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АНАЛІЗ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

В сучасних умовах господарювання корпорацій істотно підвищились 

показники ризикованості діяльності та, як наслідок, стандарти відповідальності за 

результати роботи, які багато в чому залежать від об’єктивності, своєчасності та 

всебічності оцінювання існуючого й очікуваного їх фінансового стану. У зв’язку з 

цим зростає роль і значення такого важливого напрямку аналітичної роботи, як 

аналіз діяльності корпорації. 

Фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності корпорації, 

оскільки дає змогу: 

1) вишукувати резерви поліпшення фінансового стану корпорації; 

2) об’єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових 

ресурсів; 

3) своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості корпорації; 

4) забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток колективу 

за рахунок використання виявлених у результаті аналізу резервів; 

5) забезпечити розробку плану фінансового оздоровлення корпорації. 

Основним джерелом надання інформації для аналізу діяльності корпорації є 

консолідована фінансова звітність.  

Аналіз консолідованої фінансової звітності – це виявлення взаємозв’язку та 

взаємозалежності різноманітних показників діяльності групи, включених у 

консолідовану фінансову звітність. Основою методу такого аналізу є отримання 

невеликої кількості ключових параметрів, які дають об’єктивну і точну картину 

фінансового стану, фінансових результатів і грошових потоків материнського 

підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної групи. 

Зазвичай, консолідована фінансова звітність забезпечує найбільш повне та 

значне уявлення про фінансовий стан і результатів діяльності корпорації. При цьому 

фінансовий стан корпорації – це комплексне поняття, яке відображає результат 

взаємодії усіх елементів економічних відносин, що виникають в процесі діяльності 

корпорації. Фінансовий стан корпорації є найважливішою характеристикою її 

ділової репутації, стабільності, конкурентоспроможності. 

Проте консолідованій фінансовій звітності, як основному інформаційному 

джерелу для цілей аналізу,  притаманні певні обмеження: 

1. Консолідована фінансова звітність не відображає обмежень на 

використання грошових коштів окремими підприємствами. Вона не фіксує 

міжкорпоративних потоків грошових коштів або обмеження на такі потоки. Отже, 

вуалюється залежність між ліквідністю активів та зобов'язаннями, які необхідно 

виконувати. 

2. Підприємства–учасники групи, які мають поганий фінансовий стан, можуть 

бути об’єднані з тими підприємствами, фінансовий стан яких задовільний. Таким 

чином, вуалюється необхідна інформація для аналізу, оскільки активи одного з 

учасників групи не можуть використовуватися для погашення зобов'язань інших. 



3. Зобов'язання, які відображені в консолідованій звітності, в цілому не 

забезпечені всіма активами підприємства. Кредитори, незалежно від того, 

забезпечені їхні вимоги, чи ні, мають у випадку неплатоспроможності боржника 

право регресу лише на активи, які належать боржникові. Якщо, з іншого боку, 

материнське підприємство гарантує зобов'язання дочірнього підприємства, то 

кредитор може скористатися гарантією як додатковим забезпеченням. 

4. Масштаб міжкорпоративних операцій невідомий, якщо не подається 

консолідована фінансова звітність. За останньою, як правило, можна виявити зміни, 

пов’язані з консолідацією. 

5. Отримання інформації про суму консолідованого нерозподіленого 

прибутку, яка спрямована на виплату дивідендів, може бути ускладненим (якщо 

така інформація не надана окремо). 

6. Структура частки меншості в консолідованому капіталі (наприклад, 

розподіл між простими та привілейованими акціями) не може бути визначена, 

оскільки частка меншості відображається в консолідованому балансі загальною 

сумою. 

7. Консолідація фінансових звітів дочірніх підприємств, діяльність яких 

відрізняється від діяльності учасників групи (наприклад, страхова та фінансова 

діяльність), супроводжується певними проблемами, окресленими специфікою 

відображення цих операцій у фінансових звітах. 

8. Консолідація підприємств, які мають різний фінансовий стан, може 

викривити значення багатьох коефіцієнтів та взаємозв’язки. Наприклад, вартість 

оборотних активів дочірнього підприємства, яке здійснює фінансову діяльність, 

може бути недостатньою, щоб покрити поточні зобов'язання материнського 

підприємства. Активи та зобов'язання окремих господарських одиниць – не 

взаємозамінні. До того ж консолідована звітність вносить неясність у питання 

пріоритетності претензій різних кредиторів. 

Вибір методів аналізу консолідованої фінансової звітності, зокрема 

відповідних коефіцієнтів, залежить від суб’єкта аналізу та його мети. Суб’єктами 

аналізу є користувачі консолідованої фінансової звітності, які мають прямий або 

непрямий інтерес до діяльності корпорації. 

Варто відмітити, що сучасний економічний аналіз змінює свою парадигму – 

від оцінково-статистичного до пошуково-прогностичного та спрямовується на 

обрання оптимальних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. 

Таким чином, в умовах сьогодення розуміння консолідованих фінансових 

звітів повинно формуватися на підставі різних моделей оцінювання вартості 

корпорації, що виступає одним із основних аспектів фінансового аналізу. Мета та 

завдання оцінювання полягають у тому, щоб визначити дійсну вартість активів, які 

будуть генерувати грошові потоки в майбутньому.  

 
 


