, гіршого[9]. Аналогічну думку має 

Гайдуцький А.П, розуміючи під інвестиційною привабливістю підприємства 

сукупність характеристик, що дозволяє потенційному інвестору оцінити, 

наскільки той або інший об'єкт інвестицій привабливіше інших для 

вкладення наявних коштів [4]. 

Нападовська І.В вважає, що інвестиційна привабливість - це системна 

сукупність потенційних можливостей укладання коштів з метою отримання 

економічних вигід у майбутньому як наслідок результатів минулої 

господарської діяльності потенційного об’єкта інвестування, суб’єктивно 

оцінювана інвестором [33]. Такий підхід не містить співставлення цілей 

інвестора з можливостями їх без ризикової реалізації, а також не враховує 

ступінь готовності інвестора прийняти на себе цей ризик. 

Задорожна Я. Є., Дядечко Л.П. вважають, що інвестиційну 

привабливість слід визначити як комплекс різноманітних факторів, перелік і 

вага яких може змінюватись в залежності від: цілей інвесторів; виробничо-

технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти; 

економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній час, а також 

очікуваного у майбутньому економічного розвитку[6].Цей підхід, на нашу 

думку, враховує дуже важливий момент – вимоги інвесторів, забезпечення 

яких є важливою умовою високої оцінки інвестиційної привабливості. 

На думку Коюди В.О, Лепейко Т.І, Коюди О.П., інвестиційна 

привабливість підприємства – це сукупність характеристик його фінансово-

господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та 

можливостей залучення інвестиційних ресурсів [20]. Такий підхід передбачає 

однозначну можливість формалізації оціночних методів, що залишає поза 

увагою психологічний аспект даної проблеми. 

У зв’язку з цим, Чорна Л.О. пропонує розглядати сутність поняття 

«інвестиційна привабливість підприємства» як взаємозв’язок 2 

характеристик: з боку економічного змісту (інвестиції) і з боку психологічної 

форми (привабливість). Виходячи з вищевикладеного, під інвестиційною 
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привабливістю підприємства, на думку вченого, слід розуміти сукупність 

економіко-психологічних характеристик фінансово-господарської діяльності 

підприємства, які відповідають вимогам інвестора та забезпечують 

досягнення ефекту від вкладень при відповідному рівні ризику[11]. 

Наведений перелік трактувань поняття «інвестиційна привабливість 

підприємства» свідчить не лише про різноманітність підходів до розкриття 

його змісту, але і про незавершеність дослідження цієї проблеми. 

Більшість існуючих визначень пов’язують інвестиційну привабливість 

підприємства виключно з сукупністю фінансово-економічних характеристик 

діяльності підприємства, не враховуючи дуже важливий психологічний 

аспект. 

Термін «інвестиційна привабливість підприємства» доцільно визначити 

з врахуванням сутності поняття «привабливість», який широко 

використовується в економічній літературі. В.В.Ільїн розглядає 

привабливість як мотиваційний фактор; А.І. Донцов – в якості групового 

єднання; А.П.Гайдуцький – як те, що викликає захоплення своїми якісними 

характеристиками, формами, діями[4]. 

При цьому необхідне врахування наступних сутнісних характеристик 

поняття «інвестиційна привабливість підприємства». 

1. Присутність подвійного ефекту. Процес інвестування передбачає 

здійснення суб’єктно-об’єктних відносин з приводу генерування, 

перерозподілу та споживання капіталу. Замовником проведення оцінки 

інвестиційної привабливості може бути як суб’єкт, так і об’єкт інвестування. 

Характерна риса успішного інвестування - це обов'язкова присутність 

подвійного ефекту: позитивних наслідків як для суб’єкта інвестування 

(інвестора), так і для об’єкта (реципієнта). 

2. Врахування вимог потенційних інвесторів. Рівень інвестиційної 

привабливості підвищується за швидкого досягнення консенсусу інтересів 

між суб’єктами інвестиційного процесу. Тому обов’язковим елементом у 

визначенні має стати врахування вимог потенційних інвесторів, забезпечення 



61 

 

 

яких є важливою умовою високої іміджевої оцінки підприємства. У виборі 

того чи іншого об’єкту інвестування визначальне значення має суб’єктивна 

думка потенційного інвестора щодо того, чи зможе даний об’єкт стати 

засобом досягнення його цілей і у якій мірі. На наш погляд, саме цей фактор 

відіграє ключову роль у формуванні поняття «інвестиційна привабливість 

підприємства». 

3. Плідна взаємодія з потенційними інвесторами. Часто оцінка 

інвестиційної привабливості підприємства базується на тому, хто і як зі 

сторони інвестора проводить ті чи інші розрахунки є суб’єктивним 

судженням. Тому на етапі формування механізмів, що забезпечують 

прозорість діяльності, управління інвестиційною привабливістю зводиться до 

регулювання доступу інвестора як до створення цих механізмів, так і до 

участі в контролі за їх функціонуванням: чим ширше доступ, тим вище 

інвестиційна привабливість об'єкту для інвестора. Коли механізми 

сформовані і відладжені, управління інвестиційною привабливістю зводиться 

до регулювання можливостей інвестора впливати на ухвалення стратегічних 

рішень і формування фінансової політики. По цій причині можна погодитись 

з позицією Чумікова А.Н та Бочарова М.П., що «об’єктивне на перший 

погляд поняття інвестиційної привабливості стає суб’єктивним та 

управляємим»[3]. 

4. Симбіоз фінансово-економічних і психологічних оцінок діяльності 

компанії допоможе власникам та інвесторам мати цілісне уявлення про 

компанію. 

5. Врахування перспектив розвитку компанії. Одним з найважливіших 

завдань, які стоять перед інвестором, є вибір таких інвестиційних об’єктів, 

що мають найпривабливіші перспективи для розвитку в умовах динамічної 

зміни умов зовнішнього середовища. Це обумовлює необхідність врахування 

перспектив розвитку компанії при визначенні інвестиційної привабливості 

підприємства. 
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Узагальнюючі всі вищенаведені міркування, можна дати наступне 

визначення: інвестиційна привабливість підприємства - це багаторівнева 

інтегральна характеристика сукупності економіко-психологічних аспектів 

оцінки підприємства, побудована при тісній взаємодії з потенційними 

інвесторами, яка відповідає їхнім вимогам та забезпечує позитивний ефект 

від вкладень. 

В економічній літературі, що присвячена даному питанню, в основному 

диференціюють інвестиційну привабливість лише за рівнями, кількість яких 

коливається від двох до чотирьох. 

Так, Коюда В.О. виділяє чотири рівні: інвестиційна привабливість 

держави, галузі, регіону та підприємства[20]. Бланк І.О, Ястремська 

відокремлюють три рівні інвестиційної привабливості: макроекономічний – 

на рівні країни; мезоекономічний – на рівні галузі і регіону; 

мікроекономічний – на рівні підприємства[57] Тоді, як Нападовська І.В. 

пропонує лише два рівні інвестиційної привабливості: макрорівень (галузь 

економіки, регіони, держава) та мікрорівень (підприємства, окремі проекти та 

фінансові інструменти інвестування)[33]. 

Нападовська І.В. також пропонує розглянути класифікацію 

інвестиційної привабливості з позицій суб’єктів, які можуть її оцінювати для 

прийняття управлінських рішень, виділяючи при цьому інвестиційну 

привабливість: 

- для самого підприємства, яке одночасно може виступати і як об’єкт, і 

як суб’єкт інвестування, оскільки збіг наявності вільних коштів і вигідних 

напрямків укладень передбачає само інвестування (до того ж підприємство 

повинне знати, які його шанси у боротьбі за залучення такого рідкісного 

ресурсу, як капітал, порівняно з конкурентами, у чому полягають його сильні 

та слабкі сторони); 

- для власників тимчасово вільного капіталу – потенційних кредиторів 

та інвесторів, які оцінюють і співставляють вигоди багатьох варіантів 

вкладення капіталу та спиняються на найбільш ефективному; 
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- для групи конкуруючих інвесторів, які змагаються за право вкладення 

свого капіталу в «найкраще» підприємство, що може призвести до 

максимальної реалізації цілей; 

- для держави, яка зацікавлена, по-перше, у розширеному відтворенні й 

оптимальному фінансуванні національної економіки, по-друге, у 

передбачуваному розвитку певних галузей для здійснення своїх 

регулятивних функцій[8, с.58]. 

Для поглиблення розуміння існуючої термінології автором уточнено 

класифікацію інвестиційної привабливості підприємства. Відповідно до 

цього нами пропонуються наступні ознаки, які можуть бути покладені в 

основу класифікації інвестиційної привабливості підприємства: 

1. З позицій суб’єктів оцінки. Необхідність введення такої 

класифікаційної ознаки ґрунтується на необхідності розгляду інвестиційної 

привабливості з точки зору суб’єктів, які можуть її оцінювати для прийняття 

управлінських рішень і залежно від цього вибудувати ту або іншу систему 

управління на підприємстві. 

2. За типом інвестора. Враховуючи те, що в залежності від джерела 

авансованих коштів, інвестиційна привабливість має абсолютно різний сенс, 

автором пропонується ввести в якості класифікаційної ознаки 

вищенаведений критерій. Дана класифікація дозволить врахувати вимоги 

того чи іншого виду потенційного інвестора та розмежовувати управлінські 

дії щодо покращення необхідних характеристик. 

3. За часовим горизонтом оцінювання. Оскільки інвестиційна 

привабливість має динамічний характер і може змінюватися під впливом 

багатьох чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, пропонуємо 

класифікаційну ознаку за часовим горизонтом оцінювання. Дана 

класифікація дозволить зробити висновок про те, яким є поточний стан 

інвестиційної привабливості підприємства; визначити потенційні можливості 

його покращення у майбутньому; розробити певну програму дій по 

досягненню бажаних результатів. 
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4. За підходом до проведення оцінювання. Беручи до уваги, що 

інвестиційна привабливість – це інтегральна характеристика діяльності 

підприємства, яка має двоїсту природу, тобто складається як з об’єктивних, 

так і суб’єктивних характеристик, пропонується виділити  як критерії 

класифікації характер впливу на прийняття рішення про інвестування. 

5. За метою оцінювання. Такий класифікатор пропонується додати з 

огляду на формування бази показників оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства, яка найбільш точно буде відповідати цілям інвесторів. 

В узагальненому вигляді запропонована класифікація інвестиційної 

привабливості підприємства представлена на рис.1.1. 
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Рисунок 1.1 - Класифікація інвестиційної привабливості 

підприємства по основних ознаках 

Розглянемо більш докладно окремі види інвестиційної привабливості 

підприємства відповідно до наведеної класифікації. 

Отже, з позицій суб’єктів оцінки доцільно виділити наступні види 

інвестиційної привабливості підприємства: 

1. Внутрішня оцінка інвестиційної привабливості, що здійснюється 

самим підприємством, яке одночасно може виступати і як об’єкт, і як суб’єкт 

інвестування, оскільки збіг наявності вільних коштів і вигідних напрямків 

укладень передбачає само інвестування. До того ж підприємство повинне 

знати, які його шанси у боротьбі за залучення такого рідкісного ресурсу, як 

капітал, порівняно з конкурентами, у чому полягають його сильні та слабкі 

сторони; 

2. Зовнішня оцінка інвестиційної привабливості, яка може 

здійснюватися потенційними інвесторами (оцінюють і співставляють вигоди 

багатьох варіантів вкладення капіталу та спиняються на найбільш 

ефективному) та державою (передбачення розвитку певних галузей для 

здійснення своїх регулятивних функцій). 

За типом інвестора пропонується виокремлювати інвестиційну 

привабливість для кредитного та інституційного інвестора. 

Для кредитного інвестора в розгляді інвестиційної привабливості 

пріоритетом буде рівень його платоспроможності (оскільки банк 

зацікавлений в своєчасному поверненні основної суми грошей і виплати 

відсотків і не бере на себе участь в прибутку від реалізації проекту). 

Для інституційного інвестора (інвестиційні компанії, фонди і т.п) 

акценти зміщуються у бік ефективності господарської діяльності реципієнта 

та зростання його вартості. 

За часовим горизонтом оцінки доцільно розрізняти поточну та 

перспективну інвестиційну привабливість підприємства. 
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Поточна інвестиційна привабливість – це ситуативна характеристика 

підприємства на момент проведення оцінювання. 

Перспективна інвестиційна привабливість – це ймовірність досягнення 

висунутих цілей інвестування, яка виражається в індивідуальних очікуваннях 

потенційних інвесторів. Перспективна оцінка дозволить керівництву не 

тільки визначити доцільність існування підприємства, але й слабкі місця. 

За підходом до проведення оцінювання необхідно виокремити 

фундаментальну та психологічну інвестиційну привабливість. 

Фундаментальна інвестиційна привабливість – це така характеристика 

інвестиційної привабливості, яка виступає базисом для прийняття 

інвестиційних рішень. Традиційно до цього базису відносять економічні та 

матеріальні складові інвестиційної привабливості, оскільки саме 

економічний інтерес, в-першу чергу, формує мотиваційну систему інвестора. 

Психологічна інвестиційна привабливість – є результатом 

відображення привабливості підприємства в очах конкретного інвестора, що 

склалася в результаті ряду як об'єктивних статистичних даних, так і 

суб'єктивних вимог інвестора. 

За метою оцінювання інвестиційну привабливість підприємства 

пропонується поділити на наступні складові: 

1. Залежно від характеру подальшого функціонування об’єкту. 

Інвестиційна привабливість може бути оцінена з врахуванням цілей 

потенційних інвесторів щодо горизонтальної чи вертикальної інтеграції 

існуючого підприємства (при цьому обов’язкове врахування ефекту 

синергізму) чи подальшого продажу об’єкту (при цьому додатково 

враховуються можливості інвестора по вдосконаленню управління об’єктом 

інвестицій і тим самим збільшенням його ринкової вартості). 

2. Незалежне функціонування об’єкту. Такій меті оцінювання 

відповідають цілі інвесторів з погляду на отримання доходів від фінансово-

господарської діяльності підприємства. 
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1.2. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість 

підприємства  

 

Одним з найважливіших напрямів аналізу у разі оцінювання 

кредитоспроможності підприємства, що подає заявку на кредит для реалізації 

інвестиційного проекту, є вивчення інвестиційної привабливості 

підприємства-позичальника. На рис. 1.2 наведено найважливіші фактори, що 

впливають на інвестиційну привабливість підприємства, які необхідно 

оцінювати інвесторам і кредиторам для прийняття рішення щодо виділення 

коштів на реалізацію інвестиційного проекту.  

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

1. Галузь

2. Місце розташування

3. Відносини з владою

4. Власники

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

6. Фінансовий стан

7. Менеджмент

 

Рисунок 1.2 - Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність 

підприємства 
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Ці фактори умовно можна розподілити на дві групи: фактори зовнішні 

щодо підприємства, які впливають на роботу підприємства ззовні, та 

внутрішні, що існують усередині підприємства. Відповідно ці групи факторів 

формують певні системи зовнішніх і внутрішніх ризиків, що виникають за 

інвестиційного кредитування підприємницької діяльності. Хоча на рис.1 усі 

фактори пронумеровано, це не означає, що якийсь з них є більш або менш 

приоритетним настільки, що за оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства йому має надаватися найбільше значення або, що він може не 

братися до уваги. Необхідно застосовувати комплексний підхід, що 

передбачає аналіз усіх факторів з урахуванням їх взаємних зв’язків і впливів.  

У сучасній літературі з управління інвестиціями, банківської справи та 

фінансового менеджменту відсутнє цілісне відображення системи факторів, 

що визначають інвестиційну привабливість підприємства, але щодо кожного 

з них банківські фахівці можуть знайти чимало важливих аспектів і 

показників, на які варто чи корисно зважати для зниження відповідних 

ризиків.  

Галузь. Те, до якої конкретно галузі належить нове підприємство або 

таке, що оновлюється, має принципове значення для будь-якої країни, 

оскільки добре відомо, що конкурентоспроможність продукції підприємства 

на ринку дуже залежить від репутації на світовому ринку відповідної галузі 

даної країни. Це пояснюється в основному тим, що конкурентні переваги на 

ринку підприємств, які успішно працюють у певній галузі, як правило, 

асоціюються з усіма підприємствами країни, що входять у дану галузь. Це 

відбувається навіть у тому разі, якщо підприємство — новачок у даному 

сегменті ринку. Наприклад, коли ми дізнаємося, що на який-небудь сегмент 

ринку електронної техніки виходить японська компанія, яка раніше на ньому 

не працювала, то схильні ставиться до такого факту серйозно й навіть з 

довірою. Щось схоже відбувається і з підприємствами країни, що входять у 

галузь, але чия продукція не має високої репутації. Наприклад, теоретично 

можлива поява українського підприємства, яке виробляє сучасні копіювальні 
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апарати, але навряд чи ринок позитивно відреагує на його виникнення. 

Навіть якщо станеться чудо і продукція матиме високу якість, має пройти 

немало років, поки на ринку цей факт буде визнано. Але виникає розумне 

питання, а чи доживе до цього часу українське підприємство, що запозичило 

чималі гроші на реалізацію складного інвестиційного проекту? 

Місцезнаходження. В українських умовах даний чинник може 

вирішально вплинути на інвестиційну привабливість підприємства. 

Економіка України, переходячи з планово-розподільної системи 

функціонування в ринкову, досі зберігає чимало елементів минулої системи. 

Не секрет, що багато підприємств було створено в конкретних регіонах 

зовсім не тому, що саме там існувала можливість забезпечити найвищу якість 

і найменшу собівартість продукції, а з кон’юнктурних політичних міркувань, 

наприклад, щоб в області було таке важливе для країни підприємство і цей 

регіон був не гіршим за інші за показниками свого промислового розвитку. 

Сьогодні практично в кожному регіоні країни можна знайти підприємства, і 

нерідко вони є такими, що визначають існування цілого міста, і які довести 

до конкурентоспроможного стану саме в даному місці неможливо. Як 

правило, окупити інвестиції, що вкладаються в подібні підприємства, за 

розумні терміни нереально. Тут ми стикаємося з явищем інвестиційного 

глухого кута — мертвої зони для інвестиційних проектів, що реалізовуються 

на комерційній основі. 

Необхідно об’єктивно визнати, що в багатьох регіонах України є певні 

чинники, що заважають створювати низку конкурентоспроможних 

виробництв. Наприклад, висока вартість і віддаленість джерел енергоносіїв 

викликає необхідність нести додаткові витрати, що збільшують собівартість 

продукції. Підприємства, що знаходяться в країнах з позитивним 

енергетичним балансом, їх не несуть. Але чим вища наукоємність 

виробництв і чим більше вони потребують затрат людської праці, високої 

кваліфікації, тим менше впливають на них природні умови країни й деякі 

регіональні місцеві особливості. Тому, роблячи ставку на створення 
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високотехнологічних виробництв і підвищення якості праці, українські 

виробники в перспективі будуть спроможні започаткувати різні 

висококонкурентні підприємства, зайнявши належне місце в престижних 

сегментах світового ринку промислової продукції. 

Відносини з владою. Це питання делікатне за визначенням і навряд чи 

варто його детально розглядати. У будь-якій країні світу відносини бізнесу з 

місцевою й центральною владою істотно впливають на його розвиток та 

ефективність. Україна не виняток. Тому кредиторам необхідно чітко 

розібратися в тому, які взаємини склалися в керівництва підприємства-

позичальника з владою і який вплив ці стосунки можуть справити на успіх 

реалізації даного інвестиційного проекту. Влада буде або сприяти успіху 

проекту або зводити перешкоди на шляху його реалізації. Це завжди можна й 

потрібно достовірно з’ясувати. 

Власники підприємства-позичальника. Це також важливий чинник, 

який слід чітко з’ясувати. Характер володіння, тобто те, кому належить 

контрольний пакет і великі пакети акцій, має істотне значення не тільки для 

поточної роботи підприємства, але й для його успішного розвитку. 

Контрольний пакет може належати трудовому колективу, керівникам 

підприємства, зовнішньому інвестору, а можливо, навіть бути фактично 

розпорошеним серед дрібних акціонерів, що об’єдналися. Залежно від 

характеру володіння має будуватися система управління підприємством, 

інакше кажучи, між ними має спостерігатися відповідність, без якої важко 

розраховувати на ефективну роботу підприємства. 

Важливим аспектом є також репутація власників у суспільстві, у 

владних структурах і на ринку. Негативна репутація власників підприємства 

може негативно вплинути на успіх реалізації інвестиційного проекту. 

Виробничий потенціал. Стан виробничого потенціалу підприємства 

безпосередньо впливає на його інвестиційну кредитоспроможність. Для 

вирішення своїх практичних завдань дана категорія фактично не 

використовується інвесторами й кредиторами. Заведено оцінювати фінансове 
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становище або говорити про капітал підприємства й ефективність управління 

цим капіталом. Насправді капітал працює лише після переходу у виробничу 

форму, начебто наповнивши собою структуру виробничого потенціалу 

підприємства. Отже, він перетворюється в основні фонди, оборотні кошти й 

нематеріальні активи. Ці складові капіталу, матеріалізовані у виробничому 

потенціалі підприємства, можуть бути предметом аналізу й оцінювання. 

Практично для будь-якого підприємства можна отримати кількісну оцінку 

величини капіталу в грошовій формі, що міститься в зазначених складових 

виробничого потенціалу. Інакше кажучи, це та частина потенціалу 

підприємства, яка може бути виражена величиною капіталу, який має 

підприємство. Але насправді у виробничого потенціалу підприємства є й інша 

частина, яку достатньо вірогідно виразити в грошовій формі неможливо. 

Точніше кажучи, незважаючи на спроби окремих дослідників, задовільно 

вирішити дане завдання досі нікому не вдалося. 

У цю другу частину виробничого потенціалу, без якої капітал не може 

працювати, входять кадрова складова виробничого потенціалу, рівні 

організації праці й виробництва. Без цієї частини, яка не піддається суворому 

кількісному оцінюванню, виробничого потенціалу підприємства фактично не 

існує, оскільки основні фонди, оборотні кошти й нематеріальні активи самі 

по собі, без даної частини, працювати не можуть і саме друга частина дає 

змогу матеріалізованому в них капіталу виконувати свої функції. 

Фінансовий стан. Сьогодні оцінці даного аспекту в банках 

приділяється значна увага, хоча на отримані результати часто зважають 

недостатньо.  

Під час видачі короткострокового кредиту має значення комплексна 

оцінка фінансового становища позичальника, за якої взаємозв’язано 

аналізуються різні показники, зокрема такі коефіцієнти:  

 ліквідності; 

 фінансової стійкості й кредитоспроможності; 

 рентабельності й оборотності; 
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 напруженості зобов’язань клієнта. 

Одні й ті самі результати аналізу фінансового становища підприємства 

можуть мати різне значення залежно від терміну надання кредиту. 

Можна зазначити, що хороша оцінка фінансового становища для надання 

довгострокового інвестиційного кредиту є обов’язковою умовою для 

позичальника, але не зобов’язує банк надавати кредит, а є лише основою для 

подальшого вивчення кредитором усіх факторів, які впливають на інвестиційну 

привабливість підприємства. 

Менеджмент. Хоч даний фактор тісно пов’язаний з усіма трьома 

іншими внутрішніми факторами — виробничим потенціалом, фінансовим 

становищем та інвестиційною програмою, — він має важливе самостійне 

значення. Кредиторам і інвесторам слід приділяти йому найбільшу увагу. 

Дійсно, під час аналізу виробничого потенціалу потрібно оцінити 

реальні рівні організації праці й виробництва в позичальника. Але при цьому 

роль управління працею, технологіями й організацією виробництва 

оцінюється начебто на мікрорівні основних виробничих підрозділів 

підприємства, що реалізовують конкретні технології. Фактично здійснюється 

дослідження основних виробничих механізмів, що знаходяться поза 

апаратом управління й центром прийняття стратегічних рішень. 

Під час аналізу менеджменту об’єктом вивчення є макрорівень 

управління підприємством, його центральні механізми. При цьому особливу 

увагу необхідно приділити вивченню таких аспектів: 

 організаційна структура управління підприємством, наявність 

інших структур і регламентація відносин між елементами різних структур; 

 якість розробки найважливіших документів, пов’язаних з 

управлінням підприємством (насамперед статуту та пов’язаних з ним 

положень); 

 відповідність апарату управління підприємством сучасним 

уявленням, зокрема наявність підрозділів, що виконують функції, необхідні 

для досягнення цілі підприємства в умовах ринкової економіки; 
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 наявність на підприємстві стратегічного менеджменту, що 

реалізовує чітко сформульовані цілі; 

 стан комплексу організаційно-управлінської документації, що 

регламентує найважливіші сторони діяльності підприємства (стандарти 

підприємства, положення та інструкцій); при цьому особливу увагу потрібно 

приділити їхній актуальності для періоду, що аналізується;  

 діюча на підприємстві система норм і нормативів і її практичне 

використання в управлінні; 

 наявність системи навчання й підвищення кваліфікації кадрів та 

ефективність її функціонування; 

 кваліфікація керівників підприємства; 

 система прийняття рішень на підприємстві, її регламентація та 

ефективність; 

 досконалість системи планування, що застосовується;  

 стан виконавської дисципліни; 

 ефективність фінансово-договірної роботи на підприємстві; 

 якість податкового планування. 

Інвестиційна програма. Кредитору й інвестору необхідно 

ознайомитися не тільки з документами стосовно інвестиційного проекту, що 

фінансується або кредитується, але й з документами на всю сукупність 

інвестиційних проектів даного підприємства. Це слід робити надзвичайно 

ретельно, оскільки результати практичної реалізації кожного проекту 

обов’язково будуть відбиватися на фінансовому становищі позичальника й, 

відповідно, на його кредитоспроможності, тим більше інвестиційній. 

Аналіз подібної програми — непроста й делікатна справа, яку в кожній 

конкретній ситуації потрібно виконувати з урахуванням реальних умов та 

інтересів, причому не тільки сторін можливої кредитної операції, але й третіх 

осіб, які не беруть участі в реалізації саме даного проекту. 

На закінчення можна зазначити, що аналіз інвестиційної привабливості 

підприємства й інвестиційної кредитоспроможності позичальника істотно 
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знижує ризик за надання довгострокового кредиту і, безсумнівно, окупає 

банкірам та інвесторам усі витрати, пов’язані з налагодженням серйозної 

постановки даної роботи. 

 

1.3. Методологічні підходи до оцінки інвестиційної  привабливості 

підприємства у вітчизняній та зарубіжних практиках  

 

Традиційний підхід, метою якого є прийняття інвестиційного рішення 

починається з дослідження на макроекономічному рівні з метою з’ясування 

характеру та особливостей інвестиційного клімату країни, потім стосується 

конкретніших, специфічних секторів (галузей, підгалузей, виробництва) — 

так званого індустріального аналізу і завершується оцінюванням фінансового 

й економічного стану компанії.  

Розглянемо послідовні етапи, які є основними складовими 

комплексного аналізу в процесі прийняття інвестиційних рішень. 

Початковим етапом передінвестиційних досліджень є 

загальноекономічний або макроекономічний аналіз для визначення 

інвестиційного клімату країни. Стан економіки оцінюється з урахуванням 

статистичних даних стосовно темпів зростання валового національного 

продукту, доходів на душу населення, рівня зайнятості, темпів інфляції, рівня 

відсоткових ставок, валютного курсу тощо. Додатково визначається 

фіскальна й монетарна політика уряду, її вплив на функціонування ринку 

цінних паперів. На підставі цих досліджень надається загальна оцінка 

інвестиційного клімату країни. 

На другому етапі здійснюється індустріальний аналіз, який передбачає 

комплексний підхід до аналізу функціонування певних галузей. На підставі 

дослідження ділового циклу в економіці здійснюють відповідний розподіл 

галузей за рівнем ділової активності, а також за стадіями розвитку з метою 

з’ясування їхньої інвестиційної привабливості. 
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Наступний етап — аналіз конкретного підприємства, фірми, корпорації. 

Передбачається встановлення стадії життєвого циклу й аналіз фінансового 

стану компанії (підприємства) на підставі визначення фінансових 

коефіцієнтів, оцінювання платоспроможності й фінансової стійкості, 

визначення ціни фірми тощо, а також дослідження перспектив розвитку 

менеджменту, організаційних і комерційних умов функціонування.  

Переважну частку інвестицій на ринок цінних паперів постачають 

приватні інвестори (населення), якщо вони мають доходи, які перевищують 

витрати на споживання, тому такі важливі чинники, як зростання доходів на 

душу населення, збільшення рівня зайнятості, зниження податків сприяють 

припливу заощаджень населення на ринок цінних паперів. Гальмує процес 

інвестування чинник інфляції, який може призвести до того, що переважну 

частину доходів приватні інвестори використовуватимуть з метою 

споживання. 

Інвестиційний рейтинг країни узагальнює оцінку її інвестиційного 

клімату. Інвестиційний клімат визначається як сукупність політичних, 

правових, економічних і соціальних умов (передумов), що забезпечують і 

сприяють (або перешкоджають) інвестиційній діяльності вітчизняних і 

закордонних інвесторів. Інвестиційний клімат характеризується, зокрема, 

сукупністю інвестиційних ризиків (тобто непередбачуваних фінансових 

втрат капіталу і доходів). 

Чинники, що забезпечують подолання або зниження інвестиційних 

ризиків, формують сприятливий інвестиційний клімат. Розглянемо 

класифікацію таких чинників. Насамперед, це — надійність законодавства з 

інвестиційної й зовнішньоекономічної діяльності (правове регулювання), а 

також сталість політичної системи і національної валюти, сприятливі умови 

припливу іноземних інвестицій, валютне регулювання та інші політичні 

чинники. 

Для закордонного інвестора особливу роль відіграють сприятливий 

режим іноземного інвестування й реєстрації іноземних інвестицій, 
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позитивні умови створення спільних підприємств і вільних економічних 

(офшорних) зон (статус іноземного інвестора). Сприятливі передумови 

портфельного інвестування формують також достатня активність фондових 

бірж і позабіржового сектору, наявність досконалої інфраструктури тендерів 

(стан інвестиційного ринку); достатній рівень інвестиційної активності 

комерційних банків і фінансових компаній (стан фінансово-кредитної 

системи): наявність альтернативних форм власності, господарських 

товариств, особливо відкритих акціонерних товариств (інвестиційна 

активність населення); достатній розвиток і раціональна структура 

виробничого потенціалу, інвестиційна активність суб’єктів підприємницької 

діяльності (рівень розвитку продуктивних сил), а також достатній рівень 

розвитку й структура інвестиційного (будівельного) комплексу та системи 

матеріально-технічного забезпечення, сприятливі умови забезпечення 

вітчизняним та імпортним устаткуванням (рівень розвитку інвестиційної 

сфери). 

Найважливішими світовими авторитетними системами оцінювання 

інвестиційного клімату країн є такі рейтингові агенції, як Institutional Investor, 

Euromoney та Business Environment Risk Indeх (BERI). 

З метою визначення загальних пріоритетів інвестування здійснюють 

також галузевий (індустріальний) аналіз, безпосередньо пов’язаний із власне 

макроекономічним аналізом. Ціни на більшість фінансових інструментів 

змінюються відповідно до ринкової кон’юнктури. Слід зважати на те, що в 

разі загального зниження ринкових цін найбільше падає курс акцій тих 

галузей (підгалузей, виробництв), які мають слабку виробничу базу або 

потужні конкурентні виробництва. Галузевий (індустріальний) аналіз виявляє 

внутрішні галузеві тенденції й прогнозує відповідні відхилення від змін 

загальної ринкової кон’юнктури. Саме ця частина аналізу надає інформативну 

базу для класифікації галузей стосовно рівня ділової активності й за стадіями 

життєвого циклу. 
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Галузевий аналіз передбачає детальне дослідження дохідності галузі та 

її перспектив. Він починається з розгляду галузі як найагрегованішої 

системи, вивчення якої дає змогу в загальному вигляді визначити 

перспективи галузі, зокрема передбачувані доходи та необхідні інвестиції для 

підтримування або підвищення дохідності. Відбір галузей для портфельного 

інвестування здійснюють з огляду на мету інвестора щодо отримання доходу 

за цінними паперами і/або примноження капіталу. 

Якщо інвестор зацікавлений у стабільних високих дивідендах, 

пріоритет надаватиметься галузям, підприємства яких виплачують такі 

дивіденди постійно. Схема такого відбору полягає у виявленні найбільш 

дивідендоємних галузей, а в межах таких галузей — компаній-лідерів, які 

тривало стабільно виплачують високі дивіденди. 

За такого підходу всі галузі класифікують за типами: галузі, що тільки 

формуються; галузі, що зростають (характеризуються постійним і 

випереджувальним порівняно з іншими галузями зростанням темпів обсягів 

продажу і прибутку); стабільні галузі (обсяги продажу й прибутку відносно 

стабільні); циклічні галузі (з особливою чутливістю до фаз ділового циклу); 

спекулятивні галузі (про їхню активність відсутня достовірна інформація); 

галузі, що відмирають (із застарілою технологією й неконкурентною 

продукцією). 

Оцінювання циклічності розвитку галузі ґрунтується на зіставленні її 

динаміки із загальноекономічними тенденціями. Вирізняють, зокрема, галузі, 

що зростають, але їхня активність затьмарюється загальноекономічним 

спадом; захищені галузі, незалежні від загальноекономічного стану 

(виробництво продуктів харчування); циклічні галузі, які за показниками 

обсягів виробництва і цін розвиваються синхронно до загальноекономічних 

циклів; контрциклічні, які найінтенсивніше розвиваються саме під час 

відносно нетривалих і неглибоких спадів (видобуток мінеральної сировини, 

особливо нафти, золота); а також чутливі до зміни доходів галузі (до змін 

ставок відсотка). 



78 

 

 

Галузевий аналіз передбачає специфічні дослідження, щоб з’ясувати, 

на якій стадії розвитку перебуває галузь. Виокремлюють п’ять стадій 

розвитку галузі (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Стадії розвитку галузі 

 

Перша стадія символізує початковий розвиток. Вона характеризується 

розробкою і впровадженням на ринок принципово нових видів продукції. 

Потреба в них викликає створення нових виробництв, що формують 

підгалузь (виробництво), а згодом — уведення нових спеціалізованих 

підприємств, які відокремлюються у самостійну галузь. Нова галузь 

привертає до себе і поглинає значні інвестиції. На цій стадії від 

підприємницької діяльності зазвичай ще немає прибутку. 

На другій стадії швидкого зростання продукція нової галузі широко 

схвалюється споживачами на ринку, спостерігається зростання попиту на цю 

продукцію і збільшення кількості виробників, триває різке зростання 

припливу інвестицій у галузь. Прибуток реінвестується, дивіденди на цій 

стадії виплачують переважно у вигляді додаткових акцій. 

Третя стадія — поступове зростання. Це період між високими 

темпами зростання продукції за рахунок збільшення кількості (зростання 

потужностей) підприємств і поступовим уповільненням зростання 
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(стабілізація). Ще трапляються випадки введення нових підприємств, але 

головним напрямом інвестування стає розширення діючих підприємств. 

Дивіденди виплачують у вигляді додаткових акцій, частішають випадки 

сплати готівкою. 

Четверта стадія — це період найвищого рівня попиту на продукцію, 

схвалення її якості, технічного переозброєння виробничої бази. Високими є 

виплати дивідендів готівкою. Для товарів постійного вжитку 

(сільськогосподарська продукція, переробка сільськогосподарської сировини, 

сировинні галузі) ця стадія — завершальна. 

П’ята стадія — гальмування зростання й падіння. Спостерігається різке 

зменшення, а потім і припинення попиту на продукцію галузі через появу 

нової конкурентоспроможної взаємозамінної продукції. Дивіденди падають. 

Частішають випадки банкрутства підприємств. 

Додатково до такого аналізу враховують можливості структурної 

перебудови в галузі, оцінюють показники дохідності й ризику, експортний 

потенціал продукції, інфляційну захищеність продукції та послуг, рівень 

цінової захищеності їх від імпорту. Дослідження доповнюється вивченням 

динаміки обсягів виробництва й реалізації продукції. Найвищі темпи 

приросту цих показників характерні для стадій зростання — другої, третьої й 

четвертої стадій циклу, які вважають найпривабливішими як для 

стратегічних, так і для портфельних інвесторів. 

Утім, слід пам’ятати, що на четвертій стадії вибір для фінансового 

інвестування успішно працюючої упродовж тривалого часу галузі може 

виявитися помилковим. Напрям, який напередодні був дуже ефективним, 

невдовзі може виявитися безнадійно застарілим через появу нових 

ефективних конкурентних виробництв. Тому не завжди вважають за 

доцільне інвестування в галузі, які в минулому гарантовано забезпечували 

високу дохідність. Інвестиції доцільно насамперед спрямовувати у 

перспективні галузі. 
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Результативність фінансових інвестицій пов’язана також зі стадіями 

життєвого циклу компанії. Дослідженнями темпів приросту економічних 

показників визначено п’ять таких стадій. 

Перша стадія: передпроектні дослідження, проектування й освоєння 

інвестицій (народження фірми). Стадія характеризується великими 

витратами власних коштів або залучених чи отриманих у борг. На цій стадії 

фірмі загрожують різноманітні ризики. Прибуток відсутній. 

Друга стадія: початок експлуатації фірми. На цій стадії великими є 

потреби у банківських позиках або венчурному капіталі. Зазвичай фірма не 

сплачує дивідендів. Якщо прибуток присутній, він реінвестується. 

Починають даватися взнаки ризики, пов’язані з конкуренцією на ринку. 

Третя стадія: швидке зростання. Фірма починає диктувати власні ціни 

на продукцію, проте конкуренція посилюється. Рівень продажу зростає і 

значно покриває витрати виробництва. Характерним є високий рівень 

прибутку, але існує потреба у великих витратах на маркетинг і в інвестиціях. 

Компанія може здійснювати додаткову емісію акцій, але сплачує невеликі 

дивіденди. Банк якщо й надає позику, то під високі відсотки. 

Четверта стадія: стабільне функціонування фірми. На цій стадії 

компанія відшкодовує власні борги. Високий рівень конкуренції не дає 

змоги диктувати ціни, але невисокі витрати вможливлюють отримання 

середніх за галуззю прибутків. Це вже добре відома компанія з надійною 

репутацією. Вона має великі можливості щодо отримання позик і реалізації 

акцій. У неї великий широко диверсифікований інвестиційний портфель, 

сплачуються солідні дивіденди, хоча немає потреби у великих інвестиціях. 

На цій стадії компанія має розробляти стратегію запобігання занепаду. Ці 

заходи, як правило, зумовлені суттєвим підвищенням інвестиційної 

активності. Стратегія «другого народження» передбачає різноманітні 

шляхи: придбання інших компаній галузі, придбання компаній інших 

галузей, інвестування нових проектів тощо. 
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П’ята стадія: занепад або друге народження. На цій стадії продукція не 

користується попитом. Дуже високою є конкуренція. Банки не зацікавлені у 

співпраці, якщо й надають кредит, то під високі відсотки. Акції компанії вже 

не користуються попитом. Через поступове зниження доходів доводиться 

зменшувати дивіденди. Якщо на попередній стадії не було вироблено 

стратегії відродження й не здійснено солідних інвестицій, на компанію 

очікують занепад і банкрутство. 

Найвищі темпи приросту показників динаміки випуску продукції 

(надання послуг) і прибутку спостерігаються на третій стадії. Ця стадія 

вважається найпривабливішою для стратегічних і портфельних інвесторів. На 

четвертій стадії інвестиції доцільні, якщо емітент має сприятливі 

маркетингові перспективи. 

Оцінювання інвестиційної привабливості компаній здійснюють по-

різному. Першочерговим є оцінювання доходів компанії, його стану на ринку 

насамперед на підставі показників обсягів продажу, активів і пасивів, 

дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність діяльності 

підприємства. Базою аналізу є баланси, звіти про прибутки та збитки, інші 

інформативні матеріали, які публікує компанія. Вивчають також досвід 

управління компанією, склад керівних органів. Ці досить трудомісткі 

дослідження дають підстави для висновку: завищено чи занижено фактичну 

вартість (ринкову ціну) цінного папера порівняно зі справжньою вартістю 

активів, майбутніми прибутками корпорації тощо.  

Фундаменталістській підхід до аналізу підприємств буває кількісним та 

якісним. Кількісний аналіз спрямований на вивчення даних фінансової 

звітності, яка публікується, іншої інформації стосовно показників діяльності; 

якісний — на вивчення так званих нематеріальних чинників. 

Переважна більшість фундаментальних аналітиків вважає, що 

найістотнішим для інвестора є з’ясування рівня доходу на акції фірми-

емітента й дивідендів. Конче важливою є поточна ринкова ціна на її акції, те, 

як вона виглядає порівняно з найвищим і найнижчим рівнями цін минулого 
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циклу, як ринковий курс акцій співвідноситься з його розрахунковим рівнем, 

виходячи з активів компанії, наявних у неї резервів, як оцінюють її сучасні й 

майбутні маркетингові умови, наскільки великою є довіра до її керівництва, 

як здійснюється менеджмент, завданням якого є прогнозування ціни на 

продукцію. Слід розглянути такі основні елементи оцінювання: обсяг 

резервів, фінансові операції, структуру ринку цього цінного папера і 

дохідність цінного папера, яка, власне, й слугує підґрунтям для 

прогнозування (моделювання) його ціни. 

Гарантією стабільності дивідендних виплат є резерви компанії, які 

зазвичай підвищують ліквідну вартість акцій. Таким чином, інформація 

стосовно збільшення резервів сприятливо позначається на курсі акцій, тому 

має враховуватися аналітиками під час визначення справжньої ціни акцій. 

Хоча фінансові операції, здійснювані компанією, за певних умов 

можуть суттєво не позначитися на курсах її акцій, однак ринкові очікування 

акціонерів (інвесторів) зумовлять зміну курсу цінного папера. Якщо 

корпорація розширює капітал за рахунок резервів, інвестори сприймають це 

як передвісник (ознаку) піднесення її діяльності. Позитивно оцінюють 

інвестори й збільшення капіталу за рахунок злиття або поглинання іншого 

підприємства. Зростання курсу акцій може відбуватися після емісії облігацій, 

адже інвестори очікують на ефективне використання позикових коштів 

облігаційної позики. 

Проведення кількісного аналізу передбачає дослідження динаміки 

доходів. Кількісний аналіз змін цього показника слід поєднувати з 

оцінюванням впливу багатьох якісних чинників, які прямо чи 

опосередковано впливають на нього. Серед впливових чинників варто 

вирізнити зростання цін на продукцію та обсягів виробництва, введення в 

дію нових потужностей, вартість проданої продукції, витрати реалізації та 

управління, проникнення на нові ринки, рекламу, зміну циклів ділової 

активності. 
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Поточні витрати зіставляють з обсягом продажу, позитивна динаміка 

такого співвідношення показує дієвість контролю підприємства над 

витратами. Зростання цього співвідношення свідчить про зниження 

ефективності, зменшення — про більшу ефективність такого контролю. 

Важливими для аналізу компанії є рівень і динаміка показника прибутку 

до виплати податків, який становить виручку від реалізації продукції за 

вирахуванням витрат і платежів (крім податків). Його відношення до обсягу 

продажу також може засвідчувати зростання чи зниження ефективності 

діяльності підприємства. Чистий прибуток визначає обсяг коштів, які компанія 

може спрямувати на саморозвиток і дивідендні виплати. Підвищення такого 

показника як виручка в розрахунку на одну звичайну акцію сприяє зростанню 

ринкової ціни акції. Необхідно також проаналізувати фактичний рівень виплати 

дивідендів, який не має бути менше 40—60 % прибутку. Додатково вивчають 

нематеріальні чинники: goodwill (ділову репутацію фірми), товарні знаки, 

торгові марки. 

Оцінку привабливості компанії доцільно робити на підставі 

узагальненого показника інвестиційної якості й розрахувати за допомогою 

методу «сума рангів» (аналогічні коефіцієнти різних компаній ранжують 

залежно від їхнього значення, сума рангів усіх коефіцієнтів кожної компанії 

визначає абстрактний узагальнений показник її інвестиційної привабливості). 

Для оцінювання надійності компанії і прогнозування її можливого 

банкрутства здійснюють розрахунок індексу кредитоспроможності, так 

званого коефіцієнта (індексу) Альтмана (Z-балу). 

Індекс побудований за допомогою техніки мультиплікативного 

дискримінантного аналізу (Multipli-discriminant analysis — MDA) і дає змогу 

в першому наближенні вирізнити серед суб’єктів господарювання 

потенційних банкрутів. Для побудови індексу Альтман (Altman) скористався 

даними за 1946 і 1965 роки 66 промислових фірм, половина з яких 

збанкрутіла, а решта працювала прибутково. 
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Альтман дослідив 22 аналітичні коефіцієнти, серед яких відібрав п’ять 

найсуттєвіших для прогнозування й на їх підставі побудував багатофакторне 

регресійне рівняння. Таким чином, індекс Альтмана являє собою функцію 

п’яти показників, які найбільш репрезентативно характеризують 

економічний потенціал фірми. 

Індекс кредитоспроможності (Z-бал ) має такий вигляд: 

Z = 3,3K1 + 0,99K2 + 0,6K3 + 1,4K4 + 1,2K5 ,             (1.1) 

де показники K1, K2, K3, K4, K5 розраховують таким чином: 

A

E
K1 ,                                               (1.2) 

де Е — прибуток до виплати відсотків і податків; 

А — усі активи фірми. 

A

V
K2 ,                                               (1.3) 

де V — виручка від реалізації; 

А — усі активи фірми. 

B

S
K3 ,                                                 (1.4) 

де S — власний капітал (ринкова оцінка); 

В — боргові зобов’язання. 

A

R
K4 ,                                                   (1.5) 

де R — реінвестований прибуток; 

А — усі активи фірми. 

A

ZC
K5

,                                            (1.6) 

де C — короткотермінові активи; 

Z — короткотермінові зобов’язання; 

А — усі активи фірми. 

Критичне значення індексу Z, розраховане Альтманом за даними 

статистичної вибірки, становить 2,675. З цією величиною зіставляють 

обчислене значення індексу кредитоспроможності конкретної фірми. 
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Зіставлення вможливлює розмежування між діючими фірмами і висловлення 

припущення стосовно ймовірного у передбачуваному майбутньому (2—3 

роки) банкрутства одних (Z 2,675) і доволі стабільного фінансового стану 

інших (Z 2,675). Практики вважають, що Z 1,8 свідчить про надто високу 

ймовірність близького банкрутства. 

Зазначимо, що досить серйозний недолік наведеної методики полягає в 

тому, що правильний розрахунок індексу кредитоспроможності можливий 

лише для компаній, які котирують свої акції на фондових біржах. Тільки для 

таких компаній можна обчислити ринкову оцінку власного капіталу 

(показник K3). 

Відомі й інші моделі, насамперед британських учених Тафлера (Tafler) 

і Тішоу (Tishaw), які запропонували чотирьохфакторну модель для 

прогнозування банкрутства фірм. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану фірми є 

стабільність її діяльності в подальшій перспективі, пов’язана з рівнем 

залежності від кредиторів та інвесторів. Дослідження структури джерел 

фінансування пов’язане з поняттям левериджу. В економічній термінології 

левериджу — це «ефект важеля» під час визначення співвідношення 

власного, залученого і позикового, основного і обігового капіталу. 

Від середини 1980-х років у західних країнах набула поширення 

практика придбання контрольного пакета акцій корпорацій (leveraged buy-out 

— LBO), фінансованого емісією додаткових акцій або за допомогою 

банківських кредитів, забезпеченням яких виступали активи. LBO-фірми 

функціонують за умов високого рівня боргів, а отже, низької частки їхнього 

власного капіталу. Високі показники рівня запозичених коштів, невелика 

кількість вільних грошових коштів через великі виплати відсотків 

кредиторам знижують ціну акцій LBO-фірм з огляду на високий рівень 

ризику, притаманний їхній діяльності. 
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Якщо співвідношення «власний капітал/позикові кошти» має значний 

нахил у бік боргів, фірма-емітент може збанкрутіти, якщо кілька кредиторів 

одночасно вимагатимуть повернення своїх грошей. 

Співвідношення власних і запозичених коштів дає лише загальну оцінку 

фінансової стійкості компаній. Тому у світовий і вітчизняній практиці 

застосовують систему додаткових показників. 

Так, коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку 

коштів власників фірми в загальній сумі коштів, авансованих у її діяльність. 

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим підприємство фінансово стійкіше і 

незалежне від зовнішніх кредиторів. Цей показник разом із коефіцієнтом 

концентрації залученого (запозиченого) капіталу в сумі дорівнює одиниці 

(або 100 %). 

Стосовно доцільності використання запозичених коштів у зарубіжній 

практиці існує багато протилежних поглядів. Поширеною на Заході є думка, 

що частка власного капіталу має бути доволі великою. Вважається, що межа 

цього показника — не нижче за 0,6 (або 60 %). В акції фірм із високою 

часткою власних коштів західні інвестори охочіше вкладають кошти, оскільки 

такі фірми з більшою ймовірністю здатні погасити різні борги за рахунок 

власних коштів. Компаніям Японії, навпаки, притаманна вища частка 

позикового капіталу (до 80 %), і це вважається доцільним. Така різниця в 

поглядах пояснюється тим, що інвестиційні потоки в різних країнах мають 

різну природу — у США інвестиції надходять переважно від населення, в 

Японії — від комерційних банків, де високе значення коефіцієнта 

концентрації позикового капіталу свідчить про довіру до корпорації з боку 

банків, тобто про її фінансову надійність. 

Зворотним до зазначеного коефіцієнта є коефіцієнт фінансової 

залежності, зростання якого в динаміці свідчить про збільшення частки 

позикових коштів в інвестиціях у фірму. Структуру капіталу фірми 

характеризує коефіцієнт довготермінового залучення запозичених коштів, 
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зростання якого в динаміці означає, що залежність підприємства від 

зовнішніх інвестицій збільшується. 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яку частку 

власного капіталу використовують для фінансування поточної діяльності, 

тобто вкладено в обігові кошти, а яку капіталізовано (цей коефіцієнт може 

змінюватися залежно від структури капіталу й галузевої належності фірми). 

Обчислення коефіцієнта структури довготермінових вкладень 

ґрунтоване на передбаченні, що довготермінові позики використовуються 

для фінансування основних засобів. Коефіцієнт визначає частку основних 

засобів, профінансованих зовнішніми інвесторами та належних їм. 

Можливість виконання боргових зобов’язань компанією залежить 

насамперед від розміру і стійкості балансу грошових надходжень і виплат. 

Платоспроможність боржника характеризує відношення чистого грошового 

потоку (прибутку до сплати відсотків і податків) за певний період до 

загальної суми боргу. Практики вважають, що падіння цього коефіцієнта 

нижче 0,4 є передвісником неплатоспроможності підприємства. 

Щоб з’ясувати, якою мірою доходи компанії перевищують суму щорічних 

відсоткових сплат і основної суми боргу, застосовують коефіцієнт покриття 

боргу. Цей коефіцієнт розраховують як відношення прибутку до сплати 

відсотків і податків до загальної суми обслуговування боргу (відсотки й 

відрахування до фонду сплати основного боргу). Достатнім вважається рівень 

надійності виконання зобов’язань, якщо коефіцієнт перевищує 6, а для фірм 

галузей з регулярними змінами підйому та спаду, тобто циклічних — 4. Якщо 

цей коефіцієнт менше за 2, це свідчить про низький рівень надійності боргових 

зобов’язань. Відношення прибутку після сплати податків і відсотків за всіма 

позиками до суми щорічних сплат з усієї заборгованості характеризує 

коефіцієнт обслуговування боргу. 

Важливе місце в оцінюванні фінансових можливостей компанії належить 

методу «критичного обсягу продажу» (або методу точки беззбитковості — 

ВЕР), сутність якого полягає у визначенні для певної ситуації мінімального 
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обсягу реалізації продукції, здатного забезпечити беззбиткову діяльність 

монопродуктового підприємства (1.7).  

var

fix

EP

E
BEP ,                                            (1.7) 

де Еfix — сумарні постійні витрати за рік; 

Р — ціна одиниці продукції; 

varE  — змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції. 

Зрештою, інвестор може не вдаватися до фундаментального аналізу, а 

покластися на рейтингову оцінку фінансових інструментів спеціальними 

агенціями. Майже всі боргові фондові інструменти, що обертаються на 

фондовому ринку США, мають рейтинг. Рейтинг корисний як для інвестора, 

так і для емітента. Рейтинг необхідний для оцінювання кредитного ризику 

інвестора, бо забезпечує неупереджене порівняння інвестиційних якостей 

цінних паперів. Хоча він не дає конкретної рекомендації щодо купівлі або 

продажу цінних паперів, утім забезпечує інвестора інформацією, яку можна 

використати як критерій під час операцій із цінними паперами. Щоб 

орієнтуватися, інвестору потрібні такі критерії — незалежні оцінки дохідності й 

надійності фінансових інструментів. 

Емітентові рейтингова оцінка допомагає підвищити ліквідність цінного 

папера. На розвиненому ринку, де переважна більшість боргових зобов’язань 

мають рейтингову оцінку, важко продати облігацію за відсутності рейтингу. На 

організованому ринку цінних паперів лише боргові зобов’язання з високим 

рейтингом можуть забезпечити реальний доступ до отримання позикових 

коштів, розмір яких залежить від категорії, яку надає рейтингова агенція. 

Важливе значення мають рейтинги для фінансових посередників, адже 

вони сприяють продажу цінних паперів, гарантують розміщення боргових 

інструментів. Оскільки рейтингові оцінки враховують прогнози цін 

фінансових інструментів, спираючись на них і виходячи з потреб інвестора, 

фінансовий посередник пропонує придбати такі цінні папери, які вважає 

прийнятними для інвестора. 
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Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів 

підприємства, розглянемо найчастіше застосовувану у світовій практиці так 

звану схему фінансових коефіцієнтів. Необхідно провести аналіз 

рентабельності та ліквідності підприємства. 

Міру прибутковості функціонування підприємства найточніше 

визначають показники рентабельності. 

Рентабельність — це якісний вартісний показник, що характеризує 

рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі 

виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг. В економічному аналізі, 

бізнес-плануванні, аудиті найчастіше використовують показники 

рентабельності, що визначають прибутковість підприємств у співвідношенні 

до вкладених фінансових ресурсів (ресурсні показники рентабельності) або 

до поточних витрат на виробництво продукції (витратні показники 

рентабельності). 

Коефіцієнти рентабельності поділяються на дві групи: 

- коефіцієнти пов’язані з продажем – використовується 

інформація про фінансові результати підприємства; 

- коефіцієнти пов’язані з інвестиціями - використовується 

інформація про фінансові результати  та баланс. 

Розглянемо детальніше ці показники. До першої групи входять: 

1. рентабельність реалізації (profit margin on sales) характеризує 

ефективність продажів підприємства. Обчислюється за формулою 1.8. 

100
реалізвціївідвиручка

дохідчистий
реалізаціїістьрентабельн                         (1.8) 

2. рентабельність операційної діяльності (gross profit margin) 

обчислюється за формулою 1.9. 

100
реалізаціївідвиручка

прибутокваловий
діяльностіїопераційноістьрентабельн           (1.9) 

3. прибутковість діяльності (pre-tax profit margin) розраховується за 

формулою 1.10. 



90 

 

 

100
реалізаціївідвиручка

EBIT
діяльностістьприбуткові                    (1.10) 

Коефіцієнти рентабельності, пов’язані з інвестиціями, поділяються на 2 

підгрупи: рентабельність активів та рентабельність капіталу. 

До першої підгрупи входять: 

- прибутковість активів (basic earning power). Цей коефіцієнт 

показує здатність активів підприємства генерувати операційний прибуток. В 

Україні цей фінансовий показник називається – економічна рентабельність. 

Обчислюється за формулою 1.11. 

100)(
активисукупні

EBIT
BEPактивівстьприбуткові                  (1.11) 

- рентабельність активів (return on assets) — фінансовий 

коефіцієнт, що характеризує ефективність використання всіх активів 

підприємства. Розраховується як частка від ділення чистого прибутку на 

середньорічну величину активів. Обчислюється за формулою 1.12. 

100)(
активисукупні

прибутокчистий
ROAактивівістьрентабельн                            (1.12) 

- рентабельність чистих активів (return on net assets) – показник 

ефективності операційної діяльності підприємства. Обчислюється за 

формулою 1.13. 

100)(
активичисті

EBIT
RONAактивівчистихістьрентабельн                (1.13) 

- рентабельність чистих операційних активів (return on net 

operating assets) обчислюється за формулою 1.14. 

100)(.
активиоборотнічисті

EBIT
RONOAактивівоперацчистихістьрентабельн

   (1.14) 

Друга підгрупа коефіцієнтів рентабельності, пов’язаних з інвестиціями, 

включає: 
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- рентабельність капіталу (return on capital employed) - фінансовий 

коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу. 

Обчислюється за формулою 1.15. 

100)(
фондиакціонерні

EBIT
ROCEкапіталустьретабельні                   (1.15) 

- рентабельність чистого капіталу (return on net capital employed) 

обчислюється за формулою 1.16. 

100
.

)(.
еквїїтаготівкафондиакціонерні

EBIT
RONCEкапіталучістьрентабельн  (1.16) 

-  рентабельність власного капіталу (return on equity) — фінансовий 

коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу. 

Обчислюється за формулою 1.17. 

100)(
фондиакціонерні

прибутокчистий
ROEкапіталувласногоістьрентабельн           (1.17) 

Крім того, для розрахунку ROE можна помножити рентабельність 

активів (ROA) на мультиплікатор капіталу (формула 1.18), який є 

співвідношенням активів до загального капіталу (формула 1.19) 

фондиакціонерні

активисукупні
multiplierequityкапіталуатормультиплік )(                      (1.18) 

капіталуатормультиплікROAROEкапіталувласногоістьрентабельн )(       (1.19) 

Наступна група показників – це коефіцієнти, що показують наскільки 

ефективно підприємство управляє своїми активами. До групи входять такі 

показники: 

- оборот основних засобів (fixed asset turnover) показує ефективність 

використання основних засобів підприємства. Обчислюється за формулою 

1.20. 

активиіматеріальн

реалізаціївідвиручка
засобівосновнихоборот                              (1.20) 

- коефіцієнт оборотності основних засобів (total asset turnover ratio) 

характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних 



92 

 

 

ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Обчислюється за 

формулою 1.21. 

активисукупнісередні

реалізаціївідвиручка
засобівосновнихіоборотносткоефіцієнт              (1.21) 

- оборотність робочого капіталу (working capital turnover) показує 

ефективність використання капіталу підприємства. Обчислюється за 

формулою 1.22. 

капіталробочий

реалізаціївідвиручка
капіталуробочогоьоборотніст                       (1.22) 

До показників ліквідності належать: 

- поточний коефіцієнт покриття (current ratio) характеризує достатність 

оборотних засобів для покриття своїх боргів. Обчислюється за формулою 

1.23. 

язаннязобовпоточні

активиоборотні
покриттякоефіцієнтпоточний

'
                     (1.23) 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (quick ratio) характеризує негайну 

готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. 

Обчислюється за формулою 1.24. 

язаннязобовпоточні

запасиактивиіоборотн
іліквідностабсолютноїкоефіцієнт

'
                     (1.24) 

- коефіцієнт маневрування активів (net working capital to total assets 

ratio) обчислюється за формулою 1.25. 

активисукупні

язаннязобовпоточніактивоборотні
активівняманевруванкоефіцієнт

'
       (1.25) 

- коефіцієнт довгострокових зобов’язань (long-term debt ratio) 

обчислюється за формулою 1.26. 

фондиакціонернікредитдовгостр

кредитовийдовгострок
язаньзобововихдовгостроккоефіцієнт

.
'      (1.26) 

Також варто звернути увагу на такий показник, як NOPAT.  

NOPAT Net Operating Profit After Tax) – чистий операційний прибуток 

після сплати податків, обчислюється за формулою 1.27 
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NOPAT = EBIT (1 – ставка податку)                          (1.27) 
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Висновок 

 

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність 

характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, управлінської 

діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що свідчать про 

доцільність здійснення інвестицій в нього. Перемогу отримує інвестиційно-

привабливіший об’єкт вкладення інвестицій. Отже, першочерговим 

завданням, виконання якого зумовлює успіх у цій конкурентній боротьбі, є 

максимальне підвищення інвестиційної привабливості.  

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства й інвестиційної 

кредитоспроможності позичальника істотно знижує ризик за надання 

довгострокового кредиту і, безсумнівно, окупає банкірам та інвесторам усі 

витрати, пов’язані з налагодженням серйозної постановки даної роботи. 

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:  

- визначення поточного стану підприємства та перспектив його 

розвитку; 

- розробка заходів підвищення інвестиційної привабливості; 

- залучення інвестицій  у відповідних до інвестиційної привабливості 

обсягах та отримання комплексного позитивного ефекту від освоєння 

залученого капіталу. 

Західними вченими-економістами визначено, що для оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства, як об’єкта інвестування 

пріоритетне значення має аналіз наступних сторін його діяльності: 

1.Аналіз оборотність активів. Ефективність інвестування в значній мірі 

визначається тим, на скільки швидко вкладені засоби обертаються в процесі 

діяльності підприємства.  

2.Аналіз прибутковості капіталу. Однією з головних цілей інвестування 

являється забезпечення високого прибутку в процесі використання вкладених 

засобів. Але в сучасних умовах підприємства можуть в значній мірі керувати 

показниками прибутковості( за рахунок амортизаційної політики, 
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ефективності податкового планування і т.п.), в процесі аналізу можна досить 

повно дослідити потенціал його формування в співставленні з вкладеним 

капіталом. 

3. Аналіз фінансової стійкості. Такий аналіз дозволяє оцінити 

інвестиційний ризик, пов’язаний з структурним формуванням інвестиційних 

ресурсів, а також виявити оптимальність фінансування поточної 

господарської діяльності. 

4. Аналіз ліквідності активів. Оцінка ліквідності активів дозволяє 

визначити здатність підприємства платити по своїм короткостроковим 

зобов’язанням, попередити можливість банкрутства за рахунок швидкої 

реалізації окремих видів активів. Іншими словами, стан активів характеризує 

рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді. 

Причому оцінка інвестиційної привабливості підприємства за 

зазначеними показниками здійснюється враховуючи стадії його життєвого 

циклу, оскільки на різній стадії значення одних і тих же показників матимуть 

різну цінність для підприємства та його інвесторів. 
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2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМПАНІЇ 

ELECTROLUX 

 

2.1. Аналіз обсягу і структури майна та джерел його фінансування в 

компанії Electrolux  

 

Аналіз економічної літератури з питань інвестиційної діяльності, 

дозволив дійти висновку щодо послідовності та структурного змісту 

методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Першим кроком 

в методиці є формування інформаційного забезпечення, необхідного для 

оцінки фінансово-економічного стану досліджуваного підприємства. 

Вихідними даними для цього дані фінансової звітності підприємства. 

Другий крок передбачає формування фінансових показників, 

відібраних за принципом суттєвості для оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства в цілому.  

На третьому кроці отримані дані зводяться у форматі таблиці рішень, 

на базі якої з урахуванням вагомості параметра, проводиться оцінка 

інвестиційної привабливості підприємства.  

Важливою частиною дослідження інвестиційної привабливості 

підприємства є аналіз показників рентабельності компанії пов’язаних із 

продажем (рентабельність реалізації, рентабельність операційної діяльності) і 

пов’язаних з інвестиціями (рентабельність активів, рентабельність капіталу, 

рентабельність власного капіталу, мультиплікатор капіталу та ін.). Потрібно 

також проаналізувати ефективність управління активами (зміна необоротних 

активів, коефіцієнт оборотності активів, оборотність робочого капіталу) та 

довгостроковими зобов’язаннями (коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

поточний коефіцієнт покриття, коефіцієнт маневрування активів та ін.). 
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Ми розглянемо інвестиційну привабливість підприємства на прикладі 

шведської компанії Electrolux, яка входить в першу трійку виробників 

побутової техніки і експортує понад 80% виробленої продукції.  

Компанія виробляє побутову техніку, а також професійне кухонне і 

пральне обладнання для потреб HoReCa (холодильники, посудомийні, 

сушильні і пральні машини, пилососи, газові та електричні плити, очищувачі 

повітря, витяжки, мікрохвильові печі кавоварки, чайники і праски). Техніка 

Electrolux продається по всьому світу під торговими марками Electrolux, 

Zanussi, AEG, REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka 

та іншими. 

Заводи компанії розташовані в Швеції, Італії, Угорщині, Іспанії, 

Франції, Румунії, Великобританії, Польщі, Німеччині, США, Бразилії та 

інших країнах світу. 

Electrolux робить ставку на розробку принципово нової побутової 

техніки, що здатна спілкуватися з людиною: інтерактивність побутових 

приладів полегшує керування і дозволяє максимально використовувати їхні 

можливості. 

Тому для дослідження було обрано сааме компанію Electrolux, яка 

успішно досягає поставлених цілей.  

Таким чином, на основі вихідних даних (див. додаток.1) проведемо 

аналіз динаміки та структури активів компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

Починаючи із 2002 року обсяг оборотних активів підприємства 

поступово знижувався: із 72,026 млн. швед. крон (2002 р.) до 47,993 млн. 

швед. крон (2007 р.), а у 2008 (54,012 млн. швед. крон) та 2009 (59,784 млн. 

швед. крон) роках спостерігався приріст даного показника. Найменший обсяг 

оборотних коштів компанія Electrolux мала в 2007 році – 47,993 млн. швед. 

крон, а найбільший у 2001 році – 74,470 млн. швед. крон відповідно. Для 

необоротних активів неможливо визначити тенденцію поступового зростання 

чи спадання, адже зміна їх обсягу на протязі 2000-2009 рр. має 

хвилеподібний характер (рис.2.1). Слід відзначити, що найбільший обсяг 
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необоротних активів компанія Electrolux мала в 2001 році – 32,351 млн. швед. 

крон, а найменший у 2006 році – 21,958 млн. швед. крон.  

 

Динаміка активів компанії Electrolux за 2000-2009 рр.
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Рисунок 2.1 - Динаміка активів компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

 

Зміна необоротних активів є суттєвим індикатором ефективності 

управління компанією, так зменшення їх величини у абсолютному виражені 

може вказувати на те, що підприємство працює на знос, тобто не провадить 

капітальних вкладень в основні засоби. Інша негативна тенденція пов’язана з 

тим, що частка необоротних активів підприємства збільшується, що вказує на 

неповну завантаженість частини виробничого обладнання та приміщень, 

адже на одиницю необоротних активів припадає все менше оборотних 

коштів, які і забезпечують їх функціонування. 

Якщо ж розглядати динаміку необоротних коштів за ключовими 

статтями, то варто відзначити, що матеріальні активи становлять понад 60% 

від загального обсягу (рис.2.2). Найбільший обсяг нематеріальних активів 
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спостерігався у 2001 році – 5,159 млн. швед. крон, найменший у 2006 році – 

2,833 млн. швед. крон відповідно, аналогічно щодо матеріальних активів: 

найбільший обсяг у 2001 році – 22,526 млн. швед. крон, найменший у 2006 

році – 14,209 млн. швед. крон. У 2000 році величина інших необоротних 

активів становила 3,300 млн. швед. крон , що є найменшим значенням на 

протязі 2000-2009рр., найбільшим же значенням є 6,436 млн. швед. крон 

(2008р.) відповідно. 

 

Динаміка необоротних активів компанії Electrolux за 
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Рисунок 2.2 - Динаміка необоротних активів компанії Electrolux за 2000-

2009 рр. за ключовими статтями 

 

Динаміка оборотних активів компанії Electrolux за ключовими статтями 

зображена на рис.2.3. Величина дебіторської заборгованості має тенденцію 

до періодичного поступового зниження: перша хвиля спостерігається з 

2001р. (24,189 млн. швед. крон) до 2004р.(20,627 млн. швед. крон), друга – з 

2005 р. (24,269 млн. швед. крон) до 2007р.(20,379 млн. швед. крон). Таким 

чином, найбільше значення дебіторської заборгованості спостерігалося у 
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2005 році – 24,269 млн. швед. крон, найменше у 2009 р. – 20,173 млн. швед. 

крон. 

Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про ефективну 

кредитну політику, обґрунтований вибір партнерів, покращення їх 

фінансового стану або ж про скорочення продажу в кредит, втрату 

споживачів продукції яке супроводжується ростом залишків нереалізованої 

продукції і оцінюється негативно. 

Обсяг готівки та її еквівалентів поступово зменшувався починаючи із 

2002 року (19,699 млн. швед. крон) протягом 4 років і у 2005 році становив 

9,952 млн. швед. крон, найменше значення даного показника спостерігається 

у 2007 році – 9,552 млн. швед. крон, найбільше у 2001 році – 20,999 млн. 

швед. крон відповідно. 

 

Динаміка оборотних активів компанії Electrolux за 

ключовими сатттями
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Рисунок 2.3 - Динаміка оборотних активів компанії Electrolux за 2000-

2009 рр. за ключовими статтями 
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При оцінці грошових коштів необхідно знати, що раніше у всіх 

випадках позитивно оцінювалось їх збільшення, адже це вказує на 

ліквідність, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення ділової 

активності підприємства. Однак, враховуючи те, що ці активи зазнають втрат 

через інфляцію, сьогодні підприємства повинні прагнути раціональніше 

використовувати вільні грошові кошти. Вміння управляти грошовими 

коштами полягає в тому, щоб на рахунках тримати лише мінімальну суму 

грошових коштів, яка може знадобитися для поточної операційної діяльності 

і покрити тимчасову незбалансованість грошових потоків у часі. 

Найбільше значення обсягу запасів спостерігається у 2005 році – 18,606 

млн. швед. крон, найменше у 2009 р. – 9,978 млн. швед. крон, величина 

інших оборотних активів найбільша у 2002 році – 14,300 млн. швед. крон, 

найменша у 2005 році – 5,043 млн. швед. крон відповідно. 

Щодо структури оборотних активів, то найбільшу частку становить 

дебіторська заборгованість – 36%, на другому місці інші оборотні активи – 

25%, запаси становлять 24% від загального обсягу, готівка та її еквіваленти – 

15% відповідно (рис.2.4). 

 

Структура оборотних активів компанії Electrolux
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Рисунок 2.4 - Структура оборотних активів компанії Electrolux 
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Розглянемо динаміку капіталу компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

(рис.2.5). Загалом капітал підприємства складається із власних акціонерних 

фондів і прирівнюваних до них коштів та запозиченого капіталу. Варто 

відмітити нестабільну ситуацію у обсягах як запозиченого так і власного 

капіталу. Найбільше запозичених коштів підприємство залучало у 2000 році 

– 71,642 млн. швед. крон, у 2001 – 78,019 млн. швед. крон та 2002 – 71,393 

млн. швед. крон відповідно; найменше у 2007 році – 60,129 млн. швед. крон. 

У 2001 році обсяг власного капіталу становив 28,864 млн. швед. крон 

(найбільше значення), а у 2006 році – 13,193 млн. швед. крон (найменше 

значення). 

 

Динаміка капіталу компанії Electrolux за 2000-2009 рр.
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Рисунок 2.5 - Динаміка капіталу компанії Electrolux за 2000-2009 рр. за 

ключовими статтями 

 

Щодо структури капіталу компанії Electrolux , то 38 % становлять 

поточні зобов’язання, майже така ж частка (37%) припадає на довгострокові 
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зобов’язання, власний капітал становить 25%. Таким чином, підприємство в 

основному використовує запозичені кошти, що вказує на високу 

платоспроможність і можливість залучення зовнішніх джерел фінансування. 

Розглянемо детальніше динаміку довгострокових зобов’язань компанії 

Electrolux за ключовими показниками (рис.2.7). До довгострокових 

зобов’язань належать: довгостроковий кредит, кредиторська заборгованість 

за розрахунками та інші довгострокові зобов’язання. 

 

Структура капіталу компанії Electrolux
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Рисунок 2.6 - Структура капіталу компанії Electrolux 

 

Починаючи з 2002 року спостерігається зменшення обсягу 

довгострокового кредиту і в 2004 році даний показник становить 3,940 млн. 

швед. крон – це найменше значення на протязі 2000-2009 рр., найбільше ж 

значення зафіксовано у 2001 – 17,658 млн. швед. крон (див.рис.2.7). 

Найбільше значення кредиторської заборгованості спостерігалося у 2002 році 

і становить 14,190 млн. швед. крон, найменше у 2009 р. – 8,436 млн. швед 

крон, аналогічна ситуація із іншими довгостроковими зобов’язаннями: 13,598 

млн. швед. крон у 2002 році – найбільше значення показника і 7,617 млн. 
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швед. крон  у 2009 році – найменший обсяг інших довгострокових 

зобов’язань. 

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу, або повинні бути погашені протягом 12 місяців, 

починаючи з дати балансу. До поточних зобов’язань відносяться: 

короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари та 

інші поточні зобов’язання.  

 

Динаміка довгострокових зобов'язань за ключовими статтями
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Рисунок 2.7 - Динаміка довгострокових зобов’язань компанії Electrolux у 

2000-2009 рр. за ключовими статтями  

 

Розглянемо детальніше динаміку поточних зобов’язань компанії 

Electrolux у 2000-2009 рр. за ключовими статтями (рис.2.8). Найбільший 

обсяг поточних зобов’язань зафіксовано у 2005 (37,386 млн. швед. крон) та 

2006 (36,304 млн. швед крон), надалі спостерігається незначне зменшення: 

34,148 млн. швед. крон – 2007 рік, 35,096 млн. швед. крон – 2008 рік та 
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35,178 млн. швед. крон у 2009 році. У 2000,2001, 2002 та 2006 роках компанія 

Electrolux не користувалася короткостроковими кредитами банків. 

Найбільше кредиторської заборгованості за товари підприємство мало у 2001 

році – 17,304 млн. швед. крон та 2005 – 18,798 млн. швед. крон. Щодо інших 

поточних зобов’язань, то найбільше компанія користувалася ними у 2000  - 

20,204 млн. швед. крон та 2006 році – 20,984 млн. швед. крон. 
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Рисунок 2.8 - Динаміка поточних зобов’язань компанії Electrolux у 2000-

2009 рр. за ключовими статтями  

 

 

2.2. Оцінка інвестиційної привабливості компанії Electrolux з 

різними підходами  

 

Інвестиційна привабливість це - модель кількісних і якісних показників 

- оцінок зовнішнього середовища (політичного, економічного, соціального 

правового) і внутрішнього позиціонування об'єкта у зовнішньому 
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середовищі, оцінка його фінансово технічного потенціалу, що дає змогу 

варіювати кінцевий результат. 

Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів 

підприємства, розглянемо найчастіше застосовувану у світовій практиці так 

звану схему фінансових коефіцієнтів. Необхідно провести аналіз 

рентабельності та ліквідності підприємства. 

На основі фінансової звітності компанії Electrolux за 2000-2009рр., 

проведемо розрахунок основних фінансових коефіцієнтів.  

За даними компанії Electrolux (додаток 1), маємо зведену таблицю 

показників рентабельності за 2000-2009рр. (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 - Показники рентабельності компанії Electrolux за 2000-

2009рр. 

Показник \рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Рентабельність 

реалізації 3,580 2,850 3,827 3,851 2,700 1,362 3,704 2,793 0,349 2,389 

Рентабельність 

операційної 

діяльності 28,729 25,460 26,566 28,079 27,064 26,667 25,547 20,699 19,824 23,452 

Прибутковість 

діяльності 6,466 4,625 5,792 6,091 5,576 5,238 3,862 4,085 1,035 3,557 

Прибутковість 

активів (BEP) 8,411 5,880 7,733 8,432 8,103 7,742 5,482 5,960 1,341 4,553 

Рентабельність 

активів (ROA) 4,657 3,623 5,109 5,331 3,924 2,013 5,258 4,074 0,452 3,058 

Рентабельність 

чистих активів 

(RONA) 30,580 21,761 27,913 27,522 28,477 26,198 30,402 26,679 6,622 20,604 

Рентабельність 

чистих 

операційних 

активів (RONOA) 32,951 23,002 27,661 32,281 46,619 43,922 51,509 52,606 9,589 32,245 

Рентабельність 

капіталу (ROCE) 30,580 21,761 27,913 27,522 28,477 26,198 30,402 26,679 6,622 20,604 

Рентабельність 

чистого капіталу 

(RONCE) 44,967 38,090 57,859 50,861 42,892 32,537 66,025 41,431 12,352 61,874 

Рентабельність 

власного капіталу 

(ROE) 16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Мультиплікатор 

капіталу 3,636 3,701 3,609 3,264 3,515 3,384 5,546 4,477 4,939 4,525 
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Результати розрахунків занесені до зведеної таблиці фінансових 

показників (додаток 3). Розглянемо динаміку показників рентабельності 

компанії Electrolux за 2000-2009 рр., яка зображена на рис. 2.9. 

Слід відмітити значне зниження коефіцієнтів у 2008 році внаслідок 

світової фінансово-економічної кризи. Так рентабельність реалізації 

знизилася з 2,8% (2007р.) до 0,3% (2008р.), прибутковість діяльності - з 4,1% 

(2007р.) до 1%(2008р.), рентабельність активів (ROA) – з 4,1% (2007р.) до 

0,55% (2008р.), рентабельність чистих активів (RONA) – з 26,7% (2007р.) до 

6,6% (2008р.), рентабельність чистих операційних активів (RONOA) – з 

52,6% (2007р.) до 9,6% (2008р.), рентабельність капіталу (ROCE) – з 

26,6%(2007р.) до 6,6% (2008р.), рентабельність чистого капіталу (RONCE) - з 

41,4% (2007р.) до 12,4% (2008р.), рентабельність власного капіталу (ROE) – з 

18,2% (2007р.) до 2,2% (2008р.). В 2009 році спостерігається зростання 

рентабельності компанії за всіма показниками. 
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Рисунок 2.9 - Динаміка показників рентабельності компанії Electrolux за 

2000-2009 рр. 
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Наступна група показників – це коефіцієнти, що показують наскільки 

ефективно підприємство управляє своїми активами. До групи входять такі 

показники, як оборот основних засобів, коефіцієнт оборотності сукупних 

активів, оборотність робочого капіталу. За даними компанії Electrolux 

(додаток 1), маємо зведену таблицю показників оборотності за 2000-2009рр. 

(табл.2.2). 

 

Таблиця 2.2 - Показники оборотності компанії Electrolux за 2000-

2009рр. 

Показник 

\рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот 

основних 

засобів 5,561 6,029 7,321 7,934 7,525 6,952 7,309 6,889 6,152 7,126 

Коефіцієнт 

оборотності 

сукупних 

активів 1,425 1,554 1,524 1,420 1,381 1,482 1,189 1,199 1,199 1,249 

Оборотність 

робочого 

капіталу 4,599 5,708 6,107 5,846 6,088 5,377 5,931 5,838 5,938 7,729 

 

Результати розрахунків занесені до зведеної таблиці фінансових 

показників (додаток 3). Розглянемо динаміку показників оборотності 

оборотних коштів компанії Electrolux за 2000-2009 рр., яка зображена на рис. 

2.10. 

Не спостерігається значного погіршення або покращення показників 

оборотності, ця група коефіцієнтів має стабільний характер. Так оборот 

основних засобів знаходиться у межах 5-8 разів, найбільше значення у 2003 

році - 7,9 разів, найменше у 2000р. – 5,6 разів. Коефіцієнт оборотності 

сукупних активів у межах 1,2 – 1,6 разів, найбільше значення у 2001 році – 

1,6 разів, найменше у 2006 р. – 1,2 разів. Оборотність робочого капіталу 

лежить в межах 4 -8 разів, найменше значення у 2000 році – 4,6 разів, 

найбільше у 2009 р. – 7,7 разів.  
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Прискорення оборотності оборотних коштів на стадії виробництва 

досягається в основному за рахунок скорочення виробничого циклу. 

У сфері обігу оборот оборотних активів можна прискорити шляхом 

прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію та 

надані послуги, недопущення створення дебіторської заборгованості та ін 
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Рисунок 2.10 - Динаміка показників оборотності оборотних коштів 

компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

 

До показників ліквідності належать: поточний коефіцієнт покриття; 

коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт маневрування активів; 

коефіцієнт довгострокових зобов’язань. За даними компанії Electrolux 

(додаток 1), маємо зведену таблицю показників ліквідності підприємства за 

2000-2009рр. (табл.2.3). 
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Результати розрахунків занесені до зведеної таблиці фінансових 

показників (додаток 3). Розглянемо динаміку показників ліквідності компанії 

Electrolux за 2000-2009 рр., яка зображена на рис. 2.11. 

 

Таблиця 2.3 - Показники ліквідності компанії Electrolux за 2000-

2009рр. 

Показник \рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Поточний 

коефіцієнт 

покриття 1,990 2,141 2,381 2,200 1,638 1,548 1,411 1,405 1,539 1,699 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 1,481 1,652 1,865 1,702 1,189 1,050 1,079 1,042 1,178 1,414 

Коефіцієнт 

маневрування 

активів 0,343 0,371 0,419 0,402 0,269 0,234 0,204 0,193 0,234 0,289 

Коефіцієнт 

довгострокових 

зобов’язань 0,382 0,380 0,332 0,229 0,143 0,169 0,254 0,234 0,378 0,352 

 

Починаючи з 2003 року відбувалося зниження коефіцієнта абсолютної 

ліквідності та поточного коефіцієнта покриття. Так на протязі 2002-2007рр. 

коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився з 1,87 разів (2002р.) до 1,04 

разів (2007р.). Аналогічна ситуація із поточним коефіцієнтом покриття – 

зменшення з 2,38 разів (2002р.) до 1,41 разів (2007р.). коефіцієнт 

маневрування активів лежить у межах 0,2 – 0,4 разів, найменше значення 

спостерігалося у 2007 році – 0,193 разів. Даний коефіцієнт показує яка 

частина власного капіталу використовується для фінансування поточної 

діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. 

Розраховані значення знаходяться в межах норми. Коефіцієнт 

довгострокових зобов’язань, починаючи з 2005 року  має поступову 

тенденцію до збільшення – це є досить негативне явище, адже вказує на 

залежність від зовнішніх інвесторів. 
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Рисунок 2.11 - Динаміка показників ліквідності компанії 

Electrolux за 2000-2009 рр. 

 

Також варто звернути увагу на такий показник, як NOPAT - чистий 

операційний прибуток після сплати податків. За даними компанії Electrolux 

(див. додаток 1), маємо наступну динаміку показника NOPAT за 2000-

2009рр. (рис.2.12). 

Як видно з графіку (див. рис.2.12) показник NOPAT не 

характеризується стабільністю. Найменше значення було зафіксовано у 2008 

році під час світової фінансово-економічної кризи і становило 0,8 разу, 

найбільше ж спостерігалося у 2000р. – 5,4 разів. 

Всі розраховані коефіцієнти занесені до зведеної таблиці фінансових 

показників (додаток 3). 
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Рисунок 2.12 – Динаміка показника NOPAT за 2000-2009рр. 

 

Таким чином, на основі отриманих результатів можна зробити 

висновок про фінансову стійкість компанії Electrolux. Значення коефіцієнтів 

знаходяться у межах норм, а деякі значно перевищують критичні межі. Так, 

наприклад, значення поточного коефіцієнту покриття у межах 1,405 – 2,2 

свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідовує борги. Коефіцієнт 

маневрування показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться 

в мобільній формі,  що дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. 

Значення коефіцієнту маневрування у межах 0,35-0,4 характеризує 

фінансовий стан позитивно. З 2004 року (0,269) простежується поступове 

зниження даного показника впродовж 5 років до 2007 (0,193), але в 2008 

(0,234) знову відбувається зростання.  

Показник ROE (2,234-29,159) набагато перевищує показник ROA 

(0,452-5,331) за відповідні роки, що свідчить про незначний розмір частки 

власного капіталу в загальному обсязі капіталу. Зменшення частки власного 

капіталу в структурі капіталу підприємства приводить не тільки до 

збільшення показника ROE, а й до збільшення прибутковості взагалі, 
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оскільки борговий капітал переважно має меншу вартість, а процентні 

виплати за ним не входять до бази оподаткування. 

Отже, підприємство має стійке фінансове становище. Компанія 

Electrolux має достатньо високу долю власних коштів в загальній сумі  

джерел їх  формування і досить високий рівень незалежності від зовнішнього 

фінансування також цих коштів вистачає для того, щоб забезпечити ними 

виробничі запаси і затрати підприємства. 

 

2.3. Кількісна оцінка впливу факторів на інвестиційну 

привабливість компанії Electrolux  

 

Шляхом регулювання структури капіталу підприємство управляє, з 

одного боку, приростом власного капіталу, який забезпечує додаткові 

можливості щодо залучення позикового капіталу, а з іншого – своєю 

фінансовою стійкістю. Задля цього необхідно оцінити якість управління 

капіталом підприємства з позиції забезпечення максимальної віддачі на 

власний капітал або ж максимізації його фінансової рентабельності. Цей 

показник є досить важливим, оскільки деякі науковці вважають, що 

критерієм оптимальності співвідношення власного та позикового капіталу 

повинна бути максимізація ефективності функціонування власного капіталу. 

Саме тому першочергового значення набуває показник фінансової 

рентабельності (рентабельності власного капіталу). 

Рентабельність власного капіталу характеризує досягнутий рівень 

фінансової рентабельності та є одним із критеріїв формування оптимальної 

структури капіталу. Показник розраховується за формулою 2.1. 

,100
ВК

ЧП
ФР                                               (2.1) 

де ФР – фінансова рентабельність підприємства, % 

    ЧП – сума чистого прибутку; 

    ВК – сума власного капіталу. 
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Фінансова рентабельність є тим інтегральним показником, що 

відображає ефективність як господарської (економічної), так і фінансової 

діяльності. Власники підприємства мають можливість отримати дохід у 

вигляді дивідендів та як збільшення вартості своєї власності. Обидва ці 

напрями передбачають використання одного і того самого джерела – чистого 

прибутку підприємства, що може бути перетворений (частково чи повністю) 

в особистий дохід чи спрямований на збільшення суми капіталу. 

Таким чином, показником фінансового зростання є зміна 

рентабельності власного капіталу підприємства. Критерієм рівня 

рентабельності є ступінь відповідності власного капіталу рівню показника 

рентабельності інвестицій в інших сферах. Якщо виконується умова, що 

рентабельність власного капіталу більша, ніж рентабельність інвестицій, то 

цінність підприємства для власників достатньо висока, а ефективність 

здійснених організаційних змін можна вважати очевидною. 

Для поглибленого аналізу фінансової рентабельності підприємства 

використовують відповідні моделі. 

Функціональну залежність між рентабельністю власного капіталу та 

його структурою можна дослідити на основі визначення ефекту фінансового 

левериджу (ЕФВ). Цей показник певною мірою дозволяє знайти наближене 

значення оптимальної структури капіталу, тобто виявити граничну межу 

використання позичкового капіталу для конкретного підприємства. 

Модель рентабельності власного капіталу (РВ.К) на основі використання 

ефекту фінансового важеля зображується формулою 2.2. 

,1)(11.. ЕФВЕРn
ВК

ПК
ССВЕРnЕРn

ВК

ЧП
Р КВ     (2.2) 

де  n – рівень оподаткування прибутку підприємства; 

     ЕР – економічна рентабельність підприємства; 

     ССВ – середня ставка відсотка за користування позиковим капіталом; 

     ПК – сума позикового капіталу підприємства; 

     ЕФВ – ефект фінансового важеля підприємства. 
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Ефект фінансового левериджу характеризує залежність рентабельності 

власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за 

кредит та коефіцієнта заборгованості. Він вимірює ефект фінансування 

діяльності та підвищення рентабельності власного за рахунок збільшення 

частки позичкового капіталу. 

Також використовують формулу з урахуванням податкового коректора 

(формула 2.3). 

,.. ЕФРЕРПодКР кв
                                         (2.3) 

де  ПодК – податковий коректор; 

     ЕР – економічна рентабельність підприємства; 

     ЕФВ – ефект фінансового важеля підприємства. 

Податковий коректор розраховується за формулою 2.4. 

 

,1
нняопадуткувадодіяльностізвичайноївідприбуток

діяльностізвичайноївідприбутокнаподаток
ПодК                (2.4) 

 

За даними компанії Electrolux за 2000-2009 рр. (додаток 1) маємо 

наступні результати – таблиця 2.4. 

Таблиця 2.4 - Модель рентабельності власного капіталу на основі 

використання ефекту фінансового важеля 

Показник \ рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Фінансова 

рентабельність, % 16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Cума чистого 

прибутку, млн. 

.швед. крон 4,457 3,870 5,095 4,778 3,258 1,763 3,847 2,925 0,366 2,607 

Сума власного 

капіталу, млн. швед. 

крон 26,324 28,864 27,629 27,462 23,626 25,887 13,193 16,039 16,385 18,841 

2. Фінансова 

рентабельність, % 16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Податковий 

коректор 0,675 0,717 0,674 0,682 0,732 0,548 0,692 0,725 0,560 0,748 

Економічна 

рентабельність, % 9,486 6,791 8,678 9,318 8,801 8,008 6,217 6,213 1,615 4,783 

Ефект фінансового 

важеля 10,527 8,540 12,591 11,041 7,347 2,419 24,855 13,733 1,329 10,258 
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Фінансової рентабельності залежить від зміни таких складових як: сума 

чистого прибутку, сума власного капіталу, податковий коректор, економічна 

рентабельність, ефект фінансового важеля. Розглянемо детальніше зміну 

даного показника за рахунок факторів(табл..2.5). 

Таблиця 2.5 - Вплив факторів на фінансову рентабельність 

Фактор \ рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Суми чистого 

прибутку -2,23 4,24 -1,15 -5,53 -6,33 8,05 -6,99 

-

15,95 13,68 

Суми власного 

капіталу -1,29 0,79 0,11 1,93 -0,65 14,30 -3,93 -0,05 -2,07 

Податкового 

коректора 0,39 

-

0,29 0,07 0,46 -1,62 1,15 0,20 -1,02 0,30 

Економічної 

рентабельності -1,93 1,27 0,44 -0,38 -0,43 -1,24 0,00 -2,58 2,37 

Ефекту фінансового 

важеля -1,99 4,05 -1,55 -3,69 -4,93 22,44 

-

11,12 

-

12,40 8,93 

 

Таким чином, ефект фінансового важеля має значний вплив на 

фінансову рентабельність, так у 2006 за рахунок даного фактору фінансова 

рентабельність збільшилася на 22,44%, а у 2008 – зменшилася на 12,40% - це 

найбільший негативний вплив даного показника. Загалом простежується 

тенденція від’ємних значень ефекту фінансового важеля., лише у 2002р 

(4,05%), 2006р.(22,44%) та 2009р. (8,93%) значення мали додатній характер. 

Отже, чим більша частка позикових коштів у структурі капіталу 

підприємства, тим більший ефект фінансового важеля і рентабельність 

власного капіталу. У цьому випадку ефект фінансового важеля буде мати 

позитивне значення доти, доки рівень фінансових витрат не перевищить 

рівень економічної рентабельності. Зі збільшенням частки позикового 

капіталу відбувається збільшення сили дії фінансового важеля, що 

призводить до підвищення ризику неповернення коштів, зменшення 

дивідендів та падіння курсу акцій для інвесторів. Таким чином, 

рентабельність власного капіталу значною мірою залежить від умілого 

маневрування величиною ефекту фінансового важеля. До певного моменту 

підвищити ефект фінансового важеля можна екстенсивно за рахунок 
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збільшення його плеча. Але при цьому потрібно враховувати, що не можна 

надмірно збільшувати частку позикових коштів у структурі капіталу, 

оскільки при цьому значно підвищується ризик втрати фінансової стійкості, і 

будь-які затримки у виробничому процесі або несприятливі зміни ринкової 

кон'юнктури (на ринках кредитних ресурсів, готової продукції, сировини 

тощо) можуть призвести до значного від'ємного значення ефекту фінансового 

важеля. 

Система Дюпона особливо цінна в ухваленні конкретних рішень. За 

допомогою цього інструменту можна аналізувати рішення про ціни, вкладеннях 

в технологію, використанні ресурсів та зміни виробленого набору товарів. Вона 

допомагає керівникам оцінити величину доходу, який здатна принести обрана 

стратегія.  

Двох факторна модель Дюпон-каскад передбачає розрахунок показника 

прибутковості активів та оцінку його зміни за рахунок двох факторів: 

прибутковості реалізації та коефіцієнта оборотності активів ( формула 2.5).  

А

ОР

А

ПЗД
КОПР

А

ПЗД
ПА

ДОДО
100 ,                               (2.5) 

де А – сума активів підприємства; 

    ПР -  прибутковість реалізації; 

    КО – коефіцієнт оборотності активів; 

    ПЗДд.о. – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. 

Використовуючи дані фінансової звітності компанії Electrolux за 2000-

2009рр.(див. дод.1) проаналізуємо зміну прибутковості активів за рахунок 

зміни прибутковості реалізації продукції та коефіцієнта оборотності активів 

(табл.2.6). Простежується тенденція зменшення прибутковості активів за 

рахунок зміни прибутковості реалізації продукції: так у 2004 зменшення 

становило 1,63%, у 2005 – 1,85%, а у 2008 році сягало 2,93%. Варто відмітити 

і досить високе додатне значення у 2006 році – 3,47%. Якщо розглядати зміну 

прибутковості активів за рахунок коефіцієнта оборотності активів, то 
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найбільше від’ємне значення даного показника спостерігалося у 2006 році і 

становило -1,09%, найбільше додатне у 2001 – 0,37%. 

Таблиця 2.6 - Вплив факторів на прибутковість активів 

Фактор/рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прибутковість 

реалізації продукції -1,04 1,52 0,04 -1,63 -1,85 3,47 -1,08 -2,93 2,45 

Коефіцієнт 

оборотності активів 0,37 

-

0,12 -0,40 -0,11 0,14 

-

1,09 0,03 0,01 0,12 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що зміна прибутковість 

реалізації продукції має більший вплив на прибутковість активів, ніж 

коефіцієнт оборотності активів.  

Основними складовими трьох факторної моделі або моделі розрахунку 

норми прибутку на власний капітал, є три множника: рентабельність 

реалізації, оборотність активів, коефіцієнт фінансової залежності. Це 

співвідношення дозволяє оцінити не лише ефективність фінансової 

діяльності підприємства, а й визначити параметри факторів, що вплинули на 

кінцевий результат.  

Формула 2.6 для розрахунку трьох факторної моделі. 

,.......
А

ДР

ДР

ЧП

ВК

А
КРК

ВК

ЧП
НП аобрзфКВ                              (2.6) 

де Кф.з. – коефіцієнт фінансової залежності; 

     Рр. – рентабельність реалізації; 

    Коб.а – оборотність активів; 

     ЧП – сума чистого прибутку; 

    ВК – сума власного капіталу; 

    А – сума активів підприємства; 

    ДР – дохід від реалізації продукції. 

Використовуючи дані фінансової звітності компанії Electrolux за 2000-

2009рр.(див. дод.1) проаналізуємо зміну норми прибутку на власний капітал 

за рахунок зміни рентабельності реалізації, оборотності активів, коефіцієнту 

фінансової залежності (табл.2.7). Таким чином, найбільший вплив на норму 
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прибутку має рентабельність реалізації, зміна останньої у 2006 призвела до 

зростання норми прибутку на19,20%, а найбільше негативне значення мало 

місце у 2008 під час світової фінансово-економічної кризи і сягало -17,60%. 

Щодо коефіцієнта фінансової залежності, то найбільше від’ємне значення 

його впливу спостерігалося у 2007 році у розмірі -5,62%, найбільше 

позитивне значення у 2006 – 4,35%. Зміна оборотності активів у 2002 році 

призвела до зростання норми прибутків на 0,88%, а найбільший негативний 

вплив мав місце у 2006 році і становив -1,20%. 

Таблиця 2.7 - Вплив факторів на норму прибутку на власний 

капітал 

Фактор/рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

коефіцієнт 

фінансової 

залежності 0,30 -0,33 -1,77 1,34 -0,51 4,35 -5,62 1,88 -0,19 

рентабельність 

реалізації -3,52 4,48 0,11 -5,60 -6,58 19,20 -5,79 -17,60 11,95 

коефіцієнт 

оборотності активів -0,31 0,88 0,62 0,65 0,11 -1,20 0,49 -0,28 -0,16 

 

Економічний зміст чотирьох факторної моделі або моделі економічної 

віддачі власного капіталу полягає в ефективному управлінні: податковими 

платежами (ЧП/ФРЗДд.о.); діяльністю – на основі розрахунку показника 

рентабельності обороту (ФРЗДд.о./ДР); активами – шляхом визначення 

коефіцієнта оборотності активів (ДР/А); ресурсами – за результатами 

розрахунку мультиплікатора капіталу (А/ВК). 

Формула 2.7 для розрахунку чотирьох факторної моделі. 
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                   (2.7) 

де ДР – дохід (виручка) від реалізації товарів та послуг підприємства; 

     ФРЗДД.О – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; 

      ВК – власний капітал; 

     А – сума активів підприємства. 



120 

 

 

Використовуючи дані фінансової звітності компанії Electrolux за 2000-

2009рр.(див. дод.1) проаналізуємо зміну економічної віддачі власного 

капіталу за рахунок оборотності активів, мультиплікатора капіталу, 

рентабельності обороту та управління податковими платежами (табл.2.8). 

 

Таблиця 2.8 - Вплив факторів на економічну віддачу власного 

капіталу 

Фактор/рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

прибутковість 1,48 -1,21 0,18 1,27 -3,46 5,68 -8,14 -4,14 0,75 

рентабельність 

обороту -4,93 5,80 -0,07 -6,47 -3,38 6,04 0,96 -11,82 12,30 

коефіцієнт 

оборотності 

активів -0,30 0,90 0,68 0,61 0,12 -0,73 0,61 -0,26 -0,18 

мультиплікато

р капіталу 0,24 -0,47 -1,84 0,98 -0,26 

11,3

7 -4,36 0,21 -1,27 

 

Отже, найбільший вплив на економічну віддачу власного капіталу має 

рентабельність обороту(ФРЗДд.о./ДР). Так зміна останньої призвела до 

зростання економічної віддачі власного капіталу на 5,85% у 2002, на 6,04% у 

2006 та 12,30% у 2009році, найбільше негативне значення мало місце у 2008 

році під час світової фінансово-економічної кризи і становило -11,82%. Варто 

також відмітити вплив ефективного управління податковим платежами. 

Недосить вдалими у цьому відношення були 2002 р.(-1,21%), 2005р.(-3,46%), 

2007р.(-8,14%) та 2008р. (-4,14%), коли це призвело до зменшення 

економічної віддачі.  

Отже, основними чинниками підвищення ефективності використання 

капіталу є збільшення маржі прибутку та підвищення ефективності 

використання активів. Зменшення мультиплікатора капіталу негативно 

вплинуло на норму прибутку, але, у свою чергу, є свідченням поліпшення 

достатності капіталу підприємства. 
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Висновок 

Було розглянуто інвестиційну привабливість підприємства на прикладі 

шведської компанії Electrolux, яка входить в першу трійку виробників 

побутової техніки і експортує понад 80% виробленої продукції. В ході 

дослідження було проведено: 

 аналіз обсягу і структури майна та джерел його фінансування в 

компанії Electrolux; 

 оцінку інвестиційної привабливості підприємства з різними підходами; 

 кількісну оцінка впливу факторів на інвестиційну привабливість 

компанії. 

Найбільшу частку оборотних активів становить дебіторська 

заборгованість – 36%, на другому місці інші оборотні активи – 25%, запаси 

становлять 24% від загального обсягу, готівка та її еквіваленти – 15% 

відповідно. Щодо структури капіталу компанії Electrolux , то 38 % становлять 

поточні зобов’язання, майже така ж частка (37%) припадає на довгострокові 

зобов’язання, власний капітал становить 25%. Таким чином, підприємство в 

основному використовує запозичені кошти, що вказує на високу 

платоспроможність і можливість залучення зовнішніх джерел фінансування. 

Слід відмітити значне зниження фінансових показників підприємства у 

2008 році внаслідок світової фінансово-економічної кризи.  

Загалом підприємство має стійке фінансове становище і є інвестиційно 

привабливим.  
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3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1. Удосконалення методичних підходів оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства 

 

Аналіз останніх досліджень та огляд економічної літератури дозволив 

виставити головні вимоги інвесторів до оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств та ризиків, якими є економічна свобода суб'єктів ринку та 

прозорість умов господарської діяльності. Такий підхід є цілком зрозумілим і 

виправданим, оскільки саме за умов поєднання дії ринкових механізмів та 

діяльності держави, спрямованої на створення рівних умов для економічних 

суб'єктів, можливий максимальний економічний ефект. 

Для успішного залучення інвестицій необхідно формувати 

інвестиційну привабливість підприємства, тобто створювати умови для 

використання інвестицій із забезпеченням максимального економічного та 

соціального ефекту від їх реалізацій при дотриманні встановленого рівня 

інвестиційного ризику. Це особливо важливо для тієї категорії інвесторів, які 

не мають чітко виражених інвестиційних інтересів і формують свою 

інвестиційну стратегію на підставі інвестиційного маркетингу та оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства. 

З боку потенційних інвесторів дуже важливим є з'ясування доцільності 

вкладання інвестиційних коштів у підприємство на основі оцінки 

інвестиційної привабливості. З іншого боку, використання методів оцінки 

інвестиційної привабливості є вкрай необхідним для проведення 

внутрішнього контролю цього показника керівництвом підприємств, що 

бажають залучити певний обсяг інвестиційних ресурсів. Тому необхідна 

розробка відповідної методики щодо формування якісної системи показників 

оцінювання привабливості інвестиційних проектів та підприємства в цілому.  
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Першим кроком вирішення даного завдання буде визначення 

існуючого рівня інвестиційної привабливості того чи іншого об’єкта. Тобто є 

необхідність кваліфікованої оцінки багаторівневої інвестиційної 

привабливості: міжнародної, внутрішньодержавної – секторної, міжгалузевої 

внутрішньогалузевої, конкретного підприємства, проекту. 

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:  

- визначення поточного стану підприємства та перспектив його 

розвитку; 

- розробка заходів підвищення інвестиційної привабливості; 

- залучення інвестицій  у відповідних до інвестиційної привабливості 

обсягах та отримання комплексного позитивного ефекту від освоєння 

залученого капіталу. 

Заключним етапом вивчення інвестиційного ринку є аналіз і оцінка 

інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм, розглянутих як 

потенційні об'єкти інвестування. Така оцінка проводиться інвестором при 

визначенні доцільності здійснення капітальних вкладень у розширення й 

технічне переозброєння діючих підприємств; виборі для придбання 

альтернативних об'єктів приватизації; покупці акцій окремих компаній. Але й 

кожен господарюючий суб'єкт повинен виявити свої можливості для 

залучення зовнішніх інвестицій. Тому оцінка інвестиційної привабливості 

аналізується у зовнішньому і внутрішньому фінансовому аналізі. 

Західними вченими-економістами визначено, що для оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства, як об’єкта інвестування 

пріоритетне значення має аналіз наступних сторін його діяльності: 

- аналіз оборотність активів. Ефективність інвестування в значній мірі 

визначається тим, на скільки швидко вкладені засоби обертаються в процесі 

діяльності підприємства.  

- аналіз прибутковості капіталу. Однією з головних цілей інвестування 

являється забезпечення високого прибутку в процесі використання вкладених 

засобів. Але в сучасних умовах підприємства можуть в значній мірі керувати 
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показниками прибутковості (за рахунок амортизаційної політики, 

ефективності податкового планування і т.п.), в процесі аналізу можна досить 

повно дослідити потенціал його формування в співставленні з вкладеним 

капіталом. 

- аналіз фінансової стійкості. Такий аналіз дозволяє оцінити 

інвестиційний ризик, пов’язаний з структурним формуванням інвестиційних 

ресурсів, а також виявити оптимальність фінансування поточної 

господарської діяльності. 

- аналіз ліквідності активів. Оцінка ліквідності активів дозволяє 

визначити здатність підприємства платити по своїм короткостроковим 

зобов’язанням, попередити можливість банкрутства за рахунок швидкої 

реалізації окремих видів активів. Іншими словами, стан активів характеризує 

рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді. 

Причому оцінка інвестиційної привабливості підприємства за 

зазначеними показниками здійснюється враховуючи стадії його життєвого 

циклу, оскільки на різній стадії значення одних і тих же показників матимуть 

різну цінність для підприємства та його інвесторів. 

Агентством з питань запобігання банкрутства підприємств та 

організацій розроблено ще одну методику оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств з метою визначення інтегрального показника 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій, прискорення 

реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та 

іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які 

займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери. 

Проте отримані великі масиви значень показників фактично не дають змогу 

зробити остаточний висновок. Також в методиці не наведено шкали 

інтегральних показників, за якою можна визначати фінансовий стан 

підприємства.  

У процесі дослідження виявлено, що інвестиційна привабливість 

підприємства характеризується нестабільністю динамічного розвитку. У 
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зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у розробці механізму 

управління її рівнем з метою формування позитивних інвестиційних якостей. 

Методичний підхід до розробки такого механізму, який запропоновано в 

дисертаційній роботі, ґрунтується на ідентифікації внутрішніх резервів 

формування додаткової вартості підприємством.  

Можливості створення додаткової вартості за рахунок внутрішніх 

факторів пов’язані, перш за все, з фінансовим напрямком досліджень 

інвестиційної привабливості. З урахуванням вищевикладеного, процес 

управління інвестиційною привабливістю підприємства, в основі якого 

лежить фінансовий аспект передбачає поетапне вирішення таких задач:  

1) оцінка поточної вартості підприємства і поточного рівня 

інвестиційної привабливості. На цьому етапі розраховуються ринкова та 

балансова вартість підприємства на момент оцінки; здійснюється 

позиціонування об’єкта за критеріями вартості та прибутковості; 

визначається інтегральний рейтинговий показник інвестиційної 

привабливості об’єкта; 

2) визначення фактичних темпів забезпеченості стійкого росту 

підприємства за рахунок внутрішніх джерел. На цій стадії пропонується 

складання базового сценарію розвитку підприємства, основу якого становить 

незмінність усталених пропорцій і залежностей між показниками 

господарсько–фінансової діяльності підприємства. Завданням цього етапу є 

кількісна оцінка внутрішніх резервів  розвитку підприємства в разі, якщо 

основні критерії внутрішніх темпів росту (рентабельність реалізації, 

коефіцієнт автономії, оборотність активів, коефіцієнт реінвестування 

прибутку) залишаться на рівні, що склався на момент оцінки інвестиційної 

привабливості; 

3) поглиблений фінансовий аналіз і виявлення внутрішніх факторів, що 

сприяють підвищенню вартості підприємства. Основу такого аналізу 

становить детальне вивчення стану основних та обігових активів 

підприємства з метою виявлення  коштів,  авансування  яких є 
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непродуктивним. Вивільнення недійових активів з обороту розглядається  як 

фактор підвищення загального рівня ефективності використання 

внутрішнього ресурсного потенціалу та відбивається у значеннях показників, 

на яких ґрунтуються внутрішні темпи росту підприємства; 

4) визначення цільових темпів внутрішнього росту. Цей етап 

передбачає складання оптимістичного сценарію розвитку підприємства, що 

ґрунтується на розрахунках нормальних (цільових) значень коефіцієнтів 

автономії, оборотності активів, рентабельності реалізації, реінвестування 

прибутку, які враховують можливості підприємства щодо оптимізації 

фінансових ресурсів та відбивають основні принципи фінансової політики 

підприємства. Розраховані таким чином нормальні (цільові) критерії є 

вихідною передумовою визначення цільових темпів забезпеченості стійкого 

росту підприємства за рахунок внутрішніх джерел; 

5) розробка напрямків і оцінка реальності досягнення цільових темпів 

внутрішнього росту. На цьому етапі оцінюється ступінь розбіжності між 

фактичними та цільовими внутрішніми темпами росту та розробляється 

комплекс заходів щодо досягнення останніх із врахуванням прийнятих 

обмежень та критеріїв. 

Розроблений методичний підхід до підвищення рівня інвестиційної 

привабливості на основі ідентифікації внутрішніх резервів формування 

додаткової вартості варто застосувати в практичній діяльності компанії 

Electrolux. 

 

3.2. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості компанії 

Electrolux 

 

За результатами аналізу фінансової звітності за 2000-20009 рр., 

проведеного у попередньому розділі, можна зробити висновок, що компанія 

Electrolux є інвестиційно привабливим підприємством. Для підвищення 

інвестиційної привабливості даного підприємства розглянемо деякі підходи. 
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Одним із найбільш ефективних інструментів підвищення інвестиційної 

привабливості є екологічний аудит. Екологічний облік і контроль динамічно 

розвивають напрямки діяльності, що включають фінансовий і управлінський 

облік, звітність за екологічними показниками й екологічний аудит. 

Слід вказати на відсутність національних стандартів обліку екологічої 

інформації, призначеної для звітності. В ряді країн на підприємствах 

налагодили роботу з екологічного обліку і відображають в ньому інформацію 

про охорону навколишнього середовища. Наявність зазначеної інформації 

відкриває широкі можливості її використання під час екологічного аудиту 

підприємств. 

Причини, з яких питання, пов’язані з природоохоронною діяльністю, 

необхідно об’єднати в корпоративний облік: 

• рахунки підприємства повинні відображати його відношення до 

охорони навколишнього середовища; вплив витрат, ризиків, зобов’язань і 

відповідальності, пов’язаних із природоохоронною діяльністю, на фінансове 

положення підприємства; 

• інвестори для прийняття інвестиційних рішень повинні мати 

інформацію по екологічні заходи і витрати, пов’язані із природоохоронною 

діяльністю; 

• питання, пов’язані з природоохоронною діяльністю відносяться до 

управлінської діяльності; менеджерам необхідно виявляти і розподіляти 

природоохоронні витрати таким чином, щоб продукція була правильно 

оцінена й інвестиційні рішення базувалися на реальних витратах і вигодах; 

• підприємства одержать певні переваги в конкурентній боротьбі за 

клієнтів, якщо доведуть, що їхні товари і послуги повноцінніші з екологічної 

точки зору; 

• екологічний облік — ключ до сталого розвитку підприємства.  

Всесвіт нім екологічним форумом зі сталого розвитку уперше введений 

термін «екоефективність». Екоефективний режим роботи зменшує вплив 

підприємства на стан навколишнього середовища, одночасно підвищуючи 
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його рентабельність і прибутковість, однак екологічна ефективність може 

бути визначена тільки за допомогою введення екологічного обліку, тобто 

надання точної інформації з природоохоронних витрат, заощадження і 

впливу господарської діяльності на навколишнє середовище. 

Керівники (бухгалтери) підприємств, що прагнуть збільшити обсяги 

фінансування за допомогою західних ринків капіталу, розуміють, що в нових 

бухгалтерських балансах повинна бути представлена інформація з 

екологічних зобов'язань. її відсутність знизить довіру інвесторів до 

фінансових рахунків (звітів). Інвестори, що підозрюють про існування таких 

зобов'язань підвищать вартість капіталу для підприємств через підвищення 

ризику. Таким чином, екологічно значима інформація повинна стати 

невід'ємною частиною зрозумілих і достовірних звітів підприємств, що 

чинять очевидний вплив на стан навколишнього середовища. 

Перші корисні кроки в області екологічного аудиту вже початі. 

Законодавство, інвестори (банки), громадськість і всесвітня конкуренція 

повинні сприяти представленню звітності з природоохоронних заходів. 

Можна констатувати необхідність відповідної системи заходів для 

забезпечення конкурентноздатності компаній на світовому ринку. Якщо 

фірма екологічно ефективна, вона повинна повідомляти результати своїх 

екологічних заходів. Фінансове співтовариство використовує звіти, що 

містять екологічні показники, для оцінки майбутнього обігу коштів і 

прийняття інвестиційних рішень та рішень з кредитування цих підприємств. 

Ще одним із шляхів підвищення інвестиційної привабливості 

іпідприємства є  покращення фінансового стану підприємства, а саме: 

- зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок 

впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат 

в собівартості продукції. 
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- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку 

підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить 

підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для 

фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна 

забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, 

здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж 

деяких застарілих основних фондів. 

Однією із проблем підприємства, що розглядається є досить висока 

собівартості продукції. Це пов’язано з великим рівнем фондомісткості 

продукції та високими цінами на ресурси, що закуповуються для 

виробництва даних виробів. Тому найголовніша задача для даного 

підприємства – зниження собівартості.  

Основними шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, 

що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну 

долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною 

є задача зниження трудомісткості продукції, що виготовляється, зростання 

продуктивності праці, скорочення  чисельності персоналу.  

Зниження трудомісткості продукції, збільшення продуктивності праці 

можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них – механізація та 

автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, 

високопродуктивних технологій, ресурсозберігаючого обладнання, яке 

підвищить фондовіддачу.  

Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю за 

якістю сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, 

комплектуючих виробів та напівфабрикатів. 

Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна 

досягнути шляхом кращого використання цих фондів, збільшення їх 

навантаження. 

Можна порекомендувати виробництво продукції значною кількістю 

маленьких серій, тоді витрати по складуванню готової продукції будуть 
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мінімальними. Але, з іншого боку, збільшаться витрати на підготовку 

виробництва. Доцільно продати деяку кількість виробничих запасів та 

незавершеного виробництва.  

Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є 

нестача грошових коштів, проблеми із збутом (велика сума готової продукції 

на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.  

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться : 

 реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою; 

 отримання дебіторської заборгованості; 

 продаж резервних грошових активів; 

 продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів); 

 отримання банківських кредитів; 

 залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до 

статутного фонду. 

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти 

балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів. 

Два останніх можуть використовуватись для підтримки поточної платоспроможності в 

крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових 

ресурсів від цільового використання.  

Але щодо поточної ліквідності, то даний коефіцієнт знаходиться в 

межах норми. Варто приділити увагу збуту продукції за готівку. Цьому має 

сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш 

платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової 

мережі, підвищення якості продукції). 

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних 

активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по 

управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна 

отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття 

кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки 

платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з 

відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є 
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надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується 

обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої 

конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню 

короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської 

заборгованості.  

Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість 

його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел 

формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його 

формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела – 

прибуток та амортизаційні відрахування.  

Так, для удосконалення діяльності треба здійснити наступне: 

 прискорити оборотність оборотних коштів через активізацію 

системи постачання;  

 знизити витрати електроенергії через проведення ревізії 

обладнання, блокування деяких машин та впровадження блочного, місцевого 

включення світла та інших заходів; 

 зменшення витрат на обробку продукції через модернізацію 

обладнання та нові технології. 

Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових 

покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних 

розпродаж зі знижками в ціні. 

Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки , а також прибутку 

на необхідну величину, що дозволить підвищити рентабельність капіталу. 

Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою, 

треба звертатись до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає необхідність 

розробки емісійної політики підприємства. Основною метою цієї політики є 

залучення на фондовому ринку необхідного обсягу власних фінансових 

коштів в мінімально можливі строки. 
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Процес управління вартістю залученого капіталу за рахунок зовнішніх 

джерел характеризуються високим рівнем складності і потребує відповідної 

кваліфікації виконавців.  

Поряд з власним капіталом підприємство певну частину своїх 

фінансових ресурсів формує за рахунок позикового капіталу. За питомою 

вагою у складі залучених джерел фінансування значне місце займають 

банківські кредити та кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний 

і товарний кредити.  

Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості при визначенні 

вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це безплатне 

фінансування підприємства за рахунок цього позикового капіталу. Але не 

можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти 

затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може 

стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в кінці 

приведе до виплати штрафів, санкцій та погіршити фінансовий стан . 

Щодо управлінням дебіторською заборгованістю, то найбільш 

ефективними будуть такі шляхи: 

 визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і 

порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і 

даними минулих років; 

 періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального 

фінансового становища клієнтів; 

 якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати 

заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора; 

 використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук 

чи гарантій; 

 продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає 

факторингові послуги, якщо це вигідно; 

 при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунка покупця; 

 використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності 

операцій; 
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 відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання 

терміну платежу; 

 пропозиція відстрочки у виплаті грошей для стимулювання попиту; 

 страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними 

боргами; 

Підприємству варто звернути увагу на реалізацію продукції, що є на 

складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві 

займається відділ маркетингу. Даний відділ повинен розробити комплекс 

маркетингових досліджень і програм, які би допомогли підприємству охопити 

ще більшу частку на ринку. 

Зниження собівартості продукції дозволить підприємству збільшити 

конкурентоспроможність на ринку збуту. Це можливе за рахунок впровадження 

нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних 

так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості 

продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на 

збільшення прибутку підприємства. 

Варто збільшувати коефіцієнт абсолютної ліквідності за допомогою 

збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. 

Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих 

виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду. Виробництво і розробка 

нових видів продукції, яка зацікавить споживачів дозволить покращити 

фінансовий стан підприємства.  
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Висновок 

 

У процесі дослідження виявлено, що інвестиційна привабливість 

підприємства характеризується нестабільністю динамічного розвитку. У 

зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у розробці механізму 

управління її рівнем з метою формування позитивних інвестиційних якостей. 

Методичний підхід до розробки такого механізму, який запропоновано в 

дисертаційній роботі, ґрунтується на ідентифікації внутрішніх резервів 

формування додаткової вартості підприємством.  

Можливості створення додаткової вартості за рахунок внутрішніх 

факторів пов’язані, перш за все, з фінансовим напрямком досліджень 

інвестиційної привабливості.  

Одним із найбільш ефективних інструментів підвищення інвестиційної 

привабливості є екологічний аудит. Екологічний облік і контроль динамічно 

розвивають напрямки діяльності, що включають фінансовий і управлінський 

облік, звітність за екологічними показниками й екологічний аудит. 

Ще одним із шляхів підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства є  покращення фінансового стану підприємства, а саме: 

- зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок 

впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат 

в собівартості продукції. 

- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку 

підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить 

підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для 

фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна 

забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, 

здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж 

деяких застарілих основних фондів. 
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Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних 

активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по 

управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна 

отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття 

кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки 

платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з 

відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є 

надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується 

обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої 

конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню 

короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської 

заборгованості.  
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ВИСНОВКИ 

 

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність 

характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, управлінської 

діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що свідчать про 

доцільність здійснення інвестицій в нього. Перемогу отримує інвестиційно-

привабливіший об’єкт вкладення інвестицій. Отже, першочерговим 

завданням, виконання якого зумовлює успіх у цій конкурентній боротьбі, є 

максимальне підвищення інвестиційної привабливості.  

Оцінювання інвестиційної привабливості компаній здійснюють по-

різному. Першочерговим є оцінювання доходів компанії, його стану на ринку 

насамперед на підставі показників обсягів продажу, активів і пасивів, 

дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність діяльності 

підприємства. Базою аналізу є баланси, звіти про прибутки та збитки, інші 

інформативні матеріали, які публікує компанія. Вивчають також досвід 

управління компанією, склад керівних органів. Ці досить трудомісткі 

дослідження дають підстави для висновку: завищено чи занижено фактичну 

вартість (ринкову ціну) цінного папера порівняно зі справжньою вартістю 

активів, майбутніми прибутками корпорації тощо.  

Фундаменталістській підхід до аналізу підприємств буває кількісним та 

якісним. Кількісний аналіз спрямований на вивчення даних фінансової 

звітності, яка публікується, іншої інформації стосовно показників діяльності; 

якісний — на вивчення так званих нематеріальних чинників. 

Проведення кількісного аналізу передбачає дослідження динаміки 

доходів. Кількісний аналіз змін цього показника слід поєднувати з 

оцінюванням впливу багатьох якісних чинників, які прямо чи 

опосередковано впливають на нього. Серед впливових чинників варто 

вирізнити зростання цін на продукцію та обсягів виробництва, введення в 

дію нових потужностей, вартість проданої продукції, витрати реалізації та 

управління, проникнення на нові ринки, рекламу, зміну циклів ділової 
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активності. Поточні витрати зіставляють з обсягом продажу, позитивна 

динаміка такого співвідношення показує дієвість контролю підприємства над 

витратами. Зростання цього співвідношення свідчить про зниження 

ефективності, зменшення — про більшу ефективність такого контролю. 

Важливими для аналізу компанії є рівень і динаміка показника прибутку 

до виплати податків, який становить виручку від реалізації продукції за 

вирахуванням витрат і платежів (крім податків). Його відношення до обсягу 

продажу також може засвідчувати зростання чи зниження ефективності 

діяльності підприємства. Чистий прибуток визначає обсяг коштів, які компанія 

може спрямувати на саморозвиток і дивідендні виплати. Підвищення такого 

показника як виручка в розрахунку на одну звичайну акцію сприяє зростанню 

ринкової ціни акції. Необхідно також проаналізувати фактичний рівень виплати 

дивідендів, який не має бути менше 40—60 % прибутку. Додатково вивчають 

нематеріальні чинники: goodwill (ділову репутацію фірми), товарні знаки, 

торгові марки. 

Оцінку привабливості компанії доцільно робити на підставі 

узагальненого показника інвестиційної якості й розрахувати за допомогою 

методу «сума рангів» (аналогічні коефіцієнти різних компаній ранжують 

залежно від їхнього значення, сума рангів усіх коефіцієнтів кожної компанії 

визначає абстрактний узагальнений показник її інвестиційної привабливості). 

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства й інвестиційної 

кредитоспроможності позичальника істотно знижує ризик за надання 

довгострокового кредиту і, безсумнівно, окупає банкірам та інвесторам усі 

витрати, пов’язані з налагодженням серйозної постановки даної роботи. 

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:  

- визначення поточного стану підприємства та перспектив його 

розвитку; 

- розробка заходів підвищення інвестиційної привабливості; 
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- залучення інвестицій  у відповідних до інвестиційної привабливості 

обсягах та отримання комплексного позитивного ефекту від освоєння 

залученого капіталу. 

Західними вченими-економістами визначено, що для оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства, як об’єкта інвестування 

пріоритетне значення має аналіз наступних сторін його діяльності: 

1.Аналіз оборотність активів. Ефективність інвестування в значній мірі 

визначається тим, на скільки швидко вкладені засоби обертаються в процесі 

діяльності підприємства.  

2.Аналіз прибутковості капіталу. Однією з головних цілей інвестування 

являється забезпечення високого прибутку в процесі використання вкладених 

засобів. Але в сучасних умовах підприємства можуть в значній мірі керувати 

показниками прибутковості (за рахунок амортизаційної політики, 

ефективності податкового планування і т.п.), в процесі аналізу можна досить 

повно дослідити потенціал його формування в співставленні з вкладеним 

капіталом. 

3. Аналіз фінансової стійкості. Такий аналіз дозволяє оцінити 

інвестиційний ризик, пов’язаний з структурним формуванням інвестиційних 

ресурсів, а також виявити оптимальність фінансування поточної 

господарської діяльності. 

4. Аналіз ліквідності активів. Оцінка ліквідності активів дозволяє 

визначити здатність підприємства платити по своїм короткостроковим 

зобов’язанням, попередити можливість банкрутства за рахунок швидкої 

реалізації окремих видів активів. Іншими словами, стан активів характеризує 

рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді. 

Причому оцінка інвестиційної привабливості підприємства за 

зазначеними показниками здійснюється враховуючи стадії його життєвого 

циклу, оскільки на різній стадії значення одних і тих же показників матимуть 

різну цінність для підприємства та його інвесторів. 
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Було розглянуто інвестиційну привабливість підприємства на прикладі 

шведської компанії Electrolux, яка входить в першу трійку виробників 

побутової техніки і експортує понад 80% виробленої продукції. Дослідження 

проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на 

покращення інвестиційної привабливості об’єкта дослідження. В ході 

дослідження було проведено: 

 аналіз обсягу і структури майна та джерел його фінансування в 

компанії Electrolux; 

 оцінку інвестиційної привабливості підприємства з різними підходами; 

 кількісну оцінка впливу факторів на інвестиційну привабливість 

компанії. 

Зміна необоротних активів є суттєвим індикатором ефективності 

управління компанією, так зменшення їх величини у абсолютному виражені 

може вказувати на те, що підприємство працює на знос, тобто не провадить 

капітальних вкладень в основні засоби. Інша негативна тенденція пов’язана з 

тим, що частка необоротних активів підприємства збільшується, що вказує на 

неповну завантаженість частини виробничого обладнання та приміщень, 

адже на одиницю необоротних активів припадає все менше оборотних 

коштів, які і забезпечують їх функціонування. 

Якщо ж розглядати динаміку необоротних коштів за ключовими 

статтями, то варто відзначити, що матеріальні активи становлять понад 60% 

від загального обсягу. Найбільший обсяг нематеріальних активів 

спостерігався у 2001 році – 5,159 млн. швед. крон, найменший у 2006 році – 

2,833 млн. швед. крон відповідно, аналогічно щодо матеріальних активів: 

найбільший обсяг у 2001 році – 22,526 млн. швед. крон, найменший у 2006 

році – 14,209 млн. швед. крон. У 2000 році величина інших необоротних 

активів становила 3,300 млн. швед. крон , що є найменшим значенням на 

протязі 2000-2009рр., найбільшим же значенням є 6,436 млн. швед. крон 

(2008р.). 
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Найбільшу частку оборотних активів становить дебіторська 

заборгованість – 36%, на другому місці інші оборотні активи – 25%, запаси 

становлять 24% від загального обсягу, готівка та її еквіваленти – 15% 

відповідно. Щодо структури капіталу компанії Electrolux , то 38 % становлять 

поточні зобов’язання, майже така ж частка (37%) припадає на довгострокові 

зобов’язання, власний капітал становить 25%. Таким чином, підприємство в 

основному використовує запозичені кошти, що вказує на високу 

платоспроможність і можливість залучення зовнішніх джерел фінансування. 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок про 

фінансову стійкість компанії Electrolux. Значення коефіцієнтів знаходяться у 

межах норм, а деякі значно перевищують критичні межі. Так, наприклад, 

значення поточного коефіцієнту покриття у межах 1,405 – 2,2 свідчить про 

те, що підприємство своєчасно ліквідовує борги. Коефіцієнт маневрування 

показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній 

формі,  що дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Значення 

коефіцієнту маневрування у межах 0,35-0,4 характеризує фінансовий стан 

позитивно. З 2004 року (0,269) простежується поступове зниження даного 

показника впродовж 5 років до 2007 (0,193), але в 2008 (0,234) знову 

відбувається зростання.  

Показник ROE (2,234-29,159) набагато перевищує показник ROA 

(0,452-5,331) за відповідні роки, що свідчить про незначний розмір частки 

власного капіталу в загальному обсязі капіталу. Зменшення частки власного 

капіталу в структурі капіталу компанії приводить не тільки до збільшення 

показника ROE, а й до збільшення прибутковості взагалі, оскільки борговий 

капітал переважно має меншу вартість, а процентні виплати за ним не 

входять до бази оподаткування. 

Слід відмітити значне зниження фінансових показників підприємства у 

2008 році внаслідок світової фінансово-економічної кризи.  

Загалом підприємство має стійке фінансове становище і є інвестиційно 

привабливим.  
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У процесі дослідження виявлено, що інвестиційна привабливість 

підприємства характеризується нестабільністю динамічного розвитку. У 

зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у розробці механізму 

управління її рівнем з метою формування позитивних інвестиційних якостей. 

Методичний підхід до розробки такого механізму, який запропоновано в 

дисертаційній роботі, ґрунтується на ідентифікації внутрішніх резервів 

формування додаткової вартості підприємством.  

Можливості створення додаткової вартості за рахунок внутрішніх 

факторів пов’язані, перш за все, з фінансовим напрямком досліджень 

інвестиційної привабливості.  

Одним із найбільш ефективних інструментів підвищення інвестиційної 

привабливості є екологічний аудит. Екологічний облік і контроль динамічно 

розвивають напрямки діяльності, що включають фінансовий і управлінський 

облік, звітність за екологічними показниками й екологічний аудит. 

Ще одним із шляхів підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства є  покращення фінансового стану підприємства, а саме: 

- зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок 

впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат 

в собівартості продукції. 

- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку 

підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить 

підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для 

фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна 

забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, 

здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж 

деяких застарілих основних фондів. 

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних 

активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по 
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управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна 

отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття 

кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки 

платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з 

відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є 

надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується 

обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої 

конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню 

короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської 

заборгованості.  
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Додаток А 

Зведені показники балансу компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Необорні активи 29,680 32,351 27,698 23,610 25,623 29,731 21,958 23,807 26,912 25,475 

  Нематеріальні активи 3,993 5,159 4,928 4,310 4,447 4,970 2,833 3,023 3,441 3,190 

  Матеріальні активи 22,388 22,526 18,188 15,638 16,033 18,622 14,209 15,205 17,035 15,315 

  Інші необоротні активи 3,300 4,666 4,582 3,662 5,143 6,112 4,916 5,579 6,436 6,254 

Оборотні активи 66,031 74,470 72,026 66,020 57,413 57,870 51,209 47,993 54,012 59,784 

  Запаси 16,828 16,908 15,543 14,908 15,742 18,606 11,986 12,351 12,596 9,978 

  Дебітори 23,214 24,189 22,484 21,172 20,627 24,269 20,905 20,379 20,734 20,173 

  Інші оборотні активи 8,422 12,374 14,300 12,602 7,940 5,043 7,118 5,711 7,601 12,567 

  Готівка та її еквіваленти 17,567 20,999 19,699 17,338 13,104 9,952 11,200 9,552 13,081 17,066 

Всього активів 95,711 106,820 99,724 89,630 83,036 87,601 73,167 71,800 80,924 85,259 

Акціонерні фонди 26,324 28,864 27,629 27,462 23,626 25,887 13,193 16,039 16,385 18,841 

  Статутний капітал 1,831 1,831 1,694 1,621 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 

  Інші кошти акціонерів 24,493 27,033 25,935 25,841 22,081 24,342 11,648 14,494 14,840 17,296 

Довгострокові зобов’язання 38,463 43,229 41,547 30,922 27,656 31,888 27,396 25,981 32,881 26,294 

  Довгостроковий кредит 16,299 17,658 13,759 8,173 3,940 5,257 4,502 4,887 9,963 10,241 

  Інші довгострокові зобов’язання  10,677 12,436 13,598 11,361 11,227 12,603 10,844 10,079 11,039 7,617 

  Кредиторська заборгованість за 

розрахунками 11,487 13,135 14,190 11,388 12,489 14,028 12,050 11,015 11,879 8,436 

Поточні зобов’язання 33,179 34,790 29,846 30,005 35,041 37,386 36,304 34,148 35,096 35,178 

  Короткострокові кредити банків 0 0 0 2,414 3,896 1,291 0 2,914 1,004 0,912 

  Кредиторська заборгованість за товари 12,975 17,304 16,623 14,857 16,550 18,798 15,320 14,788 15,681 16,031 

  Інші поточні зобов’язання  20,204 17,486 13,623 12,734 14,595 17,297 20,984 16,446 18,411 18,235 

Всього акц. фондів та зобов’язань 97,966 106,880 99,022 88,389 86,323 95,161 76,893 76,168 84,362 80,313 

Ключові статті                    

   Робочий капітал 27,067 23,793 21,804 21,223 19,819 24,077 17,510 17,942 17,649 14,120 

   Чисті оборотні активи 24,430 27,306 27,880 23,413 14,432 15,441 7,787 8,134 11,315 12,039 

   Вартість підприємства - - - - 47,412 65,119 40,986 37,364 25,516 51,191 
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Додаток Б  

Звіт про прибутки та збитки компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Операційний 

дохід/оборот 124,623 135,953 133,223 124,077 120,651 129,473 103,866 104,743 104,862 109,132 

Виручка від 

реалізації 124,493 135,803 133,150 124,077 120,651 129,469 103,848 104,743 104,792 109,132 

Собівартість 

продукції 88,858 101,377 97,851 89,237 87,998 94,948 77,336 83,062 84,088 83,538 

Валовий 

прибуток 35,765 34,576 35,372 34,840 32,653 34,525 26,530 21,681 20,774 25,594 

Інші 

операційні 

витрати 27,715 28,295 27,660 27,282 25,925 27,743 22,519 17,402 19,689 21,772 

Операційний 

П/В(= EBIT) 8,050 6,281 7,712 7,558 6,728 6,782 4,011 4,279 1,085 3,882 

Фінансовий 

дохід 1,029 0,973 0,942 0,794 0,580 0,233 0,538 0,182 0,222 0,256 

Фінансові 

витрати 2,549 2,039 1,109 1,346 2,856 3,800 0,724 0,426 0,654 0,594 

Фінансові П/В -1,520 -1,066 -0,167 -0,552 -2,276 -3,567 -0,186 -0,244 -0,432 -0,338 

П/В до 

оподаткування  6,530 5,215 7,545 7,006 4,452 3,215 3,825 4,035 0,653 3,484 

Оподаткування 2,121 1,477 2,459 2,226 1,193 1,452 1,177 1,110 0,287 0,877 

П/В після 

оподаткування  4,409 3,738 5,086 4,780 3,259 1,763 2,648 2,925 0,366 2,607 

Інше П/В 0,048 0,132 0,009 -0,002 -0,001 0,000 1,199 0 0 0 

П/В за період 

(=чистий 

прибуток) 4,457 3,870 5,095 4,778 3,258 1,763 3,847 2,925 0,366 2,607 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

NOPAT 5,434 4,271 5,329 5,306 4,723 5,012 2,988 3,128 0,787 2,904 

Рентабельність 

реалізації 3,580 2,850 3,827 3,851 2,700 1,362 3,704 2,793 0,349 2,389 

Рентабельність 

операційної 

діяльності 28,729 25,460 26,566 28,079 27,064 26,667 25,547 20,699 19,824 23,452 

Прибутковість 

діяльності 6,466 4,625 5,792 6,091 5,576 5,238 3,862 4,085 1,035 3,557 

Прибутковість 

активів (BEP) 8,411 5,880 7,733 8,432 8,103 7,742 5,482 5,960 1,341 4,553 

Рентабельність 

активів (ROA) 4,657 3,623 5,109 5,331 3,924 2,013 5,258 4,074 0,452 3,058 

Рентабельність 

чистих активів 

(RONA) 30,580 21,761 27,913 27,522 28,477 26,198 30,402 26,679 6,622 20,604 

Рентабельність 

чистих 

операційних 

активів 

(RONOA) 32,951 23,002 27,661 32,281 46,619 43,922 51,509 52,606 9,589 32,245 

Рентабельність 

капіталу 

(ROCE) 30,580 21,761 27,913 27,522 28,477 26,198 30,402 26,679 6,622 20,604 

Рентабельність 

чистого 

капіталу 

(RONCE) 44,967 38,090 57,859 50,861 42,892 32,537 66,025 41,431 12,352 61,874 

Рентабельність 

власного 

капіталу (ROE) 16,931 13,408 18,441 17,399 13,790 6,810 29,159 18,237 2,234 13,837 

Мультиплікатор 

капіталу 3,636 3,701 3,609 3,264 3,515 3,384 5,546 4,477 4,939 4,525 

Оборот 

основних 

засобів 5,561 6,029 7,321 7,934 7,525 6,952 7,309 6,889 6,152 7,126 

Коефіцієнт 

оборотності 

сукупних 

активів 1,425 1,554 1,524 1,420 1,381 1,482 1,189 1,199 1,199 1,249 

Оборотність 

робочого 

капіталу 4,599 5,708 6,107 5,846 6,088 5,377 5,931 5,838 5,938 7,729 

Поточний 

коефіцієнт 

покриття 1,990 2,141 2,381 2,200 1,638 1,548 1,411 1,405 1,539 1,699 

Коефіцієнт 1,481 1,652 1,865 1,702 1,189 1,050 1,079 1,042 1,178 1,414 
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Додаток В 

Фінансові показники компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

 

Додаток В 

Фінансові показники компанії Electrolux за 2000-2009 рр. 

 

 

абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт 

маневрування 

активів 0,343 0,371 0,419 0,402 0,269 0,234 0,204 0,193 0,234 0,289 

Коефіцієнт 

довгострокових 

зобов’язань 0,382 0,380 0,332 0,229 0,143 0,169 0,254 0,234 0,378 0,352 


