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допоможе істотно покращити інвестиційний та економічний потенціал країни, а згодом зможе
вивести Україну на новий економічний рівень.
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САНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
к.е.н., доцент Н.С. Артамонова
Одеський національний політехнічний університет
Рішення щодо проведення санації підприємства або його ліквідації приймаються на основі
висновків санаційного аудиту.
Санаційний аудит являє собою окремий вид діяльності фірм, він проводиться на підприємстві
з фінансовою кризою.
Головна мета аудиту – оцінити санаційну здатність підприємства на основі всебічного
комплексного аналізу фінансово– господарської діяльності й вивчення умов існуючої концепції
санації.
Замовниками аудиту можуть бути: діючі й потенційні власники корпоративних прав
підприємства; позикодавці, кредитори для рішення питання санаційного кредиту; саме підприємство ;
потенційні санаторы ( при реорганізації); державні органи при рішенні питання про державну
підтримку санації.
Зовнішнім замовникам санаційного аудита необхідна об'єктивна інформація підтверджуюча,
що :
Дані фінансового майнового положення боржника є повними й достовірними.
План санації реалістичний й обрано найбільш раціональний варіант розвитку підприємства.
Аудиторові доручають провести економіко–правову експертизу санаційної концепції й
зробити висновки про доцільність вкладення коштів в об'єкт санації.
Санаційна здатність – наявність у підприємства, що перебувають у стані кризи: фінансових;
організаційних; технічних і правових можливостей задля забезпечення успішного проведення
санаційних заходів.
До передумов санаційної здатності відносять: наявність у підприємства ефективної санаційної
концепції й потенціалу для забезпечення успішної діяльності в майбутньому, стійка позиція на ринку
й реальна можливість збільшення обсягів реалізації, конкурентні переваги, виробничий і кадровий
потенціал, реалістичність концепції санації.
Санаційноздатним підприємство може вважатися тоді, коли продисконтована очікувана
вартість майбутніх активів у випадку успішної санації буде перевищувати вартість ліквідаційної маси
до проведення санции.
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До аналітичних критеріїв в межах експрес–тестування санаційної здатності підприємства
відносяться показники: коефіцієнт можливого відновлення платоспроможності; коефіцієнт
фінансової стабільності; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; коефіцієнт
інвестування.
Можливість відновлення платоспроможності встановлюється:
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t − період дослідження за звітністю (бажано річною).
Якщо коефіцієнт ›1, то у підприємства є реальна можливість у найближчі 6 місяців відновити
платоспроможність.
Якщо коефіцієнт ‹1, то розраховується коефіцієнт можливої втрати платоспроможності в
найближчі 3 місяці [1;2].
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Крефіцієнт фінансової стабільності показує питому вагу в загальній вартості майна
підприємства всіх джерел коштів, які підприємство може використовувати у своїй господарській
діяльності тривалий час без шкоди для кредиторів. Рекомендовані значення від 0,6 до 0,9.
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ДО – довгострокові зобов’язання; ВК – власний капітал.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує ступінь участі
власного капіталу у формуванні оборотних активів. Це розрахунковий показник, що залежить як від
структури активів, так і від структури джерел коштів. Нормальне значенням даного показника більше
або дорівнює 0,1.
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НА – необоротні активи підприємства
Коефіцієнт інвестування Кінв – вказує на ступінь вкладення власного капіталу підприємства в
основні кошти (нерухомість) підприємства.
Кінв =
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де ВА – позаоборотні активи підприємства (I розділ активу).
Для підприємств, що прагнуть до оздоровлення та надання інвестицій, бажано щоб цей
показник за минулі роки бізнесу мав значення не меньше 1, що є привабливим для потенційного
інвестора та має вплив на інвестиційну ємність майбутніх вкладень.
Якщо три складові з вищеперелікованих відповідають вимогам, то рівень санаційної здатності
вважається задовільним, що для потенційного інвестора є важливим чинником при прийнятті
позитивного рішення щодо інвестування заходів з фінансового оздоровлення. Якщо вимогам
відповідає менше трьох показників, вкладання для інвестора не вважаються доцільними, а рівень
санаційної здатності, за даними екпрес–аналізу, вважається низьким.
Проте, це ствердження носить тільки рекомендаційний характер, а інвестор може продовжити
діалог щодо вкладання коштів у фінансове оздоровлення підприємства.
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