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Глава 19 
Прогнозування фінансових 

результатів діяльності підприємства 
 
Фактично матеріал даної глави спрямовано на поглиблення 

знань студентів щодо практичних методів фінансового планування. 
Головним чином, виділяються два матоди фінансового планування. 
Перший – метод проектованого фінансового звіту – охоплює розробку 
планового звіту про фінансові результати та планового балансу. В 
ньому передбачено розробку механізмів утворення додаткових фондів, 
аналіз вартості джерел формування капіталу та фінансування зво-
ротного живлення. Другий являє собою метод прямих розрахунків фі-
нансового плану.  

 
 
 
19.1. Метод проектованого фінансового звіту 

 
Загальна процедура використання методу складається з наступ-

них дій: (1) прогнозування потреб в активах на наступний період, (2) 
проектування зобов’язань та власного капіталу за нормальних умов 
діяльності, (3) визначення обсягів необідних додаткових фондів (AFN). 
В рамках планування можна розробляти песимістичний, нейтральний 
та оптимістичний прогнози. 

Етап 1. Розробка прогнозного звіту про фінансові результати 
Мета цього етапу – визначення суми нерозподілених прибутків, 

оскільки вони є джерелом задоволення фінансових потреб. Основою є 
прогноз обсягів продажу. На базі прогнозних даних про фізичні обсяги 
реалізації і ціни визначається виручка від реалізації. 

Виручка у подальшому розгортається за умов припущень щодо 
основних показників витрат і розподілу прибутку. 

Зміни у витратах прогнозуються окремо по основних позиціях: 
змінні витрати – пропорційно змінам обсягів продажу, амортизація – 
виходячи з попереднього припущення щодо змін у складі основних за-
собів виробництва, проценти – також на основі попередніх припущень 
тощо. Можна використовувати і норматив операційного леверіджу. 

Розподіл чистого доходу здійснюється виходячи з прийнятої    
дивідендної політики та планів щодо капіталовкладень на наступний 
період.  
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Етап 2. Складання прогнозного балансу 
Зміни в обсязі продажу обумовлять і зміни в активах, у їх струк-

турі. У свою чергу, це обумовить необхідність зміни пасивів. При цьо-
му виділяються автоматично утворені фонди – тобто такі, що автома-
тично створюються внаслідок зростання обсягів діяльності. Напри-
клад, зростання продажів обумовлює зростання закупок, а це, у свою 
чергу, призведе до автоматичного зростання кредиторської заборгова-
ності. Можна припускати, що такі спонтанні пасиви змінюються про-
порційно зміні обсягів діяльності. 

Взагалі, вищий рівень продажу підкріплюється більшими акти-
вами, додаткові активи частково фінансуються спонтанними пасивами, 
а залишок потреби – зовнішнім фінансуванням. 

Приклад (табл. 91, 92, 93): 
 

Таблиця 91 
 

Звіт про фінансові результати 
 

  2006 База 20070 ЗЖ 2007 Примітки 

1 Реалізація 3000 ×1,1 3300  3300 зростання 
на 10% 

2 Змінні витрати 
(прямі) 

1600 ×1,1 1760  1760  

3 Постійні витрати 800  800  800  

4 Амортизація 200 ×1,1 220  220 При 
збільшенні  
необоротних  
активів 

5 Валовий доход 400  520  520  

6 Проценти 60  60 +5,4 64 Нові джерела 

7 Податки 136  184 -2,2 181,8 40% 

8 Чистий доход 204  276  272,8  

9 Дивіденди 122,4  165,6 +15,8 181,4 60:40 

10 Нерозподілений 
прибуток 

81,6  104,4 -19 91,4  
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Таблиця 92 
 

Прогнозний баланс 
 

  2006  20070  2007  

1 Основні засоби 1000 ×1,1 1100  1100  

 Готівка 20 ×1,1 22  22  

 Дебітори 370 ×1,1 407  407  

 Запаси 600 ×1,1 660  660  

2 Поточні активи, 
всього 

990  1089  1089  

 Валові активи 1990  2189  2189  

 Кредитори 78,4 ×1,1 86,2  86,2  

 Векселі 120  120 +20,4 140,4 Випуск вексе-
лів Накопичення 130 ×1,1 143  143  

3 Поточні пасиви 328,4  349,2  369,6  

4 Довгостроковий 
борг 

810  810 +30 840 Запозичення 

5 Акціонерний 
капітал 

770  770 +100 870 Додаткова 
емісія 

6 Нерозподілені 
прибутки 

81,6  109,4  91,4  

 Валові пасиви 1990  2038,6  2171  

 AFN   150,4  +18  

 Сукупне додаткове фінансування  168,4  

 
Етап 3. Утворення додаткових фондів 
Після першого прогнозу (2006 р.) визначається структура дже-

рел додаткового фінансування. При цьому аналізується: цільова струк-
тура капіталу, умови, що склалися на ринку цінних паперів (акцій та 
боргових зобов’язань), вплив використання тих чи інших джерел на 
фінансові коефіцієнти компанії тощо. Далі приймається рішення: 
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Таблиця 93 
 

Аналіз вартості джерел формування капіталу 
 

 Питома 
вага 

Сума Процентна 
ставка 

Витрати

Векселі 14% 20.4 12% 2,4 
Довгострокові запози-
чення 

20% 30 10% 3,0 

Акції 66% 100 -  
 100% 150.4   

 

Використання вказаних джерел призводить до змін у Звіті про 
фінансові результати: зростають виплати по відсотках, підвищуються 
сукупні виплати по дивідендах. Це призводить до ефекту “зворотного 
живлення”.  

Етап 4. Фінансування зворотного живлення 
Залучення фондів із зовнішніх джерел мають бути відображені у 

Звіті про фінансові результати. 
1. Додаткові кошти за рахунок векселів і запозичення викли-

кають збільшення витрат на сплату процентів на 2,4+3=5,4 тис. грн. 
2. Припустимо, що ціна акцій у 2006 році була 5 грн. і у на-

ступному вони можуть бути продані за ту ж ціну. Тоді 100 тис./5=20 
тис. акцій має бути продано. Дивіденди на акцію були на рівні (770 
тис./5)=154 тис. акцій. (122,4 тис. грн./154 тис.шт.)=0,79 грн. на акцію. 
Тож у наступному році слід меншою мірою зберегти такі дивіденди і, 
виходячи з цього, додаткові виплати по дивідендах дорівнюють (20 
тис.шт.⋅0,79 грн.)=15,8 тис. грн.  

3. Фінансування зворотного живлення зменшує суму нероз-
поділених прибутків, а це порушує рівновагу балансу (-18 тис. грн.), 
тож треба провести другий тур розрахунків, виходячи з фінансування 
нестачі з тих же джерел, що представлені у табл. 92. Нестача стане 
досить малою – у межах помилки, що припускається для прогнозу. 

Етап 5. Аналіз прогнозу 
Головна мета – оцінка прогнозних розрахунків з точки зору фі-

нансової політики і стратегічних пріоритетів компанії. Виконується як 
звичайний аналіз фінансових коефіцієнтів. 
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19.2. Прямі розрахунки плану 
 
Попередній звіт про фінансові результати далеко не завжди бу-

дується на основі касового кошторису. Натомість можна зробити прямі 
розрахунки всіх статей. Розрахувавши спочатку рівень продажів, мож-
на потім помножити його на емпіричні значення собівартості і різних 
елементів витрат для того, щоб вивести значення тієї або іншої статті 
звіту. Якщо емпіричні коефіцієнти неприйнятні, слід застосувати вдо-
сконалені оцінки. 

Попередній баланс 
Проілюструємо підготовку попереднього балансу на прикладі. 

На 31 грудня попереднього року компанія мала наступний баланс 
(табл. 94): 

 
Таблиця 94 

 

Попередній баланс компанії (тис. грн.) 
 

 АКТИВ  ПАСИВ  

Залишкова вартість 
основних засобів 

800 Власний капітал 1022

Товарно-матеріальні 
запаси 

350 Короткострокові кредити банку 50 

Дебіторська заборго-
ваність 

342 Кредиторська заборгованість 200 

Готівкові 
грошові кошти 

100 Нараховані витрати по заробітній 
платні і витрати по її виплаті 

250 

Поточні активи, 
всього 

792 Нарахований податок на прибуток 70 

  Короткострокова кредиторська 
заборгованість 

570 

Разом активів 1592 Разом пасивів 1592
 

Дебіторську заборгованість на 31 грудня можна підрахувати, 
додавши до залишку заборгованості на початок звітного року суму 
запланованих продажів у кредит і вирахувавши суму запланованих 
інкасових платежів такого роду за той же період.  

Прогнозування активів  
Якщо немає касового кошторису, залишок дебіторської заборго-

ваності може бути підрахований за допомогою коефіцієнта оборотнос-
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ті засобів. Він відображає співвідношення між об’ємом продажів за 
готівку і дебіторською заборгованістю. Його рівень визначається, ви-
ходячи з досвіду. Для того, щоб оцінити рівень дебіторської заборго-
ваності, потрібно розділити запланований об’єм продажів на коефіці-
єнт оборотності. Якщо прогноз об’єму продажів і коефіцієнт оборот-
ності реалістичні, цей метод дозволить одержати наближене значення 
залишку дебіторської заборгованості.  

Розрахунок інвестицій в запаси на 31 грудня може бути засно-
ваний на даних виробничого плану, який, у свою чергу, базується на 
прогнозі продажів. Цей план має відображати об’єм очікуваних заку-
півель, очікувані витрати запасів у процесі виробництва та очікуваний 
рівень запасів готової продукції. Грунтуючись на цій інформації і вра-
ховуючи початковий рівень запасів, можна дати планову оцінку об’єму 
запасів. 

Прогноз стану запасів може бути зроблений швидше на основі 
коефіцієнта оборотності (відношення собівартості реалізованої проду-
кції до середніх залишків запасів), ніж за допомогою даних виробни-
чого плану. Цей коефіцієнт використовується так, як і у випадку з де-
біторською заборгованістю, за виключенням того, що розраховується з 
метою визначення кінцевого стану запасів з їх середнього значення: 

 

( ) ,
2/10 II

Ckо +
=  

 
де kо – коефіцієнт оборотності, І0 та І1 – відповідно, запаси на 

початок та на кінець періоду. 
Знаючи передбачуване значення коефіцієнта оборотності і про-

понований об’єм реалізації по собівартості і володіючи інформацією 
про початковий стан запасів, ми переписуємо це рівняння для того, 
щоб вирішити його щодо невідомої величини: 

 

.2
01 I

k
СІ
о

−=  

 
Якби в нашому прикладі очікуваний коефіцієнт оборотності за 6 

місяців склав 3,4, а собівартість реалізованої продукції – 130,9 тис. 
грн., то ми мали б 
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Таким чином, наша оцінка об’єму запасів на 31 грудня дорівню-
вала б 420 тис. грн., що означає помірне зростання запасів у порівнянні 
з їх рівнем на початок року відповідно до зростання об’єму продаж. 

Майбутня балансова вартість основних засобів розраховується 
за допомогою надбавки до вже наявної балансової вартості запланова-
них витрат на основні засоби, вирахування з цієї суми зносу за плано-
вий період та балансової вартості реалізованих основних засобів. Від-
повідно до звітних даних, капітальні витрати дорівнюють 200 тис. грн. 
Протягом року продається основних засобів на суму 40 тис. грн. за 
ціною, що дорівнює балансовій вартості з урахуванням амортизації. 
Якщо знос за період складає 110 тис. грн., то очікуваний чистий при-
ріст основних засобів буде 50 тис. грн. (200 тис. грн.– 40 тис. грн. – 110 
тис. грн.), а передбачувана залишкова вартість основних засобів на 
кінець планового року складе 850 тис. грн. Оскільки капітальні витра-
ти плануються наперед, основні засоби доволі легко прогнозувати. 

Прогнозування кредиторської заборгованості і власного капіталу 
Повертаючись до пасивів, можна сказати, що кредиторську за-

боргованість підраховують, додаючи до залишків на 31 грудня вартість 
усіх запланованих закупівель на рік за вирахуванням загальних запла-
нованих наявних платежів за покупки в цьому періоді. Отже, оцінка 
кредиторської заборгованості така: 200 тис. грн.+50 тис. грн., або 250 
тис. грн.  

Розрахунок нарахованої заробітної платні і витрат по її виплаті 
базується на даних виробничого плану і взаємозв’язку між цими нара-
хуваннями і виробництвом, що мав місце в минулому. Ми припускає-
мо, що сума нарахованої заробітної плати і витрат складе 240 тис. грн.  

Нарахований податок на прибуток можна підрахувати, додаючи 
до поточного залишок накопичених до сплати сум податку і віднімаю-
чи фактичні виплати. Якщо прогнозована величина податку на прибу-
ток за період складає 60 тис. грн., як показано в умовному звіті про 
фінансові результати, і фірма має планувати таку ж суму реальних ви-
плат по ньому, оцінка нарахованого податку на прибуток на 31 грудня 
планового року складатиме 70 тис. грн. 

Власний капітал на кінець планового року буде рівний власному 
капіталу на початок плюс дохід після сплати податків за період і мінус 
сума дивідендів, що будуть сплачені. Якщо прибуток після сплати по-
датків оцінюється в 65 тис. грн., то власний капітал на кінець планово-
го року буде 1022 тис. грн. плюс 65 тис. грн. і мінус дивіденди у 40 
тис. грн., тобто 1047 тис. грн.  

Залишаються дві статті – готівка і банківські позики. З касового 
кошторису має бути очевидно, що оцінка об’єму грошових коштів на 
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кінець планового періоду буде 13,5 тис. грн. без додаткового фінансу-
вання. Якщо фірма проводить політику підтримки мінімального зали-
шку грошових коштів у сумі 75 тис. грн. і бере кредити на підтримку 
цього залишку, то об’єм грошових коштів складе 75 тис. грн., а банків-
ські позики зростуть на 61,5 тис. грн. і складуть 111,5 тис. грн. 

Загалом готівка і кредиторська заборгованість є балансуючими 
статтями при підготовці попереднього балансу. За їх допомогою актив 
і пасив приводяться у відповідність. 

Як тільки підраховані всі елементи попереднього балансу, вони 
об’єднуються у відповідну форму (табл. 95):  

 
Таблиця 95 

 

Попередній баланс на 31 грудня 2007 р. (тис. грн.) 
 

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 

Залишкова вартість 
основних засобів 

850,0 Власний капітал 1047,0 

Товарно-матеріальні 
запаси 

420,0 Короткострокові кредити 
банку 

111,5 

Дебіторська 
заборгованість 

373,5 Кредиторська заборгованість 250,0 

Готівкові грошові 
кошти 
 

75,0 Нараховані витрати 
по заробітній платні і витрати 
по її виплаті 

240,0 

Поточні активи, всього 868,5 Нарахований податок 
на прибуток 

70,0 

  Поточні пасиви, всього 671,5 

Разом активів 1718,5 Разом пасивів 1718,5 
 
Фінансовий аналіз плану та висновки 
Як показано вище, касовий кошторис – це лише один з методів 

підготовки умовного звіту. З цією ж метою можна здійснити прямий 
розрахунок усіх статей балансу за допомогою проектування фінансо-
вих коефіцієнтів і подальших розрахунків на основі цих коефіцієнтів. 
Оцінка дебіторської заборгованості, величини запасів, кредиторської 
заборгованості, нарахування заробітної платні і витрат по її виплаті 
можуть базуватися на коефіцієнтах-відношеннях до об’єму продажів і 
виробництва за минулі періоди. Наприклад, якщо середній період ін-
касації складає 45 днів, оборотність буде 8 разів на рік. Якщо дебітор-
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ська заборгованість дорівнює 500 тис. грн., а фірма припускає збіль-
шення об’єму продажів на 2 млн.грн., то додаткова дебіторська забор-
гованість складе 250 тис. грн. (2 млн. грн./8). Ця сума дозволяє підтри-
мати збільшений об’єм продажів. Таким чином, можна припустити, що 
рівень дебіторської заборгованості через рік буде 750 тис. грн. 

Умовні звіти дозволяють вивчати структуру очікуваних балан-
сів і звітів про фінансові результати. Для аналізу цих звітів можуть 
бути визначені необхідні фінансові коефіцієнти. Їх значення порівню-
ється з даними попереднього та планового року. Використовуючи таку 
інформацію, фінансовий менеджер може проаналізувати напрям змін у 
финансовій діяльності фірми протягом декількох періодів. Якщо фірма 
звикла до більш точних розрахунків, підготовка бюджету готівки, пла-
нових звітів або і того, й іншого змушує її робити прогнози і коор-
динувати політику в різних сферах діяльності. Постійна перевірка цих 
прогнозів готує фірму до зміни умов у зовнішньому і внутрішньому 
середовищі.  

 
 
 
Терміни 

 
Прогнозний звіт про фінансові 
результати 

Фінансування зворотного 
живлення 

Автоматично утворені фонди Прямі розрахунки плану 
Спонтанні пасиви Попередній баланс 
Додаткові фонди  

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Поясніть сутність методу проектованого фінансового звіту. 
2. Як формується прогнозний звіт про фінансові результати? 
3. Яка процедура підготовки прогнозного балансу? 
4. Яке значення у фінансовому плануванні має вартість джерел 

капіталу? 
5. Як організується фінансування зворотного живлення? 
6. Що означають „прямі розрахунки плану”? 
7. З якою метою у прямому плануванні використовуються фінан-

сові коефіцієнти? 
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Задачі 
 

Задача 170 
Відомі наступні дані щодо фінансового стану компанії “Черво-

ний трикутник” (табл. 96): 
 

Таблиця 96 
 

Попередній звіт про фінансові результати компанії, тис. грн. 
 

Показник Сума 
Обсяг продажів 3000 
Операційні витрати (без амортизації) 2450 
EBITDA 550 
Амортизація 250 
ЕВІТ 300 
Проценти 125 
ЕВТ 175 
Податки (25%) 43,75 
Чистий прибуток 131,25 

 

Розробляючи план на наступний рік, керівництво компанії зі-
брало наступну інформацію: 
- продажів буде на 10% вище, ніж 3000 млн. грн. від продажів, що 

мало місце минулого року; 
- експлуатаційні витрати без амортизації дорівнюватимуть 80% 

продажів; 
- амортизація зростає за тими ж нормами, що і продажі;  
- сума оплати процентів за кредит не буде змінюватися. 

На підставі цієї інформації визначте, яким буде прогнозований 
чистий прибуток наприкінці року. 

 
Задача 171 
Фірма “Комп’ютери T” робить масові закупки маленьких 

комп’ютерів, забезпечує їх у придатно розміщеному складі і відванта-
жує до мережі роздрібних магазинів. Баланс підприємства на 31 грудня 
2006 р. виглядає так (табл. 97): 
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Таблиця 97 
 

Баланс компанії “Комп’ютери T” на 31 грудня 2006 р., тис. грн. 
 

Актив Сума Пасив Сума 
Необоротні активи:  Акціонерний 

капітал 
15,0 

 – залишкова вартість 35,0 Нерозподілений 
прибуток 

66,0 

Запаси і витрати 58,0 Довгострокова 
позика 

6,0 

Дебіторська заборгова-
ність 

26,0 Кредитори:   

Грошові кошти 3,5 – за платежами 9,0 
Всього оборотний 
капітал 

87,5 – за товарами 18,0 

  – накопичення 8,5 
  Всього поточних 

пасивів 
33,5 

Всього активів 122,5 Всього пасивів 122,5 
 

Продажі за 2006 р. склали 350 млн. грн., тоді як чистий прибу-
ток протягом року становив 10,5 млн. грн. Сплачені звичайним акціо-
нерам дивіденди – 4,2 млн. грн. Компанія діє на повну потужність. 

Припустимо, що всі фінансові відношення не змінюються. 
1. Якщо планується зростання обсягів продажу до 70 млн. грн., або 

на 20% протягом 2007 р., визначте планові потреби компанії в 
капіталі за рахунок зовнішнього фінансування. 

2. Побудуйте плановий баланс підприємства на 31 грудня 2007 р. 
Припустіть, що всі зовнішні потреби в капіталі покриті за раху-
нок банківських кредитів. 

3. Обчисліть фінансові коефіцієнти, користуючись проектованим 
на 31 грудня 2007 р. балансом підприємства. Станом на 2006 р. 
фінансові коефіцієнти компанії і середні для промисловості по-
казані у 98 (%): 
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Таблиця 98 
 

Фінансові коефіцієнти для компанії і в середньому по галузі за 
2006 р., % 

 

Показники Комп’ютери Т Середні для галузі 
Коефіцієнт поточної ліквідності 2,5 3 
Боргове відношення, D/A 33,9 30,0 
ROE 13,0 12,0 

 

4. Припустіть, що продажі зростають на ті ж 70 млн. грн., але це 
зростання триває понад 5 років, тобто продаж росте на 14 млн. 
грн. кожного року: 

– обчисліть повні додаткові фінансові потреби за 5-річний період. 
(Порада: використовуйте відношення 2006 р.); 

– побудуйте плановий баланс підприємства на 31 грудня 2007, 
використовуючи рахунки до сплати як засіб урівноваження; 

– обчисліть коефіцієнт поточної ліквідності, співвідношення D/A і 
ROE на 31 грудня 2007 р.  
 
Задача 172 
Нижче надано фінансову звітність корпорації Krogh Lumber за 

2006 р., тис. грн. (табл. 99,100): 
 

Таблиця 99 
 

Звіт про фінансові результати корпорації Krogh Lumber за 2006 р., 
тис. грн. 

 

Показники Сума 
Виручка від реалізації 52000 
Операційні витрати 22600 
EBIT 29400 
Проценти по кредиту 1017 
ЕВТ 28383 
Податки (25%) 7096 
Чистий прибуток 21287 
Дивіденди (60%) 12772 
Нерозподілений прибуток 8515 
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Таблиця 100 
 

Баланс корпорації Krogh Lumber за 2006 р., тис. грн. 
 

Актив  Сума Пасив Сума  
Необоротні активи:   Акціонерний капітал 12000 

 – залишкова вартість 20600 Нерозподілений при-
буток 

8515 

Запаси 11005 Довгострокова позика 8500 

Дебіторська 
заборгованість 

8900 Кредитори:    

Грошові кошти 1080  – за платежами 4200 

Всього оборотний 
капітал 

20985  – за товарами 5850,00 

     – накопичення 2520 

    Всього поточних 
пасивів 

12570 

Всього активів 41585 Всього пасивів 41585 
 

1. Припустіть, що компанія діяла на повній потужності в 2006 р. 
щодо всіх елементів, окрім необоротних активів; вони в 2007 р. 
використовувалися тільки на 75% потужності. На скільки відсо-
тків можна було б збільшити продажі у 2007 р. порівняно з 
2006 р. без потреби у збільшенні необоротних активів? 

2. Тепер припустимо зростання продажів у 2007 р. на 25%. Скільки 
додаткового зовнішнього капіталу потрібно? Припустіть, що 
Krogh не може продавати необоротні активи і що будь-які по-
треби фінансуються за рахунок векселів. Використовуйте про-
гнозний звіт, щоб визначити додатковий нерозподілений прибу-
ток. 
 
Задача 173 
Компанія “Вікторія” очікує, що обсяг продажів у наступні два 

роки буде дорівнювати 2400 тис. грн. щорічно. Продажі здійснюються 
рівномірно протягом року. Відома наступна інформація щодо діяльно-
сті компанії: 
– кошти на рахунку складають як мінімум 4% річного обсягу про-

дажів; 
– покупцям надається відстрочка платежу у 60 днів; 
– оберненість товарно-матеріальних запасів – 8 разів; 
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– основні засоби складають на момент розробки плану 500 тис. грн.; 
– постачальники надають компанії товарний кредит тривалістю в 

один місяць; 
– заборгованість по платежах – 3% річних обсягів продажу; 
– заборгованість перед банком складає на даний момент 300 тис. 

грн., і до кінця року має бути сплачено 75 тис. грн.; 
– заборгованість по короткострокових кредитах банку зараз скла-

дає 50 тис. грн., і можна ще отримати до 250 тис. грн.; 
– акціонерний капітал – 100 тис. грн. (залишається незмінним); 
– нерозподілений прибуток отримано у попередньому році в сумі 

500 тис. грн.; 
– рентабельність продажів – 8%; 
– дивіденди не сплачуються; 
– собівартість реалізованої продукції – 60% обсягів продажів; 
– закупки складають 50% собівартості реалізованої продукції. 

На основі наведеної інформації: 
1. Складіть попередній баланс та звіт про фінансові результати на 

кінець року. 
2. Проаналізуйте основні фінансові відношення компанії. 
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