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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Значение оценки финансово-

хозяйственной деятельности в системе управления велико, так как именно она 

является базой, на которой строится разработка финансовой политики и 

стратегии предприятия. 

Ведущее преобразование учета и переход к международным стандартам 

финансовой отчетности вновь вернула к жизни один из важнейших элементов 

управленческой работы - финансовый анализ. 

Но современные условия обусловили необходимость коренных 

изменений в методологии и методике оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Сегодня на практике возникает множество трудноразрешимых проблем, 

многие из которых связаны с необходимостью существенного возрастания 

результативности предпринимательской деятельности, выполняющей особую 

роль в повышении конкурентоспособности национального хозяйства.  

Важное значение приобретает решение вопросов улучшения управления 

совокупным капиталом в предпринимательских структурах. 

Причиной данного обстоятельства является тот факт, что в соответствии с 

насущными задачами социально-экономического развития России возникла 

настоятельная потребность повышения эффективности использования 

хозяйственных ресурсов на основе изменения сложившейся модели 

предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, в настоящее время в нашей стране накопилось множество 

сложных проблем, которые не удается кардинально решить на основе 

утвердившихся в предпринимательской практике подходов и методов 

управления в условиях развития процессов глобализации и усиления 

конкурентной борьбы. 

В современных условиях российские предприниматели нуждаются в 

серьезной теоретической и практической помощи при принятии решений в 

Բովանդակություն  
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Ներածություն  

 

Թեմայի հրատապությունը, հետազոտությա ն Նշանակությունը գնահատման ֆինանսատնտեսական գործունեությա ն կառավարման համակարգում մեծ է, քանի որ հենց դա է հիմք, որի վրա կառուցվում է մշակում ֆինանսական քաղաքականության և ռազմավարության ձեռնարկության. Առաջատար դարձի հաշվառման և անցում ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգայի ն  

ստանդարտների կրկին վերադարձրել է կյանքի կարևորագույն տարրերից է համարվում  կառավարչական աշխատանքի - ֆինանսական վերլուծություն. Բայց ժամանակակից պայմաններ անհրաժեշտությունը պայմանավորել են արմատական փոփոխություններ մ եթոդաբանության և մեթոդիկայի գնահատման ֆինանսատնտեսական գործունեությա ն ձեռնարկության.  

Նպատակն է ավարտական որակավորման աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելու գործունեությա ն մանկական առողջարարական ճամբարներ "" և մշակել առաջարկներ դրա բարձրացմանը.  

Դրված նպատակը предопределила հիմնական ուսումնասիրությա ն խնդիրները:  

- և տեսակները եռնարկության;  

- վերլուծել  մեթոդաբանությունը վերլուծությա ն արդյունավետության և օգտագործման ինտենս իվության համախառն կապիտալի ձեռնարկության;  

- ուսում նասիրել փոխադարձ  գործունեության արդյունավետությա ն ձեռնարկությա ն և վերլուծությա ն հերթը շուրջ համախառն կապիտալի;  

 վերլուծել ու գնահատական տալ արդյունավետությա ն գործունեության ДСОЛ "";  

- մշակել մ իջոցառումներ արդյունավետությա ն բարձրացմանը գործունեության ДСОЛ "".  

Հետազոտման  առարկան – տնտեսական գործունեությա ն արդյունավետությունը ձեռնարկության.  

Հետազոտությա ն օμյեկտ են հանդիսանում արտադրական-տնտեսական գործունեությունը ДСОЛ "".  

Տեսական  հիմքը: հետազոտության  ծառայել աշխատությունները ռուս գիտնականների Ազարենկան Ա. Վ., Акуловой Հ.  Վ., Մ. Ի.  - ն, Հ . Ս., Շերեմ ետան Ա. Ե, Ռ. Ա. - ին եւ այլն:  

Տեղեկատվական բազան ուսում նասիրություններ են կազմել: հաշվապահական և կառավարչական հաշվետվությունների ДСО Л "".  

Այսօր գործնականում  առաջանում է բազմաթիվ трудноразрешимых խնդիրներ, որոնցից շատերը կապված անհրաժեշտություն է էական աճման արդյունավետության ձեռնարկատիրական գործունեության,  որը հատուկ դերը մ րցունակությա ն բարձրացման ազգային տնտեսության.   

Կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում խնդիրների լուծումը կառավարման բարելավման հանրագումարային կապիտալով հայաստանում գործարար կառույցներում: Սույն հանգամանքի պատճառ է հանդիսանում այն փաստը, որ ըստ հրատապ խնդիրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հրատապ անհրաժեշտ ություն է առաջացել օգտագործման արդյունավետությա ն  

բարձրացման " տնտեսական ռես ուրսների հիման վրա փոփոխություններ ստեղծված մոդելի ձեռնարկատիրական  գործունեության. Դրա հետ մ եկտեղ, ներկայումս մեր երկրում կուտակվել են բազմաթիվ բարդ խնդիրներ, որոնք չի կարողանում արմատապես լուծել հ իման վրա утвердившихся ձեռնարկատիրական  պրակտիկայում մոտեցում ների և մեթոդների կառավարման պայմաններում զարգացման գործընթացների գլոբալացման և ուժեղացման մրցակցային  

պայքարից ։  

Ժամանակակից պայմաններում ռուս գործարարները լուրջ կարիք ունեն տեսական և գործնական օգնության որոշումների կայացման գործընթացում կառավարման հանրագումարային կապիտա լով, ընտրելով գերակա ուղղութ յունների և ուղիների գործունեությա ն արդյունավետության բարձրացման ձեռնարկատիրական կառույցները, ելնելով իրական պայմանների ռուսական  

տնտեսության, սպառնալիքների և մարտահրավերների նոր ժամանակ.  

 
 

 
 

Գլուխ 1 . Տեսական և մեթոդական հիմքերը վ երլուծությա ն արդյունավետության ձեռնարկության գործունեությա ն  

1.1. Հասկացությունը և տեսակները արդյունավետությա ն  

 

Ժամանակակից փուլում յուրաքանչյուր ձեռնարկություն, լինելով տնտեսապես ինքնուրույն товаропроизводителем իրավունք ունի օգտագործել ցանկացած  արդյունավետությա ն գնահատման սեփական արտադրությա ն զարգացմանը,սակայն կան հանրածանոթ կատեգորիաներ և հասկացություններ, որոնք օգտագործվում են գնահատման արդյունավետության.  

Արդյունավետությունը արտացոլում է համալիր բնական, տնտեսական, գիտատեխնիկական , սոցիալական եւ քաղաքական պայմանների արտադրողական ուժերի և արտադրական հարաբերությունների. Այնպես որ արդյունավետությունը կարող է արտահայտել գործունեությա ն արդյունավ ետությունը աշխատանքի միջոցների, առարկաների աշխատանքի և աշխատուժի ինչպես  

շրջանակներում, ժողովրդական տնտես ությա ն, որպես ամբողջություն, նրա ճյուղերի կառուցվածքային ստորաբաժանման հատվածների, այնպես էլ առանձին ձեռնարկություններում ։  

Հայտնի է,  որ արտադրական  գործունեություն մարդկանց  բնութագրվ ում և գնահատվում ձեռք բերված տնտեսական արդյունավետության, ստացված տնտեսական ազդեցություն, ներկայացված է, որպես կանոն , արժեքի.  Ընդ որում, դրական արդյունքները և նշված գործունեությա ն արտադրության որոշակի ապրանքի արտացոլում ծավալները ստացվող արդյունք.  

Անհ րաժեշտ  է տարբերակել հասկացությունները "ազդեցություն" ու  "արդյունավետությունը". Լայն իմաստով ազդեցություն իրենից  ներկայացնում է ստացված ցանկացած գործունեության  արդյունք. Սակայն որքան է լ եղել է կարեւոր ազդեցություն,  ինքնին այն բավարար չէ բնութագրում է ձեռնարկությա ն գործունեությա նը,  քանի որ ցույց է  տալիս, գնով, ինչ  գնով այն ստացվել է : Նույն  

ազդեցությունը կարող է ստացվել տարբեր ձեւերով, տարբեր մակարդակի ռես ուրս ների օգտագործման (ծախսերի) և, ընդհակառակը, նույն ծախսերը կարող են տալ տարբեր ազդեցություն. Ուստի, անհրաժեշտ է համեմատել ձեռք բերված ազդեցություն այն ծախսերի (ռեսուրսներ), որոնց միջոցով նա ահազանգ է ստացվել.  

Արդյունավետությունը հարաբերական ցուցանիշ է, բնորոշող ստացված ազդեցություն  հարաբերակցությամբ ծախսերով նրա ձեռքբերում.  

Արդյունավետությունը տնտեսագետների հասկացվ ում է բացառապես որպես եկամտաբերության աստիճանը, в ыгодности, եւ, համապատասխանաբար, որպես հարաբերական ցուցանիշը, числителе որի արդյունքները, իսկ հայտարար – ծախսեր. Մինչդեռ, հասկացությունը արդյունավետությա ն – բազմաբնու յթ.  

Բարդությունը եւ բազմազանությունը կատեգորիաներ արդյունավետությունը թու յլ չի տալիս բացահայտել մ ի չափանիշ համար, նրա բնութագրերը և չափման. Վերջին պայմանավ որում տարանջատում ը արդյունավետության մ ի շարք տեսակների (табл. 1). 

Տակ տնտեսական արդյունավետությա ն արտադրական-տնտեսական գործունեությա ն հասկացվում են ստանա լու բոլոր մեծ ազդեցություն , օգտագործման-մասերից стоимостей միավորի նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք գործընթացում  [8, էջ 106].  

Արտադրության արդյունավետությունը կարեւորագույն  ցուցանիշների տնտեսության ձեռնարկության . Որոշում փոփոխվ ող պահանջմունքների եւ դրանց բավարարման անհրաժեշտությունը պահանջում է մշտական բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը :  

Արտադրության արդյունավետությունը հ իմնված է հետևյալ ս կզբունքների վ րա:  

– ռացիոնալ օգտագործում ը հումքային և էներգետ իկ ռեսուրսների;  

– օգտագործելով  օպտիմա լ տեխնոլոգիական եղանակները: արտադրության բոլոր փուլերում;  

– ռացիոնալ օգտագործում ը օժանդակ նյութերի;  

– օգտագործելով  ժամանակակից  համակարգի որակի վերահսկողությա ն, հումքի եւ տեխնոլոգիական գործընթացի պարամետրերի;  

– որակավորման բարձրացում ձեռնարկության աշխատակիցների;  

կատարելագործումը լոգիստ իկայի.  

"Գործոնների արդյունավետության բարձրացման  արտադրությա ն են վերաբերվում: արագացնել գիտատեխնիկական առաջընթացի, օգտագործում ը արտադրության մ եջ գիտության նվաճումների և առաջավոր տեխնոլոգիաների; կառուցվածքային վերակառուցումը, տնտեսությա ն; զարգացումը մասնագիտացման և կոոպերացման;  կիրառումը արդյունավետ կառավարման  և այլն:  

Աղյուսակ 1  

Դասակարգումը տեսակների արդյունավետությա ն [4, էջ 127]  

Классификационный նշան Վերծանումը классификационного հնարավ որությունը 

1. Ուղղվածություն ազդեցության • տնտեսական   

• սոցիա լական  

• народнохозяйственная  

2. Տեղանքը • արդյունավետությունը տարածաշրջանների  

• արդյունավետությունը տնտեսական օղակների 

արդյունավետությունը ձեռնարկության  

3. Գործոնները արտադրության • աշխատանքի արդյունավետությունը 

• արդյունավետությունը կապիտալի 

• հողային պաշարների օգտագործման արդյունավետությունը 

• արդյունավետությունը ձեռնարկատիրական  ունակությունների 

4. Փուլի վերարտադրությա ն • արտադրության արդյունավետությունը 

• բաշխման արդյունավ ետությունը 

• արդյունավետությունը փոխանակման  

• սպառման արդյունավետությունը 

5. Արտացոլում  ծախսերի • ծախս երի արդյունավետության  աշխատանքի 

• արտադրական  ծախսերի արդյունավետությունը 

• արդյունավետությունը կիրառվող ռեսուրսների 

6. Ձեւը նույնականացման • բացարձակ արդյունավետությունը 

• համեմատական արդյունավետությունը 

 

Արդյունավետության բարձրացմանը – խնդիրը, որի լուծում ից է կախված հաջողությունը գործունեությա ն ձեռնարկությա ն շ ուկայական տնտեսության մ եջ: Սա ձեռք հիման վ րա համակարգային մոտեցման հետ:  

Տակ արդյունավետության արտադրությա ն կարելի է հասկանա լ հարաբերակցությունը ստացված վերջնական արդյունքների արտադրությա ն, մի կողմից, և ծախսերով արտադրության գործոնների, մյուս կողմից .  

Հասկացության մ եջ արտադրության արդյունավետությունը արտացոլվում գործողություն բա զմաթիվ օբյեկտիվ տնտեսական օրենքների եւ ցուցադրվել մեկը կարեւորագույն կողմերի հասարակական արտադրության, նրա արդյունավետությունը.  

Արտադրության արդյունավետությունը հանդիսանում է համալիր հասկացություն է եւ արտահայտվում է բոլոր տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների ձեռնարկության գործունեությա ն, ինչպիս իք են '  արտադրանքի թողարկման ծավալը ըստ տեսականու, աշխատանքի արտադրողականությունը, материалоемкость արտադրության եւ կոնկրետ տեսակի արտադրանքի, фондоотдача  

միավոր հ իմնական ֆոնդերի, հարաբերակցությունը և ինտենսիվ գործոնների приросте արտադրության ծավալների, ծախսերի ետգնման ժամկետը և այլն:  

Գործնականում  տարբերում են ընդհանուր (բացարձակ) և համեմատական տնտեսական արդյունավետությունը.  

Բացարձակ  տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշը որոշակի ժամանակահատվածում բնութագրող ընդհանուր մեծությունը տնտեսական ազդեցությունը համադրությա ն չափի ծախսերի և ռես ուրսների առանձին-առանձին եւ ամբողջության  մեջ[4, էջ 187].  

Եթե ձեռնարկությունը ստիպված է տալ տնտեսական գնահատական է այլընտ րանքային նախագծերի, զգա լիորեն различаю щимся մակարդակով կապիտալ ներդրումների եւ несопоставимых-ի վերջնական արդյունքների, ապա այդ նպատակի համար օգտագործում են այլ մեթոդներ, որոնք շարադրվում են ուսումնական նպաստների տնտեսության ձեռնարկության և ներդրումային  

կառավարման համար:  

Ամենամեծ բարդությունը որոշելիս տնտեսական արդյունավետության նորարարությունների — դա ամբողջական հաշվառում, բոլոր տեսակի բարդություններ. Սովորաբար առանձնացնում են հետեւյալ առավել էական տնտեսական ազդեցություն:  

- նվազում  է արտադրանքի ինքնարժեքի;  

- նվազեցնել տեսակարար կապիտա լ ներդրումների (հաշվում միավոր նոր տեխնիկա);  

- բացարձակ արտադրության ծավալների ավելացում ը;  

- արտադրողականության աճ (աշխատանքի) օգտագործման  նոր աշխատանքի միջոցների համեմատ հիմնարար;  

 աճը ժամկետի ծառայության  նոր տեխնիկայի համեմատ բազային (տվյալ դեպքում ազդեցություն է հասնել փոփոխություններ,  բաժնեմասի հատկացում ների ամբողջական  վերականգնում ը հիմնական ֆոնդերի);  

- նվազում  տեսակարար ծախս ի օգտագործվող նյութերի (материалоемкость) օգտագործելով նոր տեխնիկայի հետ համեմատած բազային;  

փոփոխություն տարեկան պահպանման ծախսերի սպառողին, երբ  օգտագործվում է նոր տեխնիկայի երբ հաշվարկվ ում է արտադրանքի ծավալները, արտադրությա ն օգտագործելով միավոր նոր տեխնիկա;  

փոփոխություն հ ոլովված ծախսերի ներդրման նոր տեխնիկայի (օրինակ, շ րջակա մ իջավայրի).  

Մեթոդիկա  համալիր վերլուծության  եւ  գնահատման արդյունավետությա ն տնտեսական  գործունեության  կարեւոր տեղ է  զբաղեցնում կառավարչական վ երլուծությա ն. Կիրառումն ապահով ում է ' 1) օբյեկտիվ գնահատական անցյալ գործունեութ յան, որոնում պահուստների արդյունավետությա ն բարձրացման տնտեսավարման;  2) տեխնիկատնտեսական հիմ նավորումը անցնելու նո ր 

ձևի սեփականությա ն և տնտեսավարման;  3) համեմատական գնահատականը արտադրողների մ րցակցային պայքարում և գործընկերների ընտրությունը:  

Կարեւոր ուղղություն արդյունավետությա ն բարձրացման արտադրությա ն որակի բարելավ ումն է  արտադրանքի. Ազդեցությունը:  այս գործոնի ընդհանուր արտադրության ծավալը որոշվում է, որպես կանոն , ուղղակի հաշվով հիման վ րա տարբերության արտադրանքի  բարձր որակի համեմատ գնով ապրանքների ավելի ցածր է ։ Եթե  արտադրանքը դասակարգվում է  ըստ сортам կամ  

առկա ցանկացած այլ դասարանի որակի և համապատասխանաբար գնով, ապա փոփոխությա ն ազդեցութ յունը որակի արտադրանքի ծավալը որոշվ ում է '  օգտագործելով մ իջին հավասարակշռված գները.  

Արդյունավետությունը, գիտատեխնիկական առաջընթացի աստիճանը նպատակին հասնելու  НТП, որի վրա չափված արժեքը մեքենայի վերաբերմունքի արդյունք է  обусловившим այն ծախսերին. Ըստ նպատակը НТП այս  արդյունավետություն իր բովանդակությամբ հանդիսանում է ս ոցիա լ-տնտեսական:  Սոցիալ-տնտեսական  արդյունավետությունը իրենից  ներկայացնում է  

համախումբ հարաբերությունների վերաբերյա լ հասնելու վերջնական սոցիալական արդյունք – ավելի լավ բավարարել հասարակությա ն ապրանքների, ծառայութ յունների եւ տեղեկատվությա ն բարեկեցության բարելավման նպատակով և համակողմանի զարգացման անձի. Գործընթացում հասնել այդ արդյունքին ծախսվ ում են տնտեսական ռեսուրսները, ուստի փոխկապակցված տնտեսական եւ սոցիա լական ասպեկտները արդյունավետության կարող են  

դիտարկվել բացի.  

Ցուցանիշը արդյունավ ետության քանակական առաջացման, որի արժեքը ապահովում է արդյունավետությունը նորամուծութ յուններ:  

Նոր տեխնիկա , առաջադիմական տեխնոլոգիան թույ լ է տալիս բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը, թողարկվ ող արտադրանքի որակը ավելի բարձր մակարդակի է[11, էջ 132].  

Ամփոփման չափանիշ տնտեսական արդյունավետության  արտադրությա ն ծառայում է արտադրողականությա ն մակարդակը, որի տակ հասկացվում է վերաբերմունքը ծախսերի (արժեքի դրվող ռես ուրսների) գումարային ծախսերը եկամուտ ներ (արժեքի թողարկվ ող արտադրանքի). 

Կատարումը  կան միջոցը, թե ինչպես է տնօրինում են կոնկրետ ռեսուրսների ժամանակին կատարելու նպատակով, արտահայտված միջոցով քանակի եւ որակի արտադրանք . Կատարումը ուղղակիորեն կապված է տեխնոլոգիաների եւ նախագծման աշխատանքներին: Տեխնոլոգիա ժամանակակից պայմաններում կարև որագույն գործոն,  որն ազդեցութ յուն է արտադրողականությունը.  

Արդյունավետ նախագծային աշխատանքների նպաստում է աճին արտադրողականության  բարձր մակարդակի պայմաններում մասնագիտություն է, որ պահանջում է ստեղծել ճկուն առաջադրանքների և կանոնների աշխատանքները: Վարչությունը արտադրողականությամբ ժամանակակից  պայմաններում դարձել է կարև որ գործառույթը կառավարման արտադրությամբ ։  

Կառավարման համակարգը կատարման ներառում է չափման և գնահատման կատարում ը; պ լանավորման, վերահսկման և արտադրողականությա ն բարձրացման հիման  վրա ստացված տեղեկատվության գործընթացում չափման կատարում ը; հսկողության մ իջոցների իրականացում ը և կատարում ը; գնահատական կատարումը, իր հարթություն.  

Գնահատման և չափման կատարում ը կարեւորվում է  կազմակերպչական-կառավարչական գործունեությա ն ընթացքում: Հենց գործընթացը չափման կատարման ցուցաբերում իրական ազդեցություն արդյունավետությունը կառավարման գործունեությունը,  քանի որ. ներգրավվում է ուշադրություն ղեկավարության խնդրին արտադրողականությա ն բարձրացման  և գործոնների,  որոն ք  

ազդեցություն մակարդակը; մասնակցությա ն գործընթացում չափման կատարումը պատճառաբանում  է նրանց ստեղծագործական ակտիվությունը և изыскание պահուստների արդյունավետությա ն բարձրացմանը; քանակական գնահատման կատարում ը հնարավոր է դարձնում ավելի կոնկրետ վերլուծություն խնդիրներ[15, էջ 214]. 

 

1.2. Մեթոդիկա  վերլուծության արդյունավետությա ն և օգտագործման ինտենսիվ ությա ն համախառն կապիտալի ձեռնարկությա ն  

 

Բիզնեսի ցանկացած ոլորտ ում գործունեության  սկսվում է որոշակի գումարի դրամական կանխիկ, որի հաշվին ձեռք է բերվում անհրաժեշտ քանակությամբ ռեսուրս ներ, կազմակերպվում է արտադրական գործընթացը և ապրանքի իրացում ը. Կապիտա լ գործընթացում  իր շարժման հ ետեւողականորեն երեք փուլում кругооборота: заготовительную, արտադրական եւ сбытовую (նկ. 1).  

Առաջին  փուլում ձեռնարկությունը ձեռք է  բերում անհ րաժեշտ է նրան հիմ նական  միջոցները, արտադրական  պաշարները,  երկրորդ — մ իջոցների մ ի մասը ձեւով պաշարների ընդունվում է վարույթ, իսկ մի մասը օգտագործվում է վճարման աշխատողների աշխատանքի, հարկերի վճարումը,  վճարում ներ ս ոցիալական ապահովագրության  եւ  այլ ծախս երը:  Ավարտվ ում է այս փուլում  

թողարկման պատրաստի արտադրանքի.   

Երրորդ փուլում  պատրաստի արտադրանքը իրացվում է եւ հաշվին ձեռնարկությա ն ստացվում են դրամական մ իջոցներ, ընդ որում, որպես կանոն, ավ ելի սկզբնական գումարի չափը ստացված շահույթի բիզնեսի համար:  

Հետեւաբար, ավելի արագ կապիտալը կկազմ ի кругооборот, այնքան ավելի ձեռնարկություն կստանա  և իրականացնում է  արտադրանքի նու յն գումարի կապիտալի որոշակի ժամանակահատվածում. Հետաձգումը շարժման մ իջոցների ցանկացած փուլում տանում է դեպի դանդաղեցմանը հերթը շ ուրջ կապիտալի, պահանջում է լրա ցուցիչ  ներդրումներ է  եւ  կարող է  առաջացնել զգալ ի 

ֆինանսական  վիճակի վատթարացմանը ձեռնարկության[7, էջ 36].  

Ձեռք բերված արդյունքում արագացման  հերթը շուրջ ազդեցությունը արտահայտվում է առաջին  հերթին բարձրացնել արտադրանքի թողարկման առանց  լրացուցիչ ֆինանսական  ռեսուրսների ներգրավման. Բացի այդ, հաշվին արագացման հերթը շուրջ կապիտա լի մեծացում  է տեղի ունենում գումարի շահույթ, այնպես, ինչպես սովորաբար է բուն դրամական  ձեւով նա վերադառնում  

է прираще нием.  

Գումար 

Գնման  

Արտադրական ռես ուրսները 

Արտադրություն  

Պատրաստի արտադրանք  

Իրականացում  

Գումար 

Բրինձ. 1. Փուլում кругооборота կապիտալի [5, էջ 12]  

Եթե արտադրությունն ու իրացում ը հանդիսանում են  убыточными,  ապա արագացում հերթը շ ուրջ միջոցների հանգեցնում է վատթարացմանը ֆինանսական արդյունքների եւ կապիտալի. Ասվածից  հետեւում է, որ պետք է ձգտել ոչ միայն արագացնել կապիտալի շարժի բոլոր փուլերում кругооборота, բայց և իր առավելագույն отдаче, որն արտահայտվում է գումարի մեծացման  շահույթ  

մեկ ռուբլու կապիտալի. Բարձրացնել կապիտալի եկամտաբերության հասնել ռացիոնալ և խնայողական օգտագործում է բոլոր ռես ուրս ները, недопущением իրենց նվաճել, կորուստների բոլոր փուլերում кругооборота. Արդյունքում կապիտալը կվ երադառնա իր բուն պետության ավելի մեծ գումարով, այս ինքն շահույթով. 

Այսպիս ով ,կապիտա լի օգտագործման արդյունավետությունը բնութագրվում է իր եկամտաբերությամբ (рентабельностью) - վերաբերմ ունքից գումարի շահույթի միջին տարեկան գումարի հիմ նական  և շրջանառու կապիտալի.  

Բնութագրելու համար: օգտագործման ինտ ենս իվության կապիտալի գործակիցը հաշվարկվ ում է նրա հերթը շ ուրջ (վերաբերմ ունքը հասույթի արտադրանքի իրացման, աշխատանքների եւ ծառա յությունների միջին տարեկան արժեքի կապիտա լի).  

Հակառակ ցուցանիշի գործակցով հերթը շուրջ կապիտա լի (վերաբերմունքը մ իջին տարեկան գումարի կապիտալի գումարին հասույթի).  

Կապը շահութաբերությա ն ցուցանիշների ընդհանուր կապիտա լի և նրա հ երթը շ ուրջ արտահայտվում է հետևյալ կերպ:  

 

Այլ կերպ  ասած, ակտիվների շահութաբերությա ն (ROA) հավասար է ստեղծագործությա նը,  շահութաբերությա ն վաճառքի գործակցի հերթը շ ուրջ կապիտա լի:  

 

Այդ ցուցանիշները  արտասահմանյան երկրներում կիրառվ ում են որպես հիմնական գնահատման ժամանակ ֆինանսական վիճակի և գործարար ակտիվության  ձեռնարկությա ն. Շահութաբերությունը կապիտալի, характеризующая հարաբերակցությունը շահույթի և  կապիտալի, օգտագործած ստանալու համար է այդ շահույթի,  մեկն է առավել արժեքավոր եւ առավել լայնորեն  

օգտագործվ ում է ցուցանիշների գործունեության արդյունավետության սուբյեկտի տնտեսավարման. Այս ցուցանիշը թույ լ է տալիս վերլուծութ յուն համեմատել այն արժեքը, որը կլիներ, երբ այլընտ րանքային օգտագործման կապիտա լի. Այն օգտագործվ ում է որակի գնահատման և ձեռնարկության կառավարման արդյունավետության գնահատման ունակությունները ձեռնարկության ստանալ բավարար շահույթ ներդրում ները; կանխատեսման մեծություններ ը 

ժամանել են[16, էջ 147].  

Հիմնական գաղափարը եկամտաբերությա ն հաշվարկման շատ պարզ է, սակայն գոյություն ունեն տարբեր տեսակետներ վ երաբերյալ ներդրումային բազայի տվյալ ցուցանիշից:  

Եկամուտ  ընդհանուր ակտիվ ների գումարը, ըստ Լ. Ա լավագու յն ցուցանիշը, որն արտացոլում է գործունեության արդյունավետությունը ձեռնարկությա ն. Նա բնութագրում եկամտաբերությունը բոլոր ակտիվների, вверенных ղեկավարությանը, անկախ աղբյուրի դրանց  ձեւավորման.  

Մի շարք դեպքերում հաշվարկելիս ROA  ընդհանուր գումարից ակտիվների բացառում непроизводственные ակտիվ ները (ավելորդ հ իմնական միջոցներ պաշարներ, ոչ նյութական ակտիվներ, ծախսեր չվաստակած և այլն) ։ Դա բացառություն անել, որպեսզի դնել ղեկավարությա ն պատասխանատվությունը եկամուտ ակտիվներ, որոնք ակնհայտորեն դրան չեն նպաստում:  

Այս մոտեցում ը, ինչպես կարծում է Լ. Ա., օգտակար է, երբ, օգտագործելով որպես գործիք ՝ ներքին կառավարման և վերահսկողությա ն համար պիտանի չէ և արդյունավետության գնահատման ձեռնարկությա ն ընդհանուր առմամբ. Բաժնետ երերն ու պարտատերերը вверяют իրենց միջոցները ղեկավարությանը ձեռնարկությա ն համար, որպեսզի այն вкладывало նրանց ակտիվները,  

որոնք չեն բերում շահույթ. Եթե կան պատճառներ, որ կապիտալը ներդնել այնպիսի ակտիվ ների մեջ, ապա ոչ  մի պատճառ բացառել նրանց ներդրումային բազայի հաշվարկման ROA.  

Գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե արդյոք պետք է амортизируемое գույքը (հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ, малоценные իրեր) ներառում է ներդրումային բազան հաշվարկելիս ROA-ի սկզբնական կամ մնացորդային արժեքի? Անկասկած է, որ եթե գնահատվում արդյունավետությունը միայն հիմնական կապիտալի, ապա միջին տարեկան գումար ի 

амортизируемого գույքը պետք  է որոշվի ըստ նախնական արժեքից.  

Եթե նույն արդյունավետությունը գնահատվում է  ընդամենը համախառն կապիտալի արժեքը амортизируемых ակտիվների հաշվարկում պետք է ընդունել ըստ մնացորդային  արժեքի,  քանի որ գումարի начисленной ամորտիզացիայի արտացոլվում  է այլ հոդվածներով  հաշվեկշռի (մնացորդները ազատ դրամական կանխիկ մ իջոցների, անավարտ արտադրության,  պատրաստի 

արտադրանքի, հաշվարկները հետ պարտապանների վերաբերյալ неоплаченной արտադրանքի).  

Որպես  ներդրումային բազայի հաշվարկելիս կապիտալի շահութաբերությա ն օգտագործում  են նաեւ  "Սեփական կապիտա լ" +  "Երկարաժամկետ փոխառություններ". Այն  տարբերվում է  հայաստանի Ընդհանուր ակտիվների գումարը" նրանով, որ նա բացառվ ում  ընթացիկ ակտիվներ,  ձևավորված հաշվին կարճաժամկետ փոխառու մ իջոցներ:  Այս ցուցանիշը բնութագրում է  

արդյունավետությունը ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ մ իայն ս եփական (բաժնետիրական) և երկարաժամկետ պարտքով կապիտալի. Անվանում սով որաբար рентабельностью инвестированного կապիտալի (ROJ).  

Հաշվարկելիս  կապիտալի շահութաբերության որպես ներդրումային բազայի կարող է օգտագործվ ել մ իջին տարեկան արժեքը սեփական (սեփական) կապիտալի. Բայց տվյալ դեպքում հաշվի են վերցնում շահույթ,  բացառությամբ հարկերի և տոկոսների սպասարկման պարտքի,  ինչպես նաեւ  նախընտրած  շահութաբաժինների. Սա կոչվ ում է"ցուցանիշ Շահութաբերությունը ս եփական  

կապիտալի (ROE). Համեմատությունը մեծութ յան տվյալ ցուցանիշի հետ մ եծությամբ շահութաբերության ընդամենը կապիտալի (ROA) ցույց է տա լիս ազդեցությունը պարտքով կապիտա լի շահույթ սեփականատիրոջ[5, էջ 148].  

Երկրորդ հարցը, որ առաջանում որոշելիս կապիտա լի եկամտաբերությա ն, - ի ՞ նչ շահույթ է վերցնել հաշվարկ: հաշվեկշ ռային (վալովայային), շահույթ արտադրանքի իրացումից կամ զուտ շահու յթ. Տվյա լ դեպքում նաև պետք է հաշվի առնել ներդրումային բազայի կապիտալի.  

Եթե սահմանել շահութաբերությա ն բոլոր ակտիվ ների, ապա հաշվի է առնվ ում ամբողջ հաշվեկշռային շահույթը, որը ներառում է շահույթ արտադրանքի վաճառքի, գույքի և արդյունքները (ստացված երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ֆինանսական ներդրումների, մաս նակցելու համատեղ ձեռնարկություններում եւ այլ ֆինանսական գործարքների). 

Համապատասխանաբար եկամուտ ը որոշելիս հերթը շուրջ բոլոր ակտիվների պետք է ներառի ոչ միայն իր գումարը արտադրանքի իրացում ից, բայց և օգնութ յան իրականացման գույքի, արժեթղթերի եւ այլն:  

Հաշվարկման համար գործունեութ յան շահութաբերությա ն կապիտալի հիմ նական գործունեությա ն վերցված են շահու յթ մ իայն արտադրանքի իրացումից, աշխատանքների և ծառայությունների, ինչպես նաեւ ներդրումային  բազայի ակտիվների գումարը ՝ հանած  տրամադրված երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ֆինանսական  ներդրումներ, չսահմանված սարքավորում ների,  

մնացորդների незаконченного կապիտա լ շինարարությա ն և այլն:  

Շահութաբերությա ն արտադրական կապիտա լի հաշվարկվում է վերաբերմ ունքով շահույթ արտադրանքի իրացման նկատմամբ միջին տարեկան գումարի амортизируемого գույքի եւ նյութական ընթացիկ ակտիվների.  

Որոշելիս  մակարդակի շահութաբերության ս եփական կապիտա լի հաշվարկվում է զուտ շահույթը, առանց ֆինանսական ծախսերի սպասարկման պարտքով կապիտա լի.  

Պրակտիկան ցույց  է տալիս, որ գոյություն չունի մ իասնական կանոնները ձևավորման արդյունավետ հարաբերակցության  սեփական  եւ պարտքով կապիտա լի ոչ մ իայն նույնատիպ կազմակերպությունների, այլ նու յնիսկ մեկ ընկերության տարբեր փուլերում նրա կյանքի ցիկլի և տարբեր կողմ նորոշվել ըստ իրավիճակի շ ուկայում.  

Դրա հետ  մեկտեղ գոյություն ունեն մ ի շարք օբյեկտ իվ և սուբյեկտ իվ գործոններից, որոնց հաշվառումը թու յլ է տալիս նպատակաուղղված է ձեւավորել կապիտալի կառուցվածքը, ապահովելով պայմաններ, առավել արդյունավետ օգտագործման համար յուրաքանչյուր ընկերությա ն. Հիմնական դրանցից են:  

- ոլորտային առանձնահատկությունները կազմակերպության  գործունեության;  

- բեմական կյանքի ցիկլի կազմակերպությունները.  

- կոնյունկտուրան ապրանքային և ֆինանսական շուկայի;  

- մակարդակը, ակտիվների եկամտաբերության ;  

- վերաբերմունքը պարտատերերի կազմակերպության;  

մակարդակը հարկվող շահույթի;  

- ֆինանսական մտածելակերպը ս եփականատերերի եւ կառավարիչների կազմակերպութ յուններ:  

Հաշվի առնելով  այդ գործոնները,  կառավարման կառուցվածքի կապիտալի իրականացվ ում է երկու հիմնական ուղղություններով:  

- սահմանումը օպտիմա լ տվյալ կազմակերպությա ն համար համամասնություններով օգտագործման սեփական եւ պարտքով կապիտալի;  

- ներգրավում ը ընկերությանը անհրաժեշտ տեսակների և ծավալների կապիտալի հասնելու համար հաշվարկային  ցուցանիշների կառուցվածքը.  

Կապիտալի կառուցվածքը օպտիմիզացված է հետեւյա լ ուղղութ յուններով:  

- максимизация մակարդակի շահութաբերությա ն սեփական կապիտալի;  

- կապիտալի նվազեցումը 

ձեւավ որում ը նպատակային  ցուցանիշի կապիտալի կառուցվածքի [1, c.16].  

 

1.3. Փոխադարձ գործունեության արդյունավետությա ն ձեռնարկությա ն և վերլուծութ յան հերթը շ ուրջ համախառն կապիտա լի 

 

Գործունեության արդյունավետության բարձրացում ձեռնարկության իրականացվ ում է շրջանառության հաշվին ռեսուրսների կրճատման ժամանակահատվածում դրանք շրջանառությունից : Թվի ավելացումը պտույտ հնարավոր է ՝ նվազեցնելով ժամանակահատվածում  նրա գտնվելու արտադրության ոլորտում կամ կրճատման ժամանակահատվածում նրա գտնվելու գործածման  

ոլորտում. Այն ավելի արագ վերածվում են  ձեռնարկությա ն ռեսուրսները, այնքան փոքր ծավալը: նրանց իրականացման համար անհրաժեշտ գործառնական և նրանց արդյունավետ գործունեություն ձեռնարկությա ն. Ուստի ավելացնելու համար հերթը շ ուրջ կապիտալի, նպատակահարմար է ուս ումնաս իրել եւ վերլուծել պատճառներն ու գործոնները , որոնք ազդում են այս հատկանիշները օգտագործման կապիտալի.  

Վերլուծություն բաղկացուցիչ  տարրերի տնտեսական  շահութաբերության ցու յց է տվել, որ оборачиваемость ակտիվների (CT),  կարևոր դեր են խաղում բնութագրում օգտագործման  համախառն  կապիտալի ձեռնարկության.  Оборачиваемость ակտիվների, որն  արտացոլում  է արդյունավետությունը, որով ձեռնարկությունը օգտագործում է  իր ռեսուրսները, հասնել գլխավոր նպատակին  '  

արտադրանքի թողարկման  (որքան  արագ ձեւավորված կապիտալը կազմված գործընթացում  նրա տնտեսական գործունեությա ն), մեկն բնութագրող ցուցանիշների գործարար ակտիվությունը ձեռնարկության  (այլ ցուցանիշներն են գործակիցը հերթը շուրջ դեբիտ որական; գործակիցը հ երթը շ ուրջ կրեդիտորական  պարտքեր; տեւողությամբ պտույտ  դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի; գործակցի հերթը շուրջ  նյութական  պաշարների;  գործակցի հերթը 

շուրջ հ իմնական մ իջոցների (фондоотдачи); ժամանակահատվածում շրջանառությա ն մաքուր աշխատանքային  կապիտալի գործակիցը հերթը շուրջ սեփական կապիտալի).  

Оборачиваемость ակտիվների, ինչպես ընդհանրական ցուցանիշ է, որը բնութագրում է ինտենս իվությունը օգտագործման  ակտիվ ների չունի նորմատիվ արժեքները. Բայց որքան ավելի արագ վերածվում են ձեռնարկության  ռեսուրսները, այնքան լավ ։  

Բարձրացնել շրջանառության ռեսուրսներ կան հետ միասին բարձր շահութաբերությամբ երկրորդ լծակ բարձրացման ֆինանսական բարեկեցության ձեռնարկությա ն. Ցածր գործակիցների շ րջանառության ակտիվների կարող է վկայել անբավարար ծանրաբեռնվածությա ն եւ ցածր արդյունավետությա ն շահագործման արտադրական հզորությունների աճի դեբիտ որական և  

պաշարների.  

Գործակիցները հերթը շուրջ ( գործարար ակտիվ ությա ն) թույ լ են տալիս պարզել, թե որքան  արդյունավ ետ ձեռնարկությունը օգտագործում է իր ռեսուրսները: Գործակիցները արտահայտվում է օրերս կամ ժամանակաշրջանների շրջանառությա ն. Երբ վերլուծում  հ երթը շ ուրջ անհ րաժեշտ է պատշաճ ուշադրություն ցուցաբերել գործակիցներով հերթը շ ուրջ կրեդիտորական և  

դեբիտորական.  

Նվազում  գործակիցների հերթը շ ուրջ կարող է վ կայել մասին պարտավորությունների մարման և մ իևնույն ժամանակ ավելի արդյունավետ փոխգործակցությունը մատակարարների հետ. Ընդհանուր մոտեցում ը: վ երլուծությա ն հերթը շուրջ հետեւյալն է: ավելի կարճ շրջանառությա ն ժամկետը, այնքան ավելի արդյունավետ տնտեսական գործունեություն ձեռնարկության[20, էջ 165].  

Գործարար ակտիվությունը ձեռնարկության արտահայտվում արագությամբ շրջանառությա ն նրա կապիտալի Արագացում հերթը շուրջ կապիտա լի վ կայում է ավելի ինտ ենս իվ դրա օգտագործումը եւ  աճի մասին  է գործարար ակտիվության ձեռնարկությա ն. Ընդհակառակն, դանդաղում հերթը շուրջ մ իջոցների նշան է գործարար ակտիվ ությա ն անկման արագությունը շրջանառությա ն  

կապիտալի կախված է և այն եկամտաբերությունը, ինչպես արդյունքը, իրացվելիությա ն, վճարունակության և ֆինանսական բու կայունություն ձեռնարկությա ն.  

Քանի որ оборачиваемость կապիտալի սերտորեն կապված է նրա рентабельностью եւ ծառայում է որպես կարեւորագույն բնութագրող ցուցանիշների ինտ ենս իվությունը միջոցների օգտագործման ձեռնարկությունները եւ այն գործարար ակտիվությունը, գործընթացի վերլուծությա ն համար անհ րաժեշտ է ավելի մանրամասն ուսումնասիրել շ րջանառությունը գործակիցներ կապիտա լի և  

պարզել, թե ինչ փուլում кругооборота տեղի է ունեցել դանդաղում կամ արագացումը շարժման  միջոցներ:  

Оборачиваемость կապիտալի, մ ի կողմից, կախված արագությամբ հերթը շ ուրջ հ իմնական և շ րջանառու կապիտա լի այլ նրա օրգանական շ ինություններ: այն ավելի մեծ  մասնաբաժին զբաղեցնում է հ իմնական կապիտալը, որը բոլորի մոտ դանդաղ, այնքան ցածր գործակիցը հերթը շուրջ եւ բարձր տեւողությունը շ րջանառության  ընդամենը համախառն կապիտալի.  

Ամփոփելով  վերլուծությա ն մշակում են միջոցառում ներ '  արագացնելու հերթը շուրջ շ րջանառու կապիտալի. Հիմնական ուղիները արագացման հերթը շուրջ կապիտա լի:  

-կրճատում  է արտադրական ցիկլի տևողությա ն հաշվին ակտիվացման արտադրության (օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաների, մեքենայացման և ավտոմատացման արտադրական գործընթացների մակարդակի բարձրացումը, աշխատանքի արտադրողականության, ավելի լիարժեք օգտագործում ը արտադրական ձեռնարկությունները, աշխատանքային և նյութական  

ռեսուրս ների եւ այլն);  

-բարելավ ում  է կազմակերպությա ն նյութատեխնիկական մատակարարման նպատակով անխափան  ապահովման արտադրությա ն անհ րաժեշտ նյութական ռես ուրս ների և կրճատման ժամանակ գտնվելու կապիտալի պաշարների;  

-արագացում  գործընթացի առաքման արտադրանքի և հաշվարկային փաստաթղթերի ձևակերպման;  

-հապավումը ժամանակ գտնվելու միջոցների դեբիտորական;  

մակարդակի բարձրացումն է մարքեթինգային հ ետազոտություններ, որոնք ուղղված են արագացում ապրանքների արտադրողի նկատմամբ սպառողի (այդ թվ ում '  շուկայի ուս ումնաս իրություն, կատարելագործումը ապրանքի եւ ձեւավ որում այն առաջ տանելու է սպառողին, ձևավորում ը ճիշտ գնային քաղաքականությա ն կազմակերպման արդյունավետ գովազդ և այլն):  

Է կառավարել  մեծ ձեռնարկության և աշխատել դրա վրա ավելի շահավետ է եւ  престижнее քան փոքր է ։  Ավ ելի մեծ համախառն կապիտա լի լայն ներդրումային հնարավորությունները ։ Բայց այս դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ տոկոս ները օգտագործման համար պարտքով  կապիտալի համար պետք է վ ճարել ամբողջ ծավալով և ժամանակին, ի տարբերություն, շահութաբաժինների.  

Երբ նվազում է վաճառքների ծավալի, մատակարարման ընդհատումներ բաղադրիչներ կամ հումքի, կադրային խնդիրների մասին և այլն: սնանկացման ռիսկի բարձր է ձեռնարկությա ն հետ մեծ ծախսերի սպասարկման փոխառությունների. Որպես հետ եւանք, աճող ֆինանսական ռիս կի,  ավելանում է գինը լրացուցիչ գրավել կապիտալ.  

Համար օգտագործման արդյունավետության բարձրացման կապիտալի (օպտիմալացման հարաբերակցության մ իջեւ ֆինանսական դիմացկուն, գնի եւ ре нтабельностью կապիտալի) իրականացնում է կապիտա լի կառուցվածքի վ երլուծությունը 

Ներգրավում  է լրացուցիչ կապիտալի, ինչպես հաշվին սեփական աղբյուրների ձեռնարկությա ն, այնպես էլ ի հաշիվ փոխառու, ունի իր սահմանները և սովորաբար պայմանավորված բարձրացման հետ իր միջին կշռված արժեքի. Ռազմաստրատեգիական պահանջվում  է վճարել ավելի մ եծ եկամուտ բաժնետոմսերի կամ պարտատոմսերի տեղաբաշխման լրացուցիչ թողարկման .  

Ստանալու դեպքում լրացուցիչ  վարկերի նվազում նշանակություն գործակցի ինքնավարության և, որպես հետևանք, վ ճարունակությա ն, իսկ դա նշանակում է տոկոսադրու յքի բարձրացում համար վարկ են  բարձրացնել ռիս կի սնանկացման.  

Այսպիս ով , հաշվարկը ցուցանիշների օպտիմալացման և օգտագործման արդյունավետության սեփական կապիտալի թույ լ է տալիս գնահատել ներդրումային գրավչությունը ձեռնարկությունները, ինչպես նաև ռացիոնա լ կառավարման լուծումներ:  

Գլուխ 2 . Վերլուծությունը և արդյունավետության գնահատում-գործունեությա ն  

2.1. Կազմակերպական-տնտեսական բնութագիրը ձեռնարկության  

 

Մանկական առողջարանային-առողջարարական  ճամբար "Սկիզբ" (նախկին ДСО Л "Երկրաբան") գտ նվում է առողջարանային գոտ ում են Կրասնոդարի երկրամասի Սև ծովի ափին կողքին ВДЦО "արծվի ձագ" 250м ծովից (շրջան  ավազոտ "ոսկե" անում). 

Տարածքը և գտ նվելու վայրը - ուելս ի лесопарковая գոտի, 250м ծովի մոտ մանկական ճամբարը "արծվ ի ձագ".  

Տեղերի քանակը  - ճամբարն ընդունում է 464 մարդ (табл. 2). 

Աղյուսակ 2  

Միավորների քան-բնակելի մասնաշենքերի  

Անվանում ը կորպուսի Քանակ հարկերի Քանակ սենյակների Քանակ տեղ 

Քնած շ ենք № 1 3 72 288  

Ամառային վաճառք 1  14 96  

Հյուրանոց 3 16 36  

Քոթեջ № 3 3  12 24  

Քոթեջ № 2 2  4 8  

Քոթեջ № 4 1  3 12  

Ընդամենը: 121  464  

 

Բնակությա ն - տեղաբաշխում 4-6 տեղական  համարներում գլխավ որ մանկական քնած տարածքում մասնաշենքում թիվ 1 հարավային սենյակներում лодж иями, ծով ը.  

Умывальные, հագնվելու  սենյա կ, ցնցուղ սենյակ հ իգիենայի սենյա կներ вожатых գտ նվում հարկում հյուս իսային կողմում, ընդհակառակը մանկական սենյակ: Յուրաքանչյուր հարկում холл ы 60 քմ հեռուստատեսությամբ եւ փափուկ էջանշան.  

Սնունդ ճաշարան ունի երկու դահլիճներ, պատրաստված պառակտում ը համակարգերի, սնունդ пятиразовое.  

Ենթակառուցվածքը '  մարզական տարածքներ (բասկետբոլի, վոլեյբոլի դաշտեր հատուկ կաղապարով, խաղահրապարակ հետ турникетами), киноконцертный դահլիճ 320 վայրերում.  

Սեփական ավազե լողափը 250м է առողջարաններում, հագեցած է մ եքենա եւ լողանա լու, ստորգետ նյա անցում մ իջոցով автостраду . Գտնվելու  ժամանակ երեխաների վ րա լողափ, դրսի մ ուտքը լողափ ոչ ոտնձգության.  

Ծրագիրը, մ ի շարք էքսկուրսիոն ծրագրի, սպորտով զբաղվ ելու, բաժակներ շահերին,մրցաշարեր ։  

Բժշկական սպասարկում: բուժումը ըստ ցուցումների.  

Հիմնական գործունեութ յան տեսակը ДСОЛ  – առողջարանային-կուրորտային ծառայություններ. О КВЭД 85.11.2.  

Կազմը քննարկվ ելու (табл. 3).  

Աղյուսակ 3  

Կազմը զբոսաշրջիկների ДСО Л   

Տարածաշրջան ծագման  զբոսաշրջիկ  

 

2013 թ. (մարդ) 2014  թ. (մարդ) 2015 թ. (մարդ) աճի Տեմպը,  

2015/2014  

Տոկոս քանակ  պայմանագրերի տարածաշրջանների հետ է 2016թ.  

Մոսկվան 34 25 680 2720 2  

Սանկտ-Պետերբուրգ 4 4 5  1 125  

Կենտրոնական մարզի 358 464 195 42 1  

Ճանապարհ ի 197 258 50 19 1  

Հյուս իս և  Հյուսիս-արեւմուտք 287 312 130  42 15  

Շարունակությունը աղյուսակի 3  

Ռոստովի մարզ 49 50 60 120 0  

Կրասնոդարի երկրամաս է 217 263 270 103  2  

Ուրա լը 348 380 400 105 2  

Արեւմտյան Սիբիր 654  710 822 116 14  

Արեւելյա ն Սիբիր 9 11 88 800 2  

Ընդամենը: 2157 2477  

2700  

109 40  
 

 

Գնորդները ուղեգրերի մոտ ДСО Л "" 2015թ հետ համեմատ ավելացել է 2014թ. 9% - ով,ավելացման հաշվին հաճախորդների թվ ից փոքր. Հիմնական պատվեր ուղեգրերի արվ ում է մշտական հաճախորդների ДСОЛ, որոնք հանդիսանում են ձեռնարկության Իրկուտսկի, Մուրմանսկի, Սվերդլովսկի մարզերի; քաղաքների '  Մոսկվայի, Տյումենում, Пензы, Петрозаводска, Կրասնոյարս կի,  

կազմակերպությունների Կրասնոդարի երկրամասի.  

2016 թվականին նախատեսվում է շարունակել և ընդլայնել համագործակցության ծավալները հաճախորդների հետ, приобретавшими ուղեգիր դեպի 2015թ. : ընկերության  ՝ ք.  Տյումենում,Կրասնոյարսկ,Եկատերինբուրգ, Սվերդլովսկի մարզ,  Мурманская մարզ եւ այլն:  

Նպատակով  հետագա ընդլայնման եւ մակարդակը բարձրացնելու մատուցվող ծառայությունների համար հանգստացող առաջնահերթ ծրագրերի և առողջարաններում նախատեսվում է ձեռք բերելու լրա ցուցիչ տեսակի բժշ կական սարքավորումների և ներդնել նոր տեսակի բժշկական ծառայությունների, ինչպիսիք են արձակուրդը թթվածնի կոկտեյ լների (ընդգրկվ ում է ուղեգրի 

արժեքը), ծրագիրը բուժման և հիվանդությունների կանխարգելման ողնաշարի հատուկ ортопедического матраца "Դետենզոր"- արտադրող ընկերությունը, ք. Մոս կվա:  

Նախատեսվում  է ստանալ լրացուցիչ եկամուտ ցուցաբերելու տնտեսական ծառայութ յունների վարձակալների անշարժ գու յքի և տրանսպորտային  ծառայությունների հանդիպումներին և լարերը հանգստացողների օդանավակայաններում գ Անապա և ք. Կրասնոդար 

Նպատակով  քանակի ավելացման հանգստացող զբոսաշրջիկների " առողջարանում 2016թ-ին ։ նախատեսվում է: մասնակցել է ցուցահանդեսների-տոնավաճառների ուղեգրերի, օգտագործելով լրացուցիչ ծառայութ յունների ոլորտում է լեկտրոնային կապի, այդ թվում  ՝ թարմացվել է կայքի եւ այլ հնարավորությունների օգտագործումը Ինտերնետի, ինչպիսիք են պատվերը ուղեգի ր 

здравницу  Ինտերնետ, աշխատանքը նոր գործակալների իրականացման ուղեգիր.  

Ավելին անցնենք վերլուծությա ն է գործունեությա ն հիմնական ցուցանիշների ДСО Л "Սկիզբ" (табл. 4).  

Աղյուսակ 4  

Գործունեության հ իմնական ցուցանիշները համար 2013-2015 թվականներին և ծրագիրը 2016թ.  

Ցուցանիշները 2013թ. 2014թ.  2015թ . Պլանային  

2016 թ. Փոփոխություն 2015/2014թ, %  

Միավորների քան իրականացված մահճակալ վայրի օր, օ. 49926 47153  39703 43635 84,2  

Միավորների քան-отдохнувших մարդ, անձ. 3009 2778  2477 3114 89,1  

Տոկոս ը բեռնել միջինը, % 69 71 65 70 91,5  

Իրացումից հասույթը ուղեգրերի, հազար ռուբ լի 29023 31464 31521 34068 100,2  

Հասույթը լր. վ ճարովի ծառայությունների հազար ռուբ լի 34 43 88 204,6  

Ծախսերը իրականացում ը ուղեգրեր, հազար ռուբ լի 29840 32253 35040 33119  108,6  

Շահույթը (վնասը) -365 -1018 -3429 +949 336,8  

Շարունակությունը աղյուսակի 4  

իրացման հազար ռուբլի  

Среднесписочная թվաքանակը աշխատող, անձ. 117 113 108 110 95,6  

Հանգստացողների  թիվ ը 1 աշխատողի, անձ. 26 25 23 25 92  

Ծանրաբեռնվածությունը 1 ռուբլի ծառայությունների (հարկերը համախմբված բյուջեի \ մատուցված ծառայությունների ծավալը (հասույթը) 27,9 39,1 53,7 49,7 137,3  

Ծանրաբեռնվածությունը 1-մահճակա լ վայրի տեղը (հարկերը համախմբված բյուջեի գումարած գումարի վարձավճարի \ թվով մահճակալ վայրի տեղ) 28 ,2 28,6 42,6 38 ,9 149  

Հիմնադրամ . աշխատանքի վարձատրությա ն հազար ռուբլի 6420 7823 8838 11200 113  

 

Արժեքի աճը 1  մահճակա լ վայրի օրվա 2015թ համեմատ կազմ ել է 2014թ 49% (42,6*100 /28.6-100), որ բա ցատրվում է  աճող էներգակիրների գների,  բոլոր տեսակի ծառայությունների երրորդ կողմ ի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Արժեքի աճը մահճակալ վայրի օրը տեղի է ունեցել ավելացման  հետ կապված մաշվածության հ իմնական մ իջոցների ձեռքբերման հետ կապված  

նոր հիմ նական միջոցների (երեք ավտոբուս ի, սպասք լվանա լու մեքենա), մեծ ծավալի ծախս երի կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, քան ծրագրված էր.  

Վերլուծություն ինքնարժեքի 1 մահճակալ վայրի օրվա ուղեգրերի համար 2015թ ցույց է տա լիս:  

1. Տեղի է ունեցել աճել ծախսերը 1 մահճակալ վայրի օրը հետեւյալ հ իմնական դիրքերին:  

Ամորտիզացիա  հ իմնական մ իջոցների ( +38,5) հաշվին ձեռք բերելու նպատակով հիմնական մ իջոցների ( երեք ավտոբուս ի, սպասք լվանա լու  մեքենա, եւ այլն).  

Դիլերային ծախս երը ( +5руб) հաշվին վճարման ծառայութ յունների իրականացման ուղեգրերի տուրիստական կազմակերպություններին:  

Հարկեր, որոնք ինքնարժեքը (+5руб) հաշվին լրացուցիչ հատկացումների շրջակա միջավայրի աղտոտման համար (աղբահանությունն աղբավայր միջոցով ММП ԿՈՄՈՒՆԱԼ Туапсинского շ րջանի).  

Լրացուցիչ ծառայությունների վ ճարումը SE S (+ 5руб) дезинсекции, ախտահանման, վերլուծություններին, медосмотру  անձնակազմ ի.  

Վերը նշված տվյալների երեւում է, որ ձեռնարկությունը ստացել վնասը 2013-2015 թվականների ծրագրում է 2016 թվականին մ ոտ ձեռնարկությա ն շահույթի ստացումը.  

Պետք է հաշվարկել շահ ութաբերությա ն գործակիցը, հաշվի առնելով, որ ձեռնարկությունը եղել է վնասաբեր (табл. 5).  

Աղյուսակ 5  

Եկամտաբերությա ն գործակիցները  

Ցուցանիշի անվանում ը եկամտաբերության Գործակիցները 2014 թվականի % եկամտաբերության  Գործակիցները 2015 տարի, % Բացարձակ փոփոխությունը  

Շահութաբերությա ն վաճառքի = (զուտ շահու յթ/իրացում ից հասու յթը)*100 % -3,2 -10,8 7,6  

Շահութաբերությա ն ծախս երը = (զուտ շահույթ /ինքնարժեքը)*100 % -3,2 -9,8 6,6  

Եկամտաբերություն ակտիվների = (զուտ շահույթ /ակտիվ ների միջին տարեկան արժեքը)*100  % -2,4 -6,2 3,8  

 

Գործակից վաճառքի շահութաբերությա ն ունի բացասական նշանակություն. Բացասական շահութաբերությունը կարեւոր ազդանշան է ընկերությա ն ղեկավարության, նա ցույց է տալիս տոկոսը վնասաբերությա ն արտադրությա ն կամ վաճառքի յուրաքանչյուր պարունակել է ներդրված ռուբ լու ապրանք է: Ստացվում է, որ արտադրանքի ինքնարժեքը բարձր է, քան շահույթ դրա  

իրականացմանը, իսկ գինը բավական  բարձր է  ծածկել բոլոր ծախսերը:  

Ձեռնարկությա նը  անհրաժեշտ է շտապ միջոցներ ձեռնարկել դուրս գալու ճգնաժամային իրավ իճակից:  

Ավելին պետք է  հաշվարկել գործարար ակտիվության գործակիցներ (табл. 6). 

Գնահատում  ֆինանսական  վիճակի, կայունության եւ գործարար ակտիվության  ձեռնարկությա ն ոչ միայն կարեւոր տարր է  կառավարման. Արդյունքները գնահատման ծառա յում  այցեքարտը, գովազդի,  դոսյեն, որոնք  թույ լ են տա լիս որոշ ել դիրքորոշումը ձեռնարկությա ն շփում ներում ներկայացուցիչների հետ տարբեր գործընկերային  խմբերի. Համակարգը տնտեսական վարկանիշ ի 

արդյունաբերական, առևտրային, ֆինանսական կորպորացիաների զարգացած կապիտալիստական երկրներում, որը հիմնված այդպիս ի գնահատման, հստակ է ։ Այն  պարունակում է ֆիքսված շարք փաստաթղթեր պարունակող ֆինանսա-տնտեսական  ցուցանիշները,  որոնք  պարտադիր կարգով կնքվ ում են անկախ աուդիտորական ընկերությա ն տարեկան արդյունքներով: Եզրակացությունը աուդիտորական ընկերությունները,  публикуемое լրատվամիջոցների  

հետ балансовыми հաշվետվություններով, անհրաժեշտ է ոչ միայն ներդրողների համար, բաժնետ երերի կորպորացիայի, հարկային տեսչությունների, բայց և բանկերի և այլ պարտատերերին: Բարձր է գործարար ակտիվությունը ձեռնարկության լավագույն գովազդը ժամանակակից  բիզնեսում.  

Գործարար ակտիվ ությունը հանդիսանում է համալիր եւ դինամիկ բնութագիրը ձեռնարկատիրական գործունեության և ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության. Մակարդակներում գործարար ակտիվության կոնկրետ կազմակերպության արտացոլում փուլերը և նրա կենսագործունեությա ն (լատվիայում հորինել, զարգացում, աճ, անկում, ճգնաժամ, ընկճվածություն), եւ  

ցույց  է տալիս աստիճանը հարմարվ ելու быстроменяю щимся շ ուկայական պայմանների,  որակի կառավարման. Գործարար ակտիվ ությունը կարելի է բնութագրել նաև որպես շարժառիթներով մակրո - և կառավարման գործընթացը կայուն տնտեսական  կազմակերպությունների գործունեությա ն մեջ,  որն ուղղված է ապահով ել դրա դրական դինամիկան, բարձրացնել զբաղվածության  և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով հասնելու  

շուկայական մ րցունակությա ն.  

Բավական բարձր նշանակություն ունեն նաև ներքին գործոնները բնույթի, ս կզբունքորեն  հսկողությա ն տակ գտնվ ող կազմակերպությունների ղեկավարությանը: կատարելա գործմանը պայմանագրային աշխատանքի բարելավ ումը,  կրթության կառավարման, բիզնեսի պլանավորման, հնարավորությունների ընդլայնում տեղեկատվությա ն մարկետինգի եւ  այլն:  Նշանակությու ն  

վերլուծության գործարար ակտիվ ությա ն կայանում է ձեւավորման տնտեսապես հիմնավորված արդյունավետության գնահատման և ինտենսիվության  ռեսուրսների օգտագործման  կազմակերպման եւ բացահայտել պահուստների իրենց բարձրացման.  

Աղյուսակ 6  

Գործարար ակտիվության գործակիցներ համար 2013-2015  թթ.  

Ցուցանիշի անվանում ը Արժեքը ցուցանիշի, %  

Բացարձակ  փոփոխությունը 

2013 2014  2015  

Գործակիցը հերթը շուրջ դեբիտ որական= իրացում ից հասույթը/միջին տարեկան մ եծությունը դեբիտ որական 91,2 133 ,7 137,4 +3,7  

Գործակիցը հասույթը/մ իջին տարեկան մեծությունը կրեդիտորական պարտքեր 23,8 25,5  0  

 

Գործարար ակտիվությունը ձեռնարկության ֆինանսական առումով արտահայտվում է առաջին հերթին արագությամբ շ րջանառության մ իջոցների. Վերլուծութ յուն գործակիցների գործարար ակտիվության ցույց է տալիս:  

Գործակիցը հերթը շուրջ դեբիտ որական 2015թ համեմատ աճել է 2014թ բացարձակ փոփոխության եւ այդ փաստը դիտարկվում է հիմնականում որպես դրական միտում.  

Գործակիցը հերթը շուրջ կրեդիտորական պարտքեր 2015թ համեմատ 2014թ չի փոխվ ել, բացարձակ փոփոխությունը կազմել = 0, որը բնութագրում է, մոտավորապես, նույն ծավալը աճի գնում ների վարկը, և նույն ծավալը կրեդիտորական պարտքեր ձեռնարկության. Առկա մոտ ձեռնարկությա ն կրեդիտորական պարտքը իրենից ներկայացնում է հիմնականում պարտքե ր 

մատակարարների եւ подрядчикам, ինչը հ նարավորություն է տվել ձեռնարկությա նը որոշակի ժամանակ է օգտվել "անվճար" փողերի ժամանակ գոյության կրեդիտորական պարտքեր.  

Շուկայական տնտես ությա ն մեջ մ եծ ձեռնարկությունների արդիական խնդիրն է պահպանել ռացիոնալ քաղաքականության վարչութ յան դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի. Ռացիոնալ է համարվում այն քաղաքականությունը, որի դեպքում շ րջանառությունը գործակիցներ : դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությա ն արդյունավետ ։  

Այսպիս ով , օգտագործման վերլուծություն:  դեբիտ որական  և կրեդիտորական պարտավորության , ցույց է տալիս, որ ձեռնարկությունը կառավարում է ընդհանուր առմամբ բավականին արդյունավետ, հավատարիմ է ավելի ագրես իվ քաղաքականության վարչության  դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր.  

Բարելավելու արդյունավետ է  նվազեցնել չափը դեբիտորական, ինչի շնորհիվ կբարձրանա նրա  оборачиваемость. Սա կարելի է  հասնել կիրառելով տարբերակված  միջոցների գնորդներին:  տուգանքները, կանխավճարը.  Դա իր հերթին  կմ եծացնի ժամանակավոր ապ լ մ իջեւ  ժամանակաշրջանների շ րջանառության  կրեդիտորական  և դեբիտորական, ինչի հետևանքով  

ձեռնարկությունները կհայտնվեն լրացուցիչ ազատ դրամական մ իջոցները: Բացի այդ, նման քաղաքականությունը թու յլ կտա առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել ամեն ռուբլին միջոցներ, ներդրված է դեբիտորական պարտքերը.  

Ձեռք բերված մակարդակը կրեդիտորական պարտքեր ընդ որում, կարծում ենք օպտիմա լ քանի որ մի կողմ ից կարիք չկա հրաժարվել առկա աղբյուրների միջոցների, մյուս կողմ ից ՝ ավելացնել կախվածությունը ձեռնարկության պարտատերերի.  

Կատարված աշխատանքի առաջարկությունները շատ հեշտ է կիրառել, չի պահանջում լրացուցիչ ծախսերի և իրական կատարման համար, այս ինքն  '  ունեն գործնական նշանակություն:  

 

2.2. Արդյունավետությա ն վերլուծություն և օգտագործման  ինտենսիվության համախառն կապիտա լի ընկերությունները 

 

Օգտագործման  արդյունավետությունը կապիտալի բնութագրվ ում է իր եկամտաբերությամբ (рентабельностью) – վերաբերմ ունքից գումարի շահ ույթի միջին տարեկան գումարի հիմ նական և շրջանառու կապիտալի.  

Բնութագրելու համար: օգտագործման ինտ ենս իվության կապիտալի հաշվարկվ ում է գործակիցը հերթը շուրջ կապիտա լի (վերաբերմունքը հասույթի արտադրանքի իրացման, աշխատանքների եւ ծառայութ յունների միջին տարեկան արժեքի կապիտալի).  

Պետք է հաշվարկել աղյուսակում 7 գործակիցները: արդյունավետությունը օգտագործման կապիտալի գործակիցը հերթը շուրջ կապիտա լի.  

Աղյուսակ 7  

Ցուցանիշները արդյունավետությա ն և օգտագործման ինտ ենս իվության համախառն կապիտալի  

Ցուցանիշի անվանում ը Արժեքը ցուցանիշի, % Բացարձակ փոփոխությունը 

2013 2014  2015  

Հաշվեկշռային շահույթ, հազար ռուբ լի -365 -1018 -3429 -2411  

Հասույթը, հազ ռուբ լի 29057 31507 31609  +102  

 

 

Շարունակությունը աղյուսակի 7  

Միջին գումարը կապիտա լի հազար ռուբ լի 1122090 928707 669437 -259270  

եկամտաբերությունը (շահութաբերության) կապիտալի = հաշվեկշ ռային շահույթ/ընդհանուր կապիտալի միջին տարեկան մ եծությունը 100 -0,03 -0,11 -0,51 -0,40  

եկամտաբերությունը (շահութաբերության) վաճառքի = հաշվեկշռային շահույթ /զուտ հասույթը բոլոր տեսակների վաճառքի 100 -1,26  -3,23 -10,84  -7,62  

Գործակիցը զուտ հասույթը բոլոր տեսակների վաճառքի /ընդհանուր կապիտալի միջին տարեկան արժեքը 0, 03 0,05  +0,02  

 

Տվյալները, բերված աղյուսակում 7, ցույց են տալիս, որ կապիտալի եկամտաբերությունը հաշվետու ժամանակահատվածում (2015 թ.) նվազել է 0,40% (-0,051-(-0,11)). Նվազման կապակցությամբ հերթը շ ուրջ կապիտալի այն նվազել է 0, 06 հաշվին, այլ շահութաբերության մակարդակի նվազման վաճառքի նվազել է 0,46% - ով:  

 

2.3. Գնահատում  հերթը շ ուրջ համախառն կապիտա լի 

 

"ДСОЛ տեւողությունը շրջանառությա ն համախառն կապիտալի նվազել է 2987 օր, իսկ գործակիցը հերթը շ ուրջ համապատասխանաբար ավելացել է 0 ,35.  

Տնտեսական ազդեցություն արագացնելու հերթը շուրջ կապիտալի արտահայտվում է հարաբերական միջոցների շ րջանառության , ինչպես նա-գումարի մեծացման հասույթի գումարները շահույթ.  

Գումարի մ իջոցների շրջանառության հետ կապված արագացմամբ (+Իզ) կամ լրացուցիչ ներգրավված միջոցների շ րջանառությունը () չափավոր հ երթը շ ուրջ կապիտալի որոշվում է умножением մեկօրյա իրացման շ րջանառության փոփոխություն տեւողության շ րջանառության:  

31609/360 (1972-4242)=-199312 հազար ռուբ լի 

Աղյուսակ 8  

Վերլուծություն տեւողությա ն շրջանառությա ն կապիտալի  

Ցուցանիշի անվանում ը Արժեքը ցուցանիշի Բացարձակ փոփոխությունը 

2013 2014  2015  

Զուտ հասույթը բոլոր տեսակների վաճառքի, հազար ռուբլով. 29057 31507 31609 +102  

Միջին տարեկան արժեքը գործունեության կապիտա լի հազար ռուբ լի է 1122090 928707 669437 -259270  

Այդ թվում  '  աշխատանքային, հազար ռուբ լի 575248  371223 173141 -198082  

Տեսակարար կշիռը շրջանառու ակտիվների ընդհանուր կապիտալի գումարին, % 51,27 39,97  25,86 -14,11  

Գործակիցը հերթը շուրջ ընդամենը կապիտալի=Զուտ հասու յթը բոլոր տեսակների վաճառքի/Միջին տարեկան արժեքը գործունեության  կապիտալի հազար ռուբլի 0, 0 ,05 +0,02  

Այդ թվում  '  աշխատանքային, հազար ռուբ լի 0,05 0,08 0,18 +0,10  

Տեւողությունը շրջանառության ընդամենը կապիտա լի = (Միջին տարեկան արժեքը գործունեության կապիտա լի x 360/Զուտ հասույթը բոլոր տեսակների վաճառքի, օր 13902 10611 7624 -2987  

Այդ թվում  '  աշխատանքային, օր 7127 4242 1972 -2270  

 

Հետ արագացմամբ հերթը շ ուրջ շրջանառու կապիտալի ДСО Л "" 2270 օր է տեղի ունեցել հարաբերական է ազատ արձակել միջոցների շրջանառությա ն գումարի 199312 հազար ռուբ լի Եթե  կապիտալը оборачивался հաշվետու տարի 1972 , այլ ոչ թե 4242 օր, ապա ապահով ելու համար փաստացի հասույթի չափով 31609 հազար ռուբլի է պահանջվել ունենալ շ րջանառության մ եջ չի 173141  

հազար ռուբ լի է շ րջանառու կապիտալի, ինչպես 372453 հազար ռուբ լի, այսինքն ' 199 312  հազար ռուբլի ։  

ДСО Л  անհրաժեշտ  է արագացնել оборачиваемость կապիտալի օգտագործելով հետեւյալ մ իջոցառումների:  

- կրճատում  է արտադրական ցիկլի տևողությա ն հաշվին ակտիվացման արտադրության (օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաների, մեքենայացման և ավտոմատացման արտադրական գործընթացների մակարդակի բարձրացում ը, աշխատանքի արտադրողականության, ավելի լիարժեք օգտագործումը արտադրական ձեռնարկությունները, աշխատանքային և նյութական  

ռեսուրս ների եւ այլն);  

- բարելավում  է կազմակերպությա ն նյութատեխնիկական մատակարարման  ապահովման նպատակով անխափան  անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսների և կրճատման ժամանակ գտնվելու կապիտալի պաշարների;  

- արագացում  գործընթացի առաքման արտադրանքի և հաշվարկային փաստաթղթերի ձևակերպում;  

- հապավումը հերթը շ ուրջ դեբիտորական պարտքի ավելացումը հերթը շ ուրջ կրեդիտորական պարտքեր;  

մակարդակի բարձրացումն  է մարքեթինգային  հետազոտություններ, որոնք ուղղված են արագացում առաջխաղացում ը ապրանքների արտադրողի նկատմամբ սպառողի (այդ թվում '  շուկայի ուսում նասիրություն,  կատարելագործում ը ապրանքի եւ  ձեւավորում այն  առաջ տանելու  է սպառողին, ձևավորում ը ճիշտ գնային  քաղաքականությա ն կազմակերպման  արդյունավ ետ գովազդ և  

այլն):  

Недооценка առանձնահատկությունները կառավարման հանրագումարային կապիտալով և բարդությա ն իր սարքեր, ինչպես նաեւ անբավարար մ եթոդական ապահովվածությունը կառավարչական ներգործությունների հանգեցնում են ցածր արդյունավետության  գործունեության գործարար կառու յցների, թույլ չի տալիս օգտագործել մ եծապես ներուժը ռուսական ձեռնարկատիրության ,  

որը կարող է օգնել հսկայական դրական  ազդեցություն դինամիկան տնտեսական գործընթացների զարգացումը, մ րցակցային առավելությունների հայրենական արտադրողների.  

Գլուխ 3 . Մշակում արդյունավետության բարձրացման մ իջոցառումների գործունեությա ն ДСО Л ""  

 

Նպատակով  ծախսերի կրճատման ДСО Л "" մասնակցում է ցուցահանդես ների-վաճառքի ուղեգրերի տեսքով հեռակա մասնակցությունը: Միջոցներ են ձեռնարկվ ում եզրակացության պայմանագրերի իրականացման համար ուղեգրերի նախնական վճարման  նպատակով ժամանակին ստանալու միջոցների նախապատրաստման համար առողջարաններում բացմանը 

առողջարարական տոնական սեզոնի է 2016году .  

Նախատեսվում  է ճկուն համակարգ գների իրականացվ ող ուղեգրեր, տրամադրման լրացուցիչ զեղչեր մշտական կորպորատիվ հաճախորդներին, որոնք ունեն զգալի ֆինանսական դժվարություններ վ ճարման ապահովման մանկական ուղեգիր.  

Չնայած ճգնաժամին, պահպանելու նպատակով աշխատանքային  ներուժի առողջարաններում, նախատեսվում է աշխատավարձի աճ աշխատակիցների ДСО Л "" մակարդակի համեմատ 2015թ.  

ДСО Л "" - ը ծրագրում է 2016 թվականին ՝ ցուցաբերել ծառայություններ առողջացման ծավալով համախառն հասույթի 34068 տ. ռուբ լի եւ շահ ույթ ծավալով 949т ыс.rub.  

Կատարման համար նախատեսված ծավալի աշխատանքների առողջարանում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառում ները.  

• Կապիտալ և ընթացիկ նորոգում (ըստ сметой ծախսերի 2016թ. ;  

• Ձեռք բերելու նյութերի և հիմնական  միջոցների սպասարկման համար անհ րաժեշտ հանգստացողների;  

• Աշխատանքների ոլորտում մարքեթինգի եւ մենեջմ ենթի; առավելա գույն ընդլայնում ը նպատակային սեգմ ենտի շուկայի ձեւավ որում ը երկարաժամկետ և փոխշահավետ հարաբերությունների հաճախորդների հետ;  

• Միջոցառումների իրականացում ը էներգախնայողության;  

• Ներդնել նոր տեսակի ծառայութ յունների;  

• Բարձրացնել մշակու յթի պահպանման.  

• Նվազեցնել ծախսերը.  

Նպատակն է բիզնես-պլանի առողջարանները որոշվում է, թե ինչպես է безубыточность թիմին հասնելու գործունեության շահութաբերությա ն. Գործունեության ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել комфортности հանգստի և որակի առողջարարական ծառայություններ.  

Բարձրացնել ինքնարժեքի ДСОЛ "Start"պայմանավորված է ծախս երի բոլոր արտադրական ռես ուրսների. Ուստի, ցածր մակարդակի պետք է մ իջոցներ ձեռնարկել վերահսկողությա ն ուժեղացման առավել արդյունավետ օգտագործման ռես ուրսներ ձեռնարկության.  

Պահուստները ինքնարժեքը կրճատելու թաքնված է նվազեցնել նյութական, աշխատանքային և այլ ծախսերի արտադրություն զբոսաշրջային պրոդուկտ ի.  

Այնպես որ, ավելի արդյունավետ օգտագործման նյութական  ռեսուրսների կլիներ իջեցման հ նարավորությունը материалоемкости ծառայութ յունների առողջարարական համալիրի, ինչը հ նարավորություն կտար կրճատել չափը ծախսված նյութական ռես ուրս ների, ընդ որում  ինքնարժեքը էր իջեցվել է:  

Վերլուծությա ն ծախսերի ДСО Л "Start"երեւում է, որ բավականին բաժին կառուցվածքի զբաղեցնում ծախսերը էներգառեսուրսների. Որ ասում է նաեւ անհրաժեշտության մասին տեղադրման էներգախնա յող տեխնոլոգիաների եւ արդյունավետ օգտագործման, աշխատանքի սարքավ որում ների և անձնակազմի ДСО Л.  

Ակնհայտ  է, որ քանակի ավելացում ը է լեկտրաէներգիայի սպառման բացասաբար է  ազդում ընդհանուր ծախսերի կրճատում. Այսպիս ով, ձեռնարկությա նը անհրաժեշտ է պարտադիր չափով մշակել մ իջոցառումներ,  որոնք թույ լ են տա լիս ավելի արդյունավ ետ օգտագործել իրենց էներգառես ուրս ների. Սա կարելի է հասնել օգտագործելով տեղադրման էներգախնայող տեխնոլոգիաների 

եւ արդյունավետ օգտագործման, աշխատանքի սարքավորումների.  

Բոլոր վ երը նշվածը հնարավորություն է  տալիս որոշ ելու, թե հաշվին сверхпланового սպառման քանակի է լեկտրաէներգիայի ձեռնարկություն недополучило  եկամուտ.  

Ինժեներական ծառայությա ն ձեռնարկության ողջ  տարվա ընթացքում վարում մշակման և փնտրում են հնարավոր ուղիները ծախսերի նվազման վրա. Այսպես ՝ 2016 թ., նախատեսվ ում է անցկացնել կապիտալ վերանորոգված և տեղադրել նոր սարքավ որում ներ (табл. 9).  

Աղյուսակ 9  

Հաշվարկ ծախսերի մ իջոցառումների իրականացում ը էներգախնայողության  

Միջոցառման Տարի ներդրման Ծախսերը 

(ռուբ լի) Խնայողական տարի 

(ռուբ լի) ծախսածածկման Ժամկետը 

Տեղադրում  սենս որների շարժման բոլոր հարկերում միջանցքներում հյուրանոցային համալիրի 2016 թ. 23450 16 000 1,2 գ.  

Տեղադրում  արեւային կոլեկտ որների համար ջեռուցման ջրի քնած տարածքում մասնաշենքում և ծովափնյա վայրերում 2016 թ. 90 000 222 566 0,3 գ.  

Փոխարինում  լամպեր լուսադիոդային 2016 թ.  100 (հատ) 

40 000 262800 1,04 ք.  

Կրճատում  է բեռների գագաթնակետին ժամացույց եւ առավ ելագույն օգտագործում ը սարքավ որումների գիշ երային ժամերին: 2016 թ. 229 0 950  

Տեղադրում  3 սակագնային հաշվիչների.  Մշակում գրաֆիկա էլեկտրաէներգիայի սպառման-ի суткам. 2016 թ. 23000 126  000 0,6 գ.  

 

 

Շարունակությունը աղյուսակի 9  

Փոխարինում  լամպեր, փողոցների լուսավորման տեղադրման էներգախնայող լամպերի 2016 թ. 15 000 32 000 0,5 ք.  

 

Գլխավ որ առավելութ յունը սենսորային շարժման ներկայության համար монтажник ов – այն հ եշտ է տեղադրել եւ  կարգավորել իրենց հետագա աշխատանքի համար: չի պահանջվում պահոց հատուկ ցանցերի կառավարման կամ կիրառումը լրացուցիչ թանկարժեք սարքավորումների. Սենսորների սահմանվում է խզել է լեկտրական շ ղթայի և միանգամից պատրաստ է շահագործման.  

Գլխավ որ նպատակը տվյալ սարքավ որում ների ապահով ել օգտվողին հարմարավետությունն ու խնայողությունները էներգիայի. Հաջող փորձ շահագործման է տվյալ սարքավորումների ցույց է տա լիս, որ այն թու յլ է տալիս խնայել 70-80 % էլեկտ րական էներգիայի,  затрачиваемой-րդ շ ենքում:  

Չնայած նրան, որ գրեթե եռապատիկը տարբերությունը արժեքի էներգիայի,  ժամկետները հուսալիություն տեղադրված սենսորների շարժման ներկայության համար կազմ ում է 1-2 տարի, կախված է գների աճի տեմպերի էլեկտրաէներգիայի և հզորությա ն կիրառվ ող  համակարգերի տեղադրում. Հաշվի առնելով ընդհանուր շահագործման  ժամկետը շենքերի (40-50  տարեկան)  

ծախսածածկման ժամկետը տվյալ սարքավորման փոքր է, իսկ կիրառում ը տվյալ որոշման թու յլ է տալիս սեփականատիրոջը շ ենքի կամ կառավարող ընկերության խնայել զգա լի մ իջոցներ շահագործման օբյեկտի.  

Արեւային կոլեկտորների ջրի ջեռուցման հաջողությամբ աշխատում պայմաններում Կրասնոդարի երկրամասի և բերում среднегодовую խնայողությունները էներգառեսուրսների է 30% - ով:  

Տնտեսական ազդեցությունը անցման լուսավորման LED  լամպեր լուսավորման փողոցների բաղկացած է երկու հիմ նական բաղադրիչներից: խնայողական կեցութ յան ծախսերի է լեկտրաէներգիայի խնայողության արժեքի տիրապետման.  

Հաշվարկ հուսալիություն նախագծի փոխարինելու ДРЛ լամպերի վ րա LED լամպ светильниках փողոցների լուսավորման համար.  

Էլեկտրաէներգիայի սպառման համար օրացուցային տարին պայմանով աշխատանքի 12 ժամ մեկ օր.  

Արժեքը, որը սպառում է մի լամպ:  

Ամենամյա  տնտեսումը-ից փոխարինում է մ եկ ДРЛ լամպերը է LED լամպի 

2890,8 ռուբլի – 262,8 ռուբ լի = 2628,0 ռուբ լի 

Տարեկան  խնայողական համար հարյուր հարմարանքներ փողոցային  լուսավորության փոխարինելիս ДР Л լամպերի վրա LED լամպեր Е40 262 800 ռուբ լի:  

Ետգնման ժամկետը նախագծի անցնելու LED- լուսավորություն 12,57 ամիս կամ 1,04: Բացի այդ, ակնհայտ է էլեկտրաէներգիայի խնայողության և ընդհանուր տնտեսական արդյունք, անհրաժեշտ է նշ ել լրացուցիչ առավելությունները օգտագործման աղբյուրների լուսավորման. Նրանց վերաբերում է հ ետևյալը.  

Խնայողական  

- երբ կարգավորման նոր ցանցերի քաղաքային արտաքին լուսավորության, ուժի մ եջ նվազեցման ընդհանուր բեռի կենտրոնական электросеть անհրաժեշտ սնուցող պակաս բաժնում. Այսպիսով, նվազում են ընդհանուր ծախսերը գնման  մալուխի.  

Հարմարավետություն  

- աղբյուր լուսավորման ընդգրկվ ում է անմիջապես ներկայացնելուց հետո ընթացիկ, ի տարբերություն հարմարանքներ լույսերով ДРЛ, որոնց դուրս գա լու համար աշխատանքային ռեժիմ ում պահանջվում է 5-10 րոպե:  

Առողջություն  

- լամպեր բոլորովին անվնաս է մարդու առողջության համար:  

Բնապահպանություն  

- LED լամպեր  չի պարունակում են վնասակար կամ թունավոր նյութերի, որոնք  կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ շ րջակա մ իջավայրին:  

Էլեկտրաէներգիայի սպառումը փոփոխվում է '  կախված օրվա ժամից: Առավոտյան և երեկոյա ն սպառումը զգա լիորեն մեծանում հաշվին լուսավորող ցանցի եւ  կենցաղային բեռը,  ցերեկը '  -արդյունաբերական սպառողների համար: Առավելագույն սպառումը, ընկնում է գիշ երային ժամերին: Неравномерность էլեկտրաէներգիայի սպառման հանգեցնում է непостоянно й 

ծանրաբեռնվածության է լեկտրակայանների, որ վ նասակար ազդում է նրանց սարքավորում ներ. Համար միասնական բեռը կիրառվում են տարբեր տեխնիկական  միջոցներ, որոնք կոչված են ապահովել միաս նական բեռնել էներգահամակարգի ամբողջ ժամանակ. Սակայն, բացի տեխնիկական մ իջոցների, կան մ իջոցներ ՝ տնտեսական բնույթի. Նրանց է վերաբերում հաշվառման համակարգը) ։  

համակարգը  էլեկտ րաէներգիայի հաշվառման ենթադրում է, որ օրվա ընթացքում կոտրվել են  ժամանակային ընդմ իջում ներով – սակագնային  ժամկետները.  Յուրաքանչյուր тарифном ժամանակահատվածում է լեկտրաէներգիայի վերջնական սպառողների համար  ունի տարբեր արժեք. Ժամերին առավելա գույն  բեռնել էներգահամակարգի արժեքը առավելագու յն, նվազագույն– ,  

համապատասխանաբար, նվազագու յն է:  

Պետք է ասել, որ էներգիայի սպառման հաշվառման - տեխնոլոգիա էներգախնայողության, ինչպես միջոցառում խթանելու  սպառողների էներգախնայողության .  

Ներկայումս  բնակչութ յան համար և դրան հավասարեցված խմբերի սպառողների տեղադրված են տարբեր սակագնային արտ. Դիտարկենք դրանց վրա ունեցած ազդեցությա ն տեսանկյունից հետաքրքրություն սպառողների նվազեցման առավելա գու յն բեռը.  

սակագինը պարզ եւ առավել տարածված, պարզ индукционными счетчиками է լեկտ րաէներգիա ։  Իջեցված բեռի ժամերին առավելագույնը ոչ մ ի կերպ չի անդրադառնում է վճարի է լեկտրաէներգիայի, հետեւաբար, սպառողը չի հետաքրքրում ։  

Սակագները, տարբերակված ըստ գոտիների օր, ունեն երկու փոփոխություն -. Օգտագործման համար: այդ սակագները պետք է սահմանվեն հատուկ հաշվիչ ՝ է լեկտրաէներգիայի համապատասխանաբար.  

Կիրառումը վաճառասեղանին  և համապատասխան վարձատրությա ն համակարգի ենթադրում է  վճարների նվազեցում ը էլեկտրաէներգիայի գիշերային ժամերին ,  ընդ որում '  բնակչությա ն համար դա նվազում ը բավականին զգալի - գիշ երային սակագինը մի քանի անգամ  պակաս է ցերեկային ժամերին. Սա կարող է խթանել բնակչությա նը տեղափոխման մասում բեռների գիշերային  

ժամերին:  

Օգտագործում ը կենցաղում  բազմասակագնային հաշվիչների ունի շատ ավելի մեծ  խթան է  նվազեցման  բեռի գագաթնակետին ժամերին,  մարդիկ փորձում են  տեղափոխել օգտագործումը մեծամասնությա ն է լեկտրասարքերի այլ ժամանակ.  Ուստի լայն ներդրում ը  բազմասակագնային հաշվիչների և дифференцированной ըստ գոտիների օր համակարգի սակագների կտա լավ  

ազդեցություն կարգավորման առավելագույնը առավոտյան ժամերին  գագաթնակետին բեռների.  

Միջոցառումների ծրագիրը էներգախնայողության ( նշելով ֆինանսավորման աղբյուրների), ժամկետների հ ուսալիություն կապիտալ ծախս երի իրականացման միջոցառում ների իրականացվել է табл. 10.  

Աղյուսակ 10  

Միջոցառումների ծրագիրը էներգախնայողության  

 թիվ Անվանում ը  

միջոցառման Պատասխանատու կատարող կատարման Ժամկետը Տնտեսական ազդեցութ յուն  

 

1.Կազմակերպական-մեթոդական մ իջոցառումներ 

1.1 բեռների Իջեցում է գագաթնակետին ժամացու յց եւ առավելագույն  Ս. Վ .  2016թ. 229 950 ռուբ լի 

Շարունակությունը աղյուսակի 10  

1.1 օգտագործումը սարքավորումների գիշերային ժամերին  

2.Բարձրացնել սարքավորումների և տեխնիկական վերազինման համար 

2.1 Ընդլայնված սենս որների շարժման մ իջանցքներում հյուրանոցային համալիրի Ս. Վ. II եռամսյակ 2016թ. -7 450 ռուբ լի 

2.3. Հաշվիչների  փոխարինում է լ էներգիայի ավելի խնայողական:  

3.Ներդրումը ресурсосберегающих տեխնոլոգիաների 

3.1 Տեղադրում  արեւային կոլեկտորների համար ջեռուցման ջրի քնած տարածքում մասնաշենքում և ծովափնյա վայրերում. Ա.  Վ. II եռամսյակ 2016  թ. 132  566 ռուբլի 

3.2. Փոխարինում  լամպեր, փողոցների լուսավորման տեղադրման էներգախնայող լամպերի Ս. Վ. 2016թ. 222  800 ռուբլի:  

3.3 Փոխարինում  լամպեր լուսադիոդային լամպեր Ս. Վ. 2016թ. 2 000.  

Ընդամենը 682 866 ռուբ լի 

 

Ինչպես ցույց  տվեցին հաշվարկները, պահուստը ավելացման ծառայությունների ճամբարներ եւ միաժամանակյա նվազման энергоемкости պետք է փնտրել ռացիոնալ օգտագործման էներգառեսուրսների ըստ натуральному  ցուցանիշին.  

Բազմաթիվ  ռուսական ձեռնարկություններում արդեն ս կսվել է ներդրում ը տարրերի, օրինակ,  մշակվում և իրականացվ ում են ծրագրեր, պլաններ ու  նախագծեր, էներգախնայողության,  սահմանվում է ավելի էներգաարդյունավետ սարքավորումներ, վերլուծվում  հնարավորությունները բարելավելու համար էներգաարդյունավետության  առանձին արտադրությունների ե ւ  

գործընթացների. Օգուտը ներդրման  ձեռնարկությունների համար նախատեսված ծախս երի նվազում ը է կառավարման գործունեություն ոլորտում [25, էջ 178].  

Սակայն առավել էական ազդեցութ յուն աճը энергоемкости եւ նվազում իրականացման ծառայությունների ցուցաբերել էներգակիրների գների աճ.  

Ներդրման միջոցառում ների նվազեցման энергоемкости ծառայությունների ДСОЛ "Start"պետք  է անպայման ունենալ դրական տնտեսական ազդեցություն, գումարի 682 866, 00 ռուբ լի, որը մանրամասնորեն քննարկվ ել է табл. 10, ինչպես նաև զգա լիորեն կրճատվել են ծախսերը էներգակիրների ծառայությունների վճարումը սպասարկող ընկերությունների հետ:  

Կարեւոր է, որ ստորեւ միջոցառում ները կարող են վ ճարել ն непродолжительные ժամկետ ները.  

Հաճախ է լեկտրամատակարարման  համակարգի շահագործվ ում են ոչ թե անվանական եղանակով, էլեկտ րասարքավ որումներ և բաշխիչ ցանցում հայտնվ ում են недогруженными կամ перегруженными. Դա հանգեցնում է բաժնեմասի կորուստների трансформаторах, электродвигателях, նվազեցման գործակցի իշխանության  համակարգում է լեկտրամատակարարման.  

Խնայողական սպառվ ող ձեռնարկությունների հասնել մ ի կորուստների էլեկտ րական էներգիայի համակարգում трансформирования, բաշխման  և փոխակերպման (տրանսֆորմատորների,  բաշխիչ ցանցեր, էլեկտրաշարժիչների, համակարգի էլեկտ րական արտաքին եւ  ներքին լուսավորման), ինչպես նաեւ օպտիմալացման եղանակները սարքավորում ների շահագործման ,  

потребляющего այդ էներգիան.  

Եզրակացություն  

 

Գործունեության արդյունավետության բարձրացում ձեռնարկության իրականացվ ում է շրջանառության հաշվին ռեսուրսների կրճատման ժամանակահատվածում դրանք շրջանառությունից : Թվի ավելացումը պտույտ հնարավոր է ՝ նվազեցնելով ժամանակահատվածում  նրա գտնվելու արտադրության ոլորտում կամ կրճատման ժամանակահատվածում նրա գտնվելու գործածման  

ոլորտում. Այն ավելի արագ վերածվում են  ձեռնարկությա ն ռեսուրսները, այնքան փոքր ծավալը: նրանց իրականացման համար անհրաժեշտ գործառնական և նրանց արդյունավետ գործունեություն ձեռնարկությա ն. Ուստի ավելացնելու համար հերթը շ ուրջ կապիտալի, նպատակահարմար է ուս ումնաս իրել եւ վերլուծել պատճառներն ու գործոնները , որոնք ազդում են այս հատկանիշները օգտագործման կապիտալի.  

ДСО Л "Start"ստացել վ նասը 2013-2015 թվականների ծրագրում է 2016 թվականին մոտ ձեռնարկության շահույթի ստացում ը 

Գործակից վաճառքի շահութաբերությա ն ունի բացասական նշանակություն. Բացասական շահութաբերությունը կարեւոր ազդանշան է ընկերությա ն ղեկավարության, նա ցույց է տալիս տոկոսը վնասաբերությա ն արտադրությա ն կամ վաճառքի յուրաքանչյուր պարունակել է ներդրված ռուբ լու ապրանք է: Ստացվում է, որ արտադրանքի ինքնարժեքը բարձր է, քան շահույթ դրա  

իրականացմանը, իսկ գինը բավական  բարձր է  ծածկել բոլոր ծախսերը:  

Ձեռնարկությա նը  անհրաժեշտ է շտապ միջոցներ ձեռնարկել դուրս գալու ճգնաժամային իրավ իճակից  

ДСО Л  անհրաժեշտ  է արագացնել оборачиваемость կապիտալի օգտագործելով հետեւյալ մ իջոցառումների:  

- կրճատում  է արտադրական ցիկլի տևողությա ն հաշվին ակտիվացման արտադրության (օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաների, մեքենայացման և ավտոմատացման արտադրական գործընթացների մակարդակի բարձրացում ը, աշխատանքի արտադրողականության, ավելի լիարժեք օգտագործումը արտադրական ձեռնարկությունները, աշխատանքային և նյութական  

ռեսուրս ների եւ այլն);  

- բարելավում  է կազմակերպությա ն նյութատեխնիկական մատակարարման  ապահովման նպատակով անխափան  անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսների և կրճատման ժամանակ գտնվելու կապիտալի պաշարների;  

- արագացում  գործընթացի առաքման արտադրանքի և հաշվարկային փաստաթղթերի ձևակերպում;  

- հապավումը հերթը շ ուրջ դեբիտորական պարտքի ավելացումը հերթը շ ուրջ կրեդիտորական պարտքեր;  

մակարդակի բարձրացումն  է մարքեթինգային  հետազոտություններ, որոնք ուղղված են արագացում առաջխաղացում ը ապրանքների արտադրողի նկատմամբ սպառողի (այդ թվում '  շուկայի ուսում նասիրություն,  կատարելագործում ը ապրանքի եւ  ձեւավորում այն  առաջ տանելու  է սպառողին, ձևավորում ը ճիշտ գնային  քաղաքականությա ն կազմակերպման  արդյունավ ետ գովազդ և  

այլն):  

ДСО Л "" - ը ծրագրում է 2016 թվականին ՝ ցուցաբերել ծառայություններ առողջացման ծավալով համախառն հասույթի 34068 տ. ռուբ լի եւ շահ ույթ ծավալով 949т ыс.rub.  

Կատարման համար նախատեսված ծավալի աշխատանքների առողջարանում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառում ները.  

• Կապիտալ և ընթացիկ նորոգում (ըստ сметой ծախսերի 2016թ. ;  

• Ձեռք բերելու նյութերի և հիմնական  միջոցների սպասարկման համար անհ րաժեշտ հանգստացողների;  

• Աշխատանքների ոլորտում մարքեթինգի եւ մենեջմ ենթի; առավելա գույն ընդլայնում ը նպատակային սեգմ ենտի շուկայի ձեւավ որում ը երկարաժամկետ և փոխշահավետ հարաբերությունների հաճախորդների հետ;  

•Միջոցառումների իրականացում ը էներգախնայողությա ն;  

• Ներդնել նոր տեսակի ծառայութ յունների;  

• Բարձրացնել մշակու յթի սպասարկման;  

• Նվազեցնել ծախսերը.  

Վերլուծությա ն ծախսերի ДСО Л "" երեւում է, որ բավականին բաժին կառուցվածքի զբաղեցնում ծախսերը էներգառես ուրս ների. Որ ասում է նաեւ  անհրաժեշտ ությա ն մասին տեղադրման էներգախնայող տեխնոլոգիաների եւ արդյունավետ օգտագործման, աշխատանքի սարքավորումների և անձնակազմ ի ДСО Л "".  

Ներդրման միջոցառում ների նվազեցման энергоемкости ծառայությունների ДСОЛ "Start"պետք  է անպայման ունենալ դրական տնտեսական ազդեցություն գումարի 682866 ռուբ լի 

Օգտագործված գրականությա ն ցանկը 
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процессе управления совокупным капиталом, выборе приоритетных 

направлений и путей повышения эффективности деятельности 

предпринимательской структуры, исходя из реальных условий 

функционирования российской экономики, угроз и вызовов нового времени. 

Предмет исследования – экономическая эффективность 

функционирования предприятия.  

Объектом исследования является производственно-хозяйственная 

деятельность ДСОЛ «Старт». 

Цель работы – оценить эффективность функционирования детского 

оздоровительного лагеря «Старт» и разработать предложения по ее 

повышению.  

Поставленная цель предопределила основные задачи исследования: 

 раскрыть понятие и виды эффективности функционирования 

предприятия; 

 проанализировать методику анализа эффективности и 

интенсивности использования совокупного капитала предприятия; 

 изучить взаимосвязь эффективности функционирования 

предприятия и анализа оборачиваемости совокупного капитала; 

 проанализировать и дать оценку эффективности функционирования 

ДСОЛ «Старт»; 

 разработать мероприятия по повышению эффективности 

функционирования ДСОЛ «Старт». 

Поставленные цели и задачи обусловили структуру работы: 

 в первой главе рассмотрены теоретические и методические основы 

анализа эффективности функционирования предприятия; 

 во второй главе выполнены анализ и оценка эффективности 

функционирования ДСОЛ «Старт»; 

 в третьей главе предложена разработка мероприятий по повышению 

эффективности функционирования ДСОЛ «Старт». 

Теоретической и методической основой исследования послужили труды 
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российских ученых: Азаренко А.В., Акуловой О.В., Баканова М.И., Виханского 

О.С., Шеремета А.Д., Фатхутдинова Р.А. и др. 

Информационную базу исследования составили: бухгалтерская и 

управленческая отчѐтность ДСОЛ «Старт». 

Общий объем работы составляет 51 лист, 3 рисунка, 10 таблиц. 
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Глава 1 Теоретические и методические основы анализа эффективности 

функционирования предприятия 

1.1 Понятие и виды эффективности 

 

На современном этапе каждое предприятие, будучи экономически 

самостоятельным товаропроизводителем, вправе использовать любые оценки 

эффективности развития собственного производства, однако существуют 

общепризнанные категории и понятия, которые используются при оценке 

эффективности. 

Эффективность отражает комплекс природных, экономических, научно-

технических, социальных и политических условий функционирования 

производительных сил и производственных отношений. 

Поэтому эффективность может выражать результативность 

функционирования средств труда, предметов труда и рабочей силы как в 

рамках народного хозяйства в целом, его отраслей и подотраслей, так и на 

отдельных предприятиях. 

Известно, что производственная деятельность людей характеризуется и 

оценивается достигнутой экономической эффективностью, полученным 

экономическим эффектом, представленным, как правило, в стоимостном 

выражении. 

При этом положительные результаты указанной деятельности при 

производстве определенного товара отражают объемы получаемого эффекта. 

Необходимо различать понятия «эффект» и «эффективность». В широком 

смысле слова эффект представляет собой любой полученный результат 

деятельности. 

Однако, как бы ни был важен эффект, сам по себе он недостаточно 

характеризует деятельность предприятия, так как не показывает, ценой каких 

затрат он получен. 

Один и тот же эффект может быть получен разными способами, с разным 

уровнем использования ресурсов (затрат) и, наоборот, одинаковые затраты 
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могут дать разный эффект. Поэтому необходимо сравнивать достигнутый 

эффект с теми затратами (ресурсами), с помощью которых он получен. 

Эффективность является относительным показателем, характеризующим 

полученный эффект в соотношении с затратами на его достижение. 

Эффективность экономистами понимается исключительно как степень 

доходности, выгодности, и соответственно, как относительный показатель, в 

числителе которого – результаты, а в знаменателе – затраты. Между тем, 

понятие эффективности – многогранное. 

Сложность и многогранность категории эффективность не позволяет 

выявить один критерий для ее характеристики и измерения. Последнее 

обусловливает разграничение эффективности на ряд видов (табл. 1). 

Под экономической эффективностью производственно-хозяйственной 

деятельности понимается получение все большего эффекта, потребительных 

стоимостей на единицу материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

задействованных в воспроизводственном процессе [8, с.106]. 

Эффективность производства является одним из важнейших показателей 

экономики предприятия. 

Определение меняющихся потребностей и необходимость их 

удовлетворения требует постоянного повышения эффективности производства. 

Эффективность производства базируется на следующих принципах: 

 рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов; 

 использование оптимальных технологических режимов на всех 

стадиях производства; 

 рациональное использование вспомогательных материалов; 

 использование современной системы контроля качества сырья и 

параметров технологического процесса; 

 повышение квалификации работников предприятия; 

 совершенствование логистики. 

К факторам повышения эффективности производства относятся: 

ускорение научно-технического прогресса, использование в производстве 
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достижений науки и передовых технологий; структурная перестройка 

хозяйства; развитие специализации и кооперации; применение эффективного 

менеджмента и др. 

Таблица 1 

Классификация видов эффективности [4, с. 127] 

Классификационный 

признак 
Расшифровка классификационного признака 

1.Направленность 

воздействия 

экономическая  

социальная 

народнохозяйственная 

2.Локальность 

эффективность регионов  

эффективность хозяйственных звеньев 

эффективность предприятия 

3.Факторы производства 

эффективность труда 

эффективность капитала 

эффективность использования земельных 

ресурсов 

эффективность предпринимательских 

способностей 

4.Фазы воспроизводства 

эффективность производства 

эффективность распределения 

эффективность обмена 

эффективность потребления 

5.Отражение затрат 

эффективность затрат труда 

эффективность производственных затрат 

эффективность применяемых ресурсов 

6.Форма идентификации 
абсолютная эффективность 

сравнительная эффективность 
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Повышение эффективности – задача, от решения которой зависит 

успешность функционирования предприятия в рыночной экономике. Это 

достигается на основе системного подхода. 

Под эффективностью производства можно понимать соотношение 

полученных конечных результатов производства, с одной стороны, и затратами 

факторов производства, с другой стороны. 

В понятии эффективность производства отражается действие многих 

объективных экономических законов и показана одна из важнейших сторон 

общественного производства - его результативность. 

Эффективность производства является понятием комплексным и 

проявляется во всех технико-экономических показателях деятельности 

предприятия, таких как: объем выпуска продукции в соответствии с 

ассортиментом, производительность труда, материалоемкость производства и 

конкретных видов продукции, фондоотдача единицы основных фондов, 

соотношение экстенсивных и интенсивных факторов в приросте объемов 

производства, срок окупаемости затрат и др. 

На практике различают общую (абсолютную) и сравнительную 

экономическую эффективность. 

Абсолютная экономическая эффективность — показатель за 

определенный промежуток времени, характеризующий общую величину 

экономического эффекта в сопоставлении с размером затрат и ресурсов в 

отдельности и совокупности [5, с.38-40]. 

Если предприятие вынуждено дать экономическую оценку 

альтернативным проектам, значительно различающимся по уровню 

капитальных вложений и несопоставимых по конечным результатам, то для 

этой цели используют иные методики, которые излагаются в учебных пособиях 

по экономике предприятия и инвестиционному менеджменту. 

Наибольшая сложность при определении экономической эффективности 

нововведений — это полный учет всех видов эффектов. 

Обычно выделяют следующие наиболее существенные экономические 
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эффекты: 

 снижение себестоимости продукции; 

 уменьшение удельных капитальных вложений (в расчете на 

единицу новой техники); 

 абсолютное увеличение объемов производства; 

 рост производительности (труда) с использованием новых средств 

труда по сравнению с базовыми; 

 рост срока службы новой техники по сравнению с базовой (в 

данном случае эффект достигается за счет изменения доли отчислений на 

полное восстановление основных фондов); 

 снижение удельного расхода используемых материалов 

(материалоемкость) с использованием новой техники в сравнении с базовой; 

 изменение годовых эксплуатационных издержек потребителя при 

использовании новой техники при расчете на объем продукции, производимой 

с помощью единицы новой техники; 

 изменение сопряженных затрат при внедрении новой техники 

(например, на охрану окружающей среды). 

Методика комплексного анализа и оценки эффективности хозяйственной 

деятельности занимает важное место в управленческом анализе. 

Ее применение обеспечивает: объективную оценку прошлой 

деятельности, поиск резервов повышения эффективности хозяйствования; 

технико-экономическое обоснование перехода на новые формы собственности 

и хозяйствования; сравнительную оценку товаропроизводителей в 

конкурентной борьбе и выбор партнеров. 

Важным направлением повышения эффективности производства является 

улучшение качества продукции. 

Влияние этого фактора на общий объем производства определяется, как 

правило, прямым счетом на основе разницы в цене изделий повышенного 

качества по сравнению с ценой изделий более низкого качества. 

Если продукция подразделяется по сортам или имеются какие-либо 
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другие градации по качеству и соответственно по цене, то влияние изменения 

качества на объем продукции определяется с помощью средней взвешенной 

цены [7, c.156]. 

Эффективность научно-технического прогресса – степень достижения 

цели НТП, измеряемая отношением эффекта к обусловившим его затратам. 

В соответствии с целью НТП эта эффективность по своему содержанию 

является социально-экономической. 

Социально-экономическая эффективность представляет собой 

совокупность отношений по поводу достижения конечного социального 

результата – более полного удовлетворения потребностей общества в 

продуктах, услугах и информации – в целях повышения благосостояния и 

всестороннего развития личности. 

В процессе достижения этого результата расходуются экономические 

ресурсы, поэтому взаимосвязанные экономические и социальные аспекты 

эффективности могут рассматриваться обособленно. 

Показатель эффективности – количественный измеритель, значение 

которого обеспечивает эффективность нововведений. 

Новая техника, прогрессивная технология позволяют поднять 

производительность труда, качество выпускаемой продукции на более высокий 

уровень. 

Обобщающим критерием экономической эффективности производства 

служит уровень производительности, под которым понимается отношение 

затрат (стоимости вводимых ресурсов) к суммарной стоимости доходов 

(стоимости выпускаемой продукции). 

Производительность есть мера того, как распоряжаются конкретными 

ресурсами для своевременного выполнения целей, выраженных через 

количество и качество продукции. 

Производительность непосредственно связана с технологией и 

проектированием работ. 

Технология в современных условиях – важнейший фактор, оказывающий 



12 

воздействие на производительность. 

Эффективное проектирование работ способствует росту 

производительности в условиях высокого уровня специализации, что требует 

создания гибких заданий и правил работы. 

Управление производительностью в современных условиях стала важной 

функцией управления производством. 

Система управления производительностью включает: измерение и оценку 

производительности; планирование контроля и повышение производительности 

на основе информации, полученной в процессе измерения производительности; 

осуществление мер контроля и повышения производительности; оценку 

производительности, ее измерение. 

Оценке и измерению производительности придается важное значение в 

организационно-управленческой деятельности. 

Именно процесс измерения производительности оказывает реальное 

воздействие на эффективность управленческой деятельности, поскольку: 

привлекается внимание руководства к проблеме повышения 

производительности и факторам, оказывающим воздействие на ее уровень; 

участие работников в процессе измерения производительности мотивирует их 

творческую активность и изыскание резервов повышения производительности; 

количественные оценки производительности делают возможным более 

конкретный анализ проблемы [15, с.214]. 

 

1.2 Методика анализа эффективности и интенсивности использования 

совокупного капитала предприятия 

 

Бизнес в любой сфере деятельности начинается с определенной суммы 

денежной наличности, за счет которой приобретается необходимое количество 

ресурсов, организуется процесс производства и сбыт продукции. 

Капитал в процессе своего движения проходит последовательно три 

стадии кругооборота: заготовительную, производственную и сбытовую. 
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На первой стадии предприятие приобретает необходимые ему основные 

фонды, производственные запасы, на второй — часть средств в форме запасов 

поступает в производство, а часть используется на оплату труда работников, 

выплату налогов, платежей по социальному страхованию и другие расходы. 

Заканчивается эта стадия выпуском готовой продукции. 

На третьей стадии готовая продукция реализуется и на счет предприятия 

поступают денежные средства, причем, как правило, больше первоначальной 

суммы на величину полученной прибыли от бизнеса. 

Следовательно, чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше 

предприятие получит и реализует продукции при одной и той же сумме 

капитала за определенный отрезок времени. 

Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению 

оборачиваемости капитала, требует дополнительного вложения средств и 

может вызвать значительное ухудшение финансового состояния предприятия 

[1, с.36]. 

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект 

выражается в первую очередь в увеличении выпуска продукции без 

дополнительного привлечения финансовых ресурсов. 

Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит 

увеличение суммы прибыли, так как обычно к исходной денежной форме он 

возвращается с приращением (рис.1). 

Если производство и реализация продукции являются убыточными, то 

ускорение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финансовых 

результатов и «проеданию» капитала. 

Из сказанного следует, что нужно стремиться не только к ускорению 

движения капитала на всех стадиях кругооборота, но и к его максимальной 

отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на один рубль 

капитала. 

Повышение доходности капитала достигается рациональным и 

экономным использованием всех ресурсов, недопущением их перерасхода, 
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потерь на всех стадиях кругооборота. 

В результате капитал вернется к своему исходному состоянию в большей 

сумме, т.е. с прибылью. 

Таким образом, эффективность использования капитала характеризуется 

его доходностью (рентабельностью) - отношением суммы прибыли к 

среднегодовой сумме основного и оборотного капитала. 

 

 

Рис. 1. Стадии кругооборота капитала [5, с.12] 

 

Для характеристики интенсивности использования капитала 

рассчитывается коэффициент его оборачиваемости (отношение выручки от 

реализации продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала). 

Обратным показателем коэффициенту оборачиваемости капитала 

является капиталоемкость (отношение среднегодовой суммы капитала к сумме 

выручки). 

Взаимосвязь между показателями рентабельности совокупного капитала 

и его оборачиваемости показывается в формуле. 

Деньги 

Закупки 

Производственные 

ресурсы 

Производство 

Готовая продукция 

Реализация 

Деньги 
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(1.1) 

 

Иными словами, рентабельность активов (ROA) равна произведению 

рентабельности продаж (Rрп) и коэффициента оборачиваемости капитала (Коб), 

она показана на формуле: 

 

ROA = Kоб х Rpn (1.2) 

 

Эти показатели в зарубежных странах применяются в качестве основных 

при оценке финансового состояния и деловой активности предприятия. 

Рентабельность капитала, характеризующая соотношение прибыли и 

капитала, использованного для получения этой прибыли, является одним из 

наиболее ценных и наиболее широко используемых показателей 

эффективности деятельности субъекта хозяйствования. 

Этот показатель позволяет аналитику сравнить его значение с тем, 

которое было бы при альтернативном использовании капитала. 

Он используется для оценки качества и эффективности управления 

предприятием; оценки способности предприятия получать достаточную 

прибыль на инвестиции; прогнозирования величины прибыли [16, с.147]. 

Основная концепция расчета рентабельности довольно проста, однако 

существуют различные точки зрения относительно инвестиционной базы 

данного показателя. 

Прибыль на общую сумму активов, по мнению Л.А. Бернстайна, 

наилучший показатель, отражающий эффективность деятельности 

предприятия. 

Он характеризует доходность всех активов, вверенных руководству, 

независимо от источника их формирования. 

В ряде случаев при расчете ROA из общей суммы активов исключают 
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непроизводственные активы (избыточные основные средства и запасы, 

нематериальные активы, расходы будущих периодов и др.). 

Это исключение делают для того, чтобы не возлагать на руководство 

ответственность за получение прибыли на активы, которые явно этому не 

способствуют.  

Данный подход, как считает Л.А. Бернстайн, полезен при использовании 

ROAв качестве инструмента внутреннего управления и контроля и не годится 

для оценки эффективности предприятия в целом. 

Акционеры и кредиторы вверяют свои средства руководству предприятия 

не для того, чтобы оно вкладывало их в активы, которые не приносят прибыли. 

Если же есть причины, чтобы вложить капитал в такие активы, то нет повода 

исключать их из инвестиционной базы при расчете ROA. 

Существуют разные мнения и о том, следует ли амортизируемое 

имущество (основные средства, нематериальные активы, малоценные 

предметы) включать в инвестиционную базу при расчете ROA по 

первоначальной или остаточной стоимости. 

Несомненно, если оценивается эффективность только основного 

капитала, то среднегодовая сумма амортизируемого имущества должна 

определяться по первоначальной стоимости [11, с.132]. 

Если же оценивается эффективность всего совокупного капитала, то 

стоимость амортизируемых активов в расчет надо принимать по остаточной 

стоимости, так как сумма начисленной амортизации находит отражение по 

другим статьям баланса (остатки свободной денежной наличности, 

незавершенного производства, готовой продукции, расчеты с дебиторами по 

неоплаченной продукции). 

В качестве инвестиционной базы при расчете рентабельности капитала 

используют также «Собственный капитал» + «Долгосрочные заемные 

средства». 

Она отличается от базы «Общая сумма активов» тем, что из нее 

исключаются оборотные активы, сформированные за счет краткосрочных 
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заемных средств. 

Этот показатель характеризует эффективность не всего капитала, а только 

собственного (акционерного) и долгосрочного заемного капитала. 

Называют его обычно рентабельностью инвестированного капитала 

(ROJ). При расчете рентабельности капитала в качестве инвестиционной базы 

может быть использована среднегодовая стоимость собственного 

(акционерного) капитала. 

Но в данном случае в расчет берут прибыль за вычетом налогов и 

процентов по обслуживанию долга, а также дивидендов по привилегированным 

акциям. Называется этот показатель «Рентабельность собственного капитала» 

(ROE). 

Сравнение величины данного показателя с величиной рентабельности 

всего капитала (ROA) показывает влияние заемного капитала на прибыль 

собственника [3, с.148]. 

Второй вопрос, который возникает при определении рентабельности 

капитала, - какую прибыль брать в расчет: балансовую (валовую), прибыль от 

реализации продукции или чистую прибыль. 

В данном случае также надо учитывать инвестиционную базу капитала. 

Если определяем рентабельность всех активов, то в расчет принимается 

вся балансовая прибыль, которая включает в себя прибыль от реализации 

продукции, имущества и внереализационные результаты (доходы от 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, от участия в 

совместных предприятиях и прочих финансовых операций). 

Соответственно и выручка при определении оборачиваемости всех 

активов должна включать в себя не только ее сумму от реализации продукции, 

но и выручку от реализации имущества, ценных бумаг и т.д. 

Для расчета рентабельности функционирующего капитала в основной 

деятельности берется прибыль только от реализации продукции, работ и услуг, 

а в качестве инвестиционной базы - сумма активов за вычетом долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, неустановленного оборудования, 
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остатков незаконченного капитального строительства и т.д. 

Рентабельность производственного капитала рассчитывается отношением 

прибыли от реализации продукции к среднегодовой сумме амортизируемого 

имущества и материальных текущих активов. 

При определении уровня рентабельности собственного капитала 

учитывается чистая прибыль без финансовых расходов по обслуживанию 

заемного капитала. 

Практика показывает, что не существует единого правила формирования 

эффективного соотношения собственного и заѐмного капитала не только для 

однотипных организаций, но даже и для одной компании на разных стадиях еѐ 

жизненного цикла и при различной конъюнктуре рынка [9, c.158]. 

Вместе с тем существует ряд объективных и субъективных факторов, 

учѐт которых позволяет целенаправленно формировать структуру капитала, 

обеспечивая условия наиболее эффективного его использования в каждой 

компании. 

Основными их них являются: 

 отраслевые особенности деятельности организации; 

 стадия жизненного цикла организации; 

 конъюнктура товарного и финансового рынка; 

 уровень рентабельности активов; 

 отношение кредиторов к организации; 

 уровень налогообложения прибыли; 

 финансовый менталитет собственников и менеджеров организации. 

С учѐтом этих факторов управление структурой капитала ведѐтся по двум 

основным направлениям: 

 установление оптимальных для данной организации пропорций 

использования собственного и заѐмного капитала; 

 привлечение в компанию необходимых видов и объѐмов капитала 

для достижения расчѐтных показателей его структуры. 

Структура капитала оптимизируется, следовательно, по следующим 
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направлениям: 

 максимизация уровня рентабельности собственного капитала; 

 минимизация стоимости капитала 

 формирование показателя целевой структуры капитала [6, c.16]. 

 

1.3 Взаимосвязь эффективности функционирования предприятия и 

анализа оборачиваемости совокупного капитала 

 

Повышение эффективности деятельности предприятия осуществляется за 

счет ускорения оборота ресурсов и сокращения периода их оборота. 

Увеличение числа оборотов возможно путем сокращения периода его 

нахождения в сфере производства или сокращения периода его нахождения в 

сфере обращения. 

Чем быстрее оборачиваются ресурсы предприятия, тем меньший объем 

их необходим для осуществления операционной деятельности и тем 

эффективнее деятельность предприятия. 

Поэтому для увеличения оборачиваемости капитала, целесообразно 

изучить и проанализировать причины и факторы, влияющие на эту 

характеристику использования капитала. 

Анализ составных элементов экономической рентабельности показал, что 

оборачиваемость активов (КТ), играют важную роль в характеристике 

использования совокупного капитала предприятия. 

Оборачиваемость активов, отражая эффективность, с которой 

предприятие использует свои ресурсы для достижения главной цели – выпуска 

продукции (насколько быстро сформированный капитал обращается в процессе 

его хозяйственной деятельности), является одним из показателей, 

характеризующих деловую активность предприятия (другими показателями 

являются: коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; длительности 

оборотов дебиторской и кредиторской задолженностей; коэффициента 
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оборачиваемости материальных запасов; коэффициента оборачиваемости 

основных средств (фондоотдачи); периода оборота чистого рабочего капитала; 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала). 

Оборачиваемость активов, как обобщенный показатель, который 

характеризует интенсивность использования активов, не имеет нормативного 

значения. Но чем быстрее оборачиваются ресурсы предприятия, тем лучше.  

Повышение оборота ресурсов есть наряду с высокой прибыльностью 

вторым рычагом повышения финансового благополучия предприятия. 

Низкий уровень коэффициентов оборота активов может 

свидетельствовать о недостаточной загруженности и низкой эффективности 

эксплуатации производственных мощностей, росте дебиторской задолженности 

и запасов. 

Коэффициенты оборачиваемости (деловой активности) позволяют 

выяснить на сколько эффективно предприятие использует свои ресурсы. 

Коэффициенты выражаются в днях или в периодах оборота. 

При анализе оборачиваемости необходимо уделять должное внимание 

коэффициентам оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности.  

Уменьшение коэффициентов оборачиваемости может свидетельствовать 

о проблемах с погашением обязательств и в тоже время более эффективное 

взаимодействие с поставщиками. 

Общий подход к анализу оборачиваемости выглядит следующим 

образом: чем более короткий срок оборота, тем более эффективна 

хозяйственная деятельность предприятия [20, с.165]. 

Деловая активность предприятия проявляется в скорости оборота его 

капитала. 

Ускорение оборачиваемости капитала свидетельствует о более 

интенсивное его использование и о росте деловой активности предприятия. 

Напротив, замедление оборачиваемости средств является признаком 

спада деловой активности от скорости оборота капитала зависит и его 

доходность, и как результат - ликвидность, платежеспособность и финансовых 
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сова устойчивость предприятия. 

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его 

рентабельностью и служит одним из важнейших показателей, 

характеризующих интенсивность использования средств предприятия и его 

деловую активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить 

показатели оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях 

кругооборота произошло замедление или ускорение движения средств. 

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости 

оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой — от его 

органического строения: чем большую долю занимает основной капитал, 

который оборачивается медленно, тем ниже коэффициент оборачиваемости и 

выше продолжительность оборота всего совокупного капитала. 

В заключение анализа разрабатывают мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотного капитала. Основные пути ускорения 

оборачиваемости капитала: 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 

интенсификации производства (использование новейших технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня 

производительности труда, более полное использование производственных 

мощностей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.); 

 улучшение организации материально-технического снабжения с 

целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 

материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в 

запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов; 

 сокращение времени нахождения средств в дебиторской 

задолженности; 

 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю (включая 
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изучение рынка, совершенствование товара и форм его продвижения к 

потребителю, формирование правильной ценовой политики, организацию 

эффективной рекламы и т.п.). 

Управлять большим предприятием и работать на нем выгоднее и 

престижнее чем на маленьком. Для большего совокупного капитала шире 

инвестиционные возможности. 

Но при этом необходимо учитывать, что проценты за использование 

заемного капитала необходимо платить в полном объеме и в срок, в отличие, от 

дивидендов. 

При уменьшении объема продаж, перебоев с поставками комплектующих 

или сырья, кадровых проблемах и т.д. риск банкротства выше у предприятия с 

большими расходами по обслуживанию займов. 

Как следствие увеличения финансового риска, увеличивается цена на 

дополнительно привлекаемый капитал. 

Для повышения эффективности использования капитала (оптимизации 

соотношения между финансовой устойчивостью, ценой и рентабельностью 

капитала) проводят анализ структуры капитала. 

Привлечение дополнительного капитала, как за счет собственных 

источников предприятия, так и за счет заемных, имеет свои пределы и обычно 

связано с возрастанием его средневзвешенной стоимости. 

Для привлечения инвесторов требуется выплачивать больший доход на 

акции или облигации при размещении дополнительного выпуска. 

При получении дополнительных кредитов уменьшается значение 

коэффициента автономии и как следствие платежеспособности, а значит и 

повышение процентной ставки за кредит из-за увеличения уровня риска 

банкротства. 

Таким образом, расчет показателей оптимизации и эффективности 

использования собственного капитала позволяет оценить инвестиционную 

привлекательность предприятия, а также принять рациональные 

управленческие решения. 
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Глава 2 Анализ и оценка эффективности функционирования ДСОЛ 

«Старт» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Старт» (бывший ДСОЛ 

«Геолог») расположен в курортной зоне Краснодарского края на берегу 

Черного моря рядом с ВДЦО «Орленок» в 250м от моря (район песчаных 

«золотых» пляжей). 

Территория и расположение - великолепная лесопарковая зона, 250 

метров от моря, рядом с детским лагерем «Орлѐнок». Количество мест - лагерь 

принимает 464 человека (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество жилых корпусов
1
 

Наименование корпуса Кол-во этажей 
Кол-во 

номеров 
Кол-во мест 

Спальный корпус № 1 3 72 288 

Летние домики 1 14 96 

Гостиница 3 16 36 

Коттедж № 3 3 12 24 

Коттедж № 2 2 4 8 

Коттедж № 4 1 3 12 

Итого:  121 464 

 

Проживание - размещение в 4-6 местных номерах в главном детском 

спальном корпусе №1 в южных комнатах с лоджиями, видом на море. 

Умывальные, туалетные комнаты, душевые комнаты гигиены, комнаты 

вожатых расположены на этаже на северной стороне, напротив детских комнат. 

На каждом этаже холлы по 60 кв.м. с телевизором и мягкими диванами. 

                                           
1
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 
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Питание - столовая располагает двумя залами, оснащѐнными сплит - 

системами, питание пятиразовое. 

Инфраструктура - спортивные площадки (баскетбольная, волейбольная со 

специальным покрытием, детская площадка с турникетами), киноконцертный 

зал на 320 мест. 

Собственный песчаный пляж в 250 м от здравницы, оборудован для 

загара и купания, подземный переход через автостраду. 

Во время пребывания детей на пляже, посторонним вход на пляж 

воспрещѐн. 

Программа - разнообразные экскурсионные программы, занятие спортом, 

кружки по интересам, турниры. Медицинское обслуживание: лечение по 

показаниям. 

Основной вид деятельности ДСОЛ «Старт» – санаторно-курортные 

услуги. ОКВЭД 85.11.2. Состав туристов ДСОЛ «Старт» рассмотрен в (табл. 3). 

Таблица 3 

Состав туристов ДСОЛ «Старт»
2
 

                                           
2
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Регион 

происхождения 

туриста 

2013 г. 

(чел.) 

2014 г. 

(чел.) 

2015 г. 

(чел.) 

Темп 

роста, 

2015/2014 

% 

Количество 

заключенны

х договоров 

с регионами 

на 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

Москва 34 25 680 2720 2 

Санкт-Петербург 4 4 5 125 1 

Центральные 

области РФ 
358 464 195 42 1 

Поволжье 197 258 50 19 1 

Север и Северо- 287 312 130 42 15 
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Продолжение таблицы 3 

 

Количество покупателей путевок у ДСОЛ «Старт» в 2015г. увеличилось 

по сравнению с 2014г. на 9%, за счет увеличения клиентов из числа небольших 

турагенств. 

Основной заказ путевок делается постоянными клиентами ДСОЛ 

«Старт», которыми являются предприятия Иркутской, Мурманской, 

Свердловской областей; городов Москвы, Тюмени, Пензы, Петрозаводска, 

Красноярска, организаций Краснодарского края. 

В 2016г планируется продолжить и расширить объемы сотрудничества с 

клиентами, приобретавшими путевки в 2015г.: компании г. Тюмени, 

Красноярск, Екатеринбург, Свердловская обл., Мурманская обл. и другие. 

В целях дальнейшего расширения и повышения уровня предоставляемых 

услуг для отдыхающих в первоочередных планах здравницы планируется 

приобретение дополнительных видов медицинского оборудования и внедрение 

новых видов медицинских услуг, таких как отпуск кислородных коктейлей 

(включается в стоимость путевки), программа по лечению и профилактике 

заболеваний позвоночника с помощью специального ортопедического матраца 

«Детензор» - производитель фирма «Поликура» г. Москва. 

Планируется получение дополнительных доходов от оказания 

хозяйственных услуг арендаторам недвижимости и транспортных услуг по 

1 2 3 4 5 6 

запад      

Ростовская область 49 50 60 120 0 

Краснодарский 

край 
217 263 270 103 2 

Урал 348 380 400 105 2 

Западная Сибирь 654 710 822 116 14 

Восточная Сибирь 9 11 88 800 2 

Всего: 2157 2477 2700 109 40 
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встречам и проводам отдыхающих в аэропортах г. Анапа и г. Краснодар. 

В целях увеличения количества туристов, отдыхающих в здравнице в 

2016г. планируется: участие в выставках-ярмарках путевок, использование 

дополнительных услуг в области электронной связи, в том числе обновление 

сайта в Интернете и использование других возможностей Интернета, таких как 

заказ путевок в здравницу через Интернет, работа с новыми агентами по 

реализации путевок. Далее перейдем к анализу основных показателей 

деятельности ДСОЛ «Старт» (табл. 4). 

Рост стоимости 1 койко-дня в 2015г .по сравнению с 2014г. составил 49% 

(42,6*100/28.6-100), что объясняется ростом цен на энергоносители, все виды 

услуг сторонних организаций. 

Таблица 4 

Основные показатели деятельности за 2013-2015 годы и план на 2016г.
3
 

                                           
3
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Плановые 

в 2016 г. 

Изменение 

2015/2014г, 

в %  

1 2 3 4 5 6 

Количество реализованных 

койко-дней, дн. 
49926 47153 39703 43635 84,2 

Количество отдохнувших 

человек, чел. 
3009 2778 2477 3114 89,1 

Процент загрузки в 

среднем по году, % 
69 71 65 70 91,5 

Выручка от реализации 

путевок, тыс. руб. 
29023 31464 31521 34068 100,2 

Выручка от доп. платных 

услуг, тыс. руб. 
34 43 88 88 204,6 

Затраты на реализацию  29840 32253 35040 33119 108,6 



27 

Продолжение таблицы 4 

 

Увеличение стоимости койко-дня имело место в связи с увеличением 

амортизации основных средств в связи с приобретением новых основных 

средств (три автобуса, посудомоечная машина), большим объемом затрат на 

капитальный и текущий ремонт чем было запланировано. 

Анализ себестоимости 1 койко-дня путевок за 2015г показывает, что 

имело место увеличение затрат на 1 койко-день по следующим основным 

позициям: 

 амортизация основных средств (+38,5) – за счет приобретения 

1 2 3 4 5 6 

путевки, тыс. руб.      

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс. руб. 
-365 -1018 -3429 +949 336,8 

Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

117 113 108 110 95,6 

Количество отдыхающих 

на 1 работника, чел. 
26 25 23 25 92 

Нагрузка на 1 руб. услуг 

(налоги 

консолидированного 

бюджета \ объем 

оказанных услуг (выручка) 

27,9 39,1 53,7 49,7 137,3 

Нагрузка на 1-койко место 

(налоги 

консолидированного 

бюджета плюс сумма 

арендной платы \ 

количество койко-мест) 

28,2 28,6 42,6 38,9 149 
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новых основных средств (три автобуса, посудомоечная машина и др.). 

 дилерские расходы (+5руб) за счет оплаты услуг реализации 

путевок туристическим организациям. 

 налоги, входящие в себестоимость (+5руб), за счет дополнительных 

отчислений за загрязнение окружающей среды (вывоз мусора на свалку через 

ММП ЖКХ Туапсинского района). 

 дополнительная оплата услуг СЭС (+5руб) по дезинсекции, 

дезинфекции, анализам, медосмотру персонала. 

Из приведѐнных выше данных видно, что предприятие получало убыток в 

2013-2015 гг., в планах на 2016 год у предприятия получение прибыли. 

Рассчитаем коэффициент рентабельности, учитывая, что предприятие 

было убыточным (табл. 5). 

Таблица 5 

Коэффициенты рентабельности
4
 

                                           
4
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Наименование показателя 

Коэффициенты 

рентабельности 

за 2014 год, % 

Коэффициенты 

рентабельности 

за 2015 год, % 

Абсолютное 

изменение 

«по модулю» 

Рентабельность продаж = 

(чистая прибыль/выручка 

от реализации)*100 % 

-3,2 -10,8 7,6 

Рентабельность затрат = 

(чистая 

прибыль/себестоимость)*

100 % 

-3,2 -9,8 6,6 

Рентабельность активов = 

(чистая 

прибыль/среднегодовая 

стоимость активов)*100% 

-2,4 -6,2 3,8 
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Коэффициент рентабельности продаж имеет отрицательное значение. 

Отрицательная рентабельность - важный сигнал для руководства компании, она 

демонстрирует процент убыточности производства или продаж на каждый 

вложенный рубль в товар. 

Получается, что себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее 

реализации, а цена недостаточно высока для покрытия всех издержек.  

Предприятию необходимо срочно принимать меры по выходу из 

кризисной ситуации. 

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности 

предприятия является не просто важным элементом управления. 

Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, 

позволяющими определить позицию предприятия при контактах с 

представителями различных партнерских групп. 

Система экономического рейтинга промышленных, торговых, 

финансовых корпораций в развитых капиталистических странах, основанная на 

такой оценке, четко определена. 

Она содержит фиксированный набор документов, содержащих 

финансово-экономические показатели, которые в обязательном порядке 

заверяются независимой аудиторской фирмой по итогам года. 

Заключение аудиторской фирмы, публикуемое в средствах массовой 

информации вместе с балансовыми отчетами, необходимо не только для 

инвесторов, акционеров корпорации, налоговых инспекций, но и для банков и 

других кредиторов. 

Высокая деловая активность предприятия – лучшая реклама в 

современном бизнесе. 

Деловая активность является комплексной и динамичной 

характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности 

использования ресурсов. 

Уровни деловой активности конкретной организации отражают этапы ее 

жизнедеятельности (зарождение, развитие, подъем, спад, кризис, депрессия) и 
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показывают степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, 

качество управления. 

Деловую активность можно охарактеризовать также как мотивированный 

макро- и микроуровнем управления процесс устойчивой хозяйственной 

деятельности организаций, направленный на обеспечение ее положительной 

динамики, увеличение трудовой занятости и эффективное использование 

ресурсов в целях достижения рыночной конкурентоспособности. 

Достаточно высокую значимость имеют также и факторы внутреннего 

характера, в принципе подконтрольные руководству организаций: 

совершенствование договорной работы, улучшение образования в области 

менеджмента, бизнеса и планирования, расширение возможностей получения 

информации в области маркетинга и др. 

Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения. 

Далее рассчитаем коэффициенты деловой активности (табл. 6). 

Таблица 6 

Коэффициенты деловой активности за 2013-2015 гг.
5
 

                                           
5
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Наименование показателя 

Значение показателя, 

% 
Абсолютное 

изменение 
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности = 

выручка от 

реализации/среднегодовая 

величина дебиторской 

задолженности 

91,2 133,7 137,4 +3,7 
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Продолжение таблицы 6 

 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. 

Анализ коэффициентов деловой активности показывает: 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 

2015г. по сравнению с 2014г. вырос в абсолютном изменении, и этот факт 

рассматривается, в основном, как положительная тенденция.  

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

2015г. по сравнению с 2014г. не изменился, в абсолютное изменение составило 

= 0, что характеризует, примерно, тот же объем роста покупок в кредит, и тот 

же объем кредиторской задолженности предприятия. Имеющаяся у 

предприятия кредиторская задолженность представляет собой в основном 

задолженность поставщикам и подрядчикам, что дало возможность 

предприятию определенное время воспользоваться «бесплатными» деньгами на 

время существования кредиторской задолженности. 

В рыночной экономике для большинства предприятий является 

актуальной задача поддержание рациональной политики управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Рациональной считается та политика, при которой показатели 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности эффективнее. 

Таким образом, анализ использования дебиторской и кредиторской 

задолженности показывает, что предприятие управляет ими в целом достаточно 

эффективно, придерживаясь ближе к агрессивной политике управления 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

выручка/среднегодовая величина 

кредиторской задолженности 

23,8 25,5 25,5 0 
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Для улучшения показателей эффективным является сокращение размера 

дебиторской задолженности, благодаря чему повысится ее оборачиваемость. 

Это можно добиться путем применения дифференцированных мер к 

покупателям: штрафы, предоплата. 

Это в свою очередь увеличит временной лаг между периодами оборота 

кредиторской и дебиторской задолженности, в результате чего у предприятия 

появятся дополнительные свободные денежные средства. 

Кроме того, такая политика позволит максимально эффективно 

использовать каждый рубль средств, вложенных в дебиторскую задолженность. 

Достигнутый уровень кредиторской задолженности при этом считаем 

оптимальным, поскольку с одной стороны нет необходимости отказываться от 

имеющихся источников средств, с другой — увеличивать зависимость 

предприятия от кредиторов. 

Сделанные в работе рекомендации просты в применении, не требуют 

дополнительных затрат и реальны для выполнения, т. е. имеют практическую 

значимость. 

 

2.2 Анализ эффективности и интенсивности использования совокупного 

капитала фирмы 

 

Эффективность использования капитала характеризуется его 

доходностью (рентабельностью) – отношением суммы прибыли к 

среднегодовой сумме основного и оборотного капитала.  

Для характеристики интенсивности использования капитала 

рассчитывается коэффициент оборачиваемости капитала (отношение выручки 

от реализации продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала). 

Рассчитаем в табл. 7 коэффициенты: эффективность использования 

капитала и коэффициент оборачиваемости капитала.  

Данные, приведенные в табл. 7, показывают, что доходность капитала за 

отчетный период (2015 г) снизилась на 0,40% (-0,051-(-0,11)). 
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Таблица 7 

Показатели эффективности и интенсивности использования совокупного 

капитала
6
 

                                           
6
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Наименование показателя 
Значение показателя, % Абсолютное 

изменение 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Балансовая прибыль, тыс. руб. -365 -1018 -3429 -2411 

Выручка, тыс. руб. 29057 31507 31609 +102 

Средняя сумма капитала, тыс. 

руб. 
1122090 928707 669437 -259270 

доходность (рентабельность) 

капитала = балансовая 

прибыль/среднегодовая 

величина совокупного 

капитала х 100 

-0,03 -0,11 -0,51 -0,40 

доходность (рентабельность) 

продаж = балансовая 

прибыль/чистая выручка от 

всех видов продаж х 100 

-1,26 -3,23 -10,84 -7,62 

Коэффициент 

оборачиваемости капитала = 

чистая выручка от всех видов 

продаж /среднегодовая 

стоимость совокупного 

капитала 

0,03 0,03 0,05 +0,02 
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В связи со снижением оборачиваемости капитала она снизилась на 0,06, а 

за счет снижения уровня рентабельности продаж уменьшилась на 0,46%. 

 

2.3 Оценка оборачиваемости совокупного капитала 

 

В ДСОЛ «Старт» продолжительность оборота совокупного капитала 

уменьшилась на 2987 дней, а коэффициент оборачиваемости соответственно 

увеличился на 0,35. 

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости 

капитала выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а 

также в увеличении суммы выручки и суммы прибыли (табл.8). 

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (+Э) 

или дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 

оборачиваемости капитала определяется умножением однодневного оборота по 

реализации на изменение продолжительности оборота: 

31609/360 х (1972-4242) =-199312 тыс. руб. 

Таблица 8 

Анализ продолжительности оборота капитала
7
 

                                           
7
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 

Наименование показателя 
Значение показателя Абсолютное 

изменение 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Чистая выручка от всех видов 

продаж, тыс. руб. 
29057 31507 31609 +102 

Среднегодовая стоимость 

функционирующего капитала, 

тыс. руб. 

1122090 928707 669437 -259270 

В том числе оборотного, тыс.  575248 371223 173141 -198082 
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Продолжение таблицы 8 

 

В связи с ускорением оборачиваемости оборотного капитала ДСОЛ 

«Старт» на 2270 дней произошло относительное высвобождение средств из 

оборота на сумму 199312 тыс. руб. 

Если бы капитал оборачивался в отчетном году на 1972 дня, а не 4242 

дня, то для обеспечения фактической выручки в размере 31609 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

руб.     

Удельный вес оборотных 

активов в общей сумме 

капитала, % 

51,27 39,97 25,86 -14,11 

Коэффициент оборачиваемости 

всего капитала = Чистая 

выручка от всех видов 

продаж/Среднегодовая 

стоимость функционирующего 

капитала, тыс. руб. 

0,03 0,03 0,05 +0,02 

В том числе оборотного, тыс. 

руб. 
0,05 0,08 0,18 +0,10 

Продолжительность оборота 

всего капитала = 

(Среднегодовая стоимость 

функционирующего капитала х 

360/Чистая выручка от всех 

видов продаж, дней 

13902 10611 7624 -2987 

В том числе оборотного, дней 7127 4242 1972 -2270 
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потребовалось бы иметь в обороте не 173141 тыс. руб. оборотного капитала, а 

372453 тыс. руб., т.е. на 199 312 тыс. руб. больше. 

ДСОЛ «Старт» необходимо ускорить оборачиваемость капитала с 

помощью следующих мероприятий: 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 

интенсификации производства (использование новейших технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня 

производительности труда, более полное использование производственных 

мощностей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и пр.); 

 улучшение организации материально-технического снабжения с 

целью обеспечения бесперебойного необходимыми материальными ресурсами 

и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформление расчетных 

документов; 

 сокращение оборачиваемости дебиторской задолженности, 

увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижение товаров от производителя к потребителю (включая 

изучение рынка, совершенствование товара и форм его продвижения к 

потребителю, формирование правильной ценовой политики, организацию 

эффективной рекламы и т.п.). 

Недооценка особенностей управления совокупным капиталом и 

сложности его устройства, а также недостаточная методическая обеспеченность 

управленческих воздействий приводят к низкой эффективности деятельности 

предпринимательских структур, не позволяют использовать в значительной 

степени потенциал российского предпринимательства, который способен 

оказать огромное позитивное влияние на динамику хозяйственных процессов и 

развитие конкурентных преимуществ отечественных производителей. 
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Глава 3 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

функционирования ДСОЛ «Старт» 

 

С целью сокращения затрат ДСОЛ «Старт» принимает участие в 

выставках-продажах путевок в форме заочного участия. 

Принимаются меры к заключению договоров на реализацию путевок с 

предварительной оплатой, с целью своевременного получения средств для 

подготовки здравницы к открытию оздоровительного курортного сезона в 2016 

году.  

Предусматривается гибкая система цен на реализуемые путевки, с 

предоставлением дополнительных скидок для постоянных корпоративных 

клиентов, имеющих значительные затруднения финансового обеспечения 

оплаты детских путевок.  

Несмотря на кризис, в целях сохранения рабочего потенциала здравницы, 

предусматривается рост заработной платы сотрудников ДСОЛ «Старт» по 

сравнению с уровнем 2015г. 

ДСОЛ «Старт» планирует в 2016г оказать услуги оздоровления в объеме 

валовой выручки 34068 т. руб. и получить прибыль в объеме 949тыс.руб. 

Для выполнения намеченного объема работ здравнице необходимо 

провести следующие мероприятия: 

 капитальный и текущий ремонт в соответствии со сметой расходов 

на 2016г.; 

 приобретение материалов и основных средств, необходимых для 

обслуживания отдыхающих; 

 проведение работ в сфере маркетинга и менеджмента; 

максимальное расширение целевого сегмента рынка; формирование 

долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами; 

 осуществление мероприятий по энергосбережению; 

 внедрение новых видов услуг; 

 повышение культуры обслуживания. 
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 снижение издержек. 

Цель бизнес-плана здравницы – определяется, как безубыточность с 

выходом на достижение рентабельности деятельности. 

Программа деятельности направлена на повышение комфортности 

отдыха и качества оздоровительных услуг. 

Повышение себестоимости ДСОЛ «Старт» связано с повышением затрат 

всех производственных ресурсов. 

Поэтому, для снижения его уровня необходимо принять меры по 

усилению контроля за более эффективным использованием ресурсов 

предприятия. 

Резервы сокращения себестоимости кроются в сокращении 

материальных, трудовых и других затрат на производство турпродукта. 

Так, при более эффективном использовании материальных ресурсов 

появилась бы возможность снижения материалоемкости услуг 

оздоровительного комплекса, что позволило бы сократить размер затраченных 

материальных ресурсов, при этом и себестоимость была бы снижена. 

Из анализа затрат ДСОЛ «Старт» видно, что немалую долю в структуре 

себестоимости занимают затраты на энергоресурсы. 

Что также говорит о необходимости установки энергосберегающих 

технологий и эффективного использования работы оборудования и персонала 

ДСОЛ «Старт». 

Очевидно, что увеличение количества потребления электроэнергии 

отрицательно влияет на общее снижение затрат. 

Таким образом, предприятию необходимо в обязательной мере 

разработать мероприятия, позволяющие более рационально использовать свои 

энергоресурсы. 

Это можно добиться с помощью установки энергосберегающих 

технологий и эффективного использования работы оборудования.  

Все вышеизложенное дает возможность определить, что за счет 

сверхпланового потребления количества электроэнергии предприятие 
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недополучило доход. 

Инженерные службы предприятия на протяжении всего года ведут 

разработки и ищут возможные пути снижения затрат на электроэнергию. 

Так, на 2016 г. запланировано провести капитальный ремонт и установку 

нового оборудования (табл. 9). 

Таблица 9 

Расчет затрат на осуществление мероприятий по энергосбережению
8
 

Мероприятия 
Год 

внедрения 

Затраты 

(руб.) 

Экономия 

в год 

(руб.) 

Срок 

окупаемости 

1 2 3 4 5 

Установка датчиков 

движения на всех этажах 

коридорах гостиничного 

комплекса 

2016 г. 23450 16 000 1,2 г. 

Установка солнечных 

коллекторов для нагрева 

воды в спальном корпусе и 

на пляжных сооружениях 

2016 г. 90 000 222 566 0,3 г. 

Замена светильников на 

светодиодные 
2016 г. 

на 100 

(шт.) 40 

000 

262800 1,04 г. 

Снижение нагрузок в 

пиковые часы и 

максимальное 

использование  

2016 г. 0 229 950  

 

                                           
8
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

оборудования в ночное 

время. 
    

Установка 3-х тарифных 

счетчиков. Разработка 

графика потребления 

электроэнергии по суткам. 

2016 г. 23000 126 000 0,6 г. 

Замена светильников 

уличного освещения с 

установкой 

энергосберегающих ламп 

2016 г. 15 000 32 000 0,5 г. 

 

Главное преимущество датчиков движения и присутствия для 

монтажников – это простая установка и их настройка для последующей работы: 

не требуется прокладка специальных сетей управления или применение 

дополнительного дорогостоящего оборудования. 

Датчики устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу готовы к 

эксплуатации. 

Главная цель данного оборудования – обеспечить пользователю комфорт 

и экономию энергии. 

Успешный опыт эксплуатации данного оборудования показывает, что оно 

позволяет сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на 

освещение в здании. 

Несмотря на почти трехкратное различие в стоимости энергии, сроки 

окупаемости установки датчиков движения и присутствия для России 

составляют 1–2 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и 

мощности применяемого осветительного оборудования. 

Учитывая общий срок эксплуатации зданий (40–50 лет), срок 
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окупаемости данного оборудования мал, а применение данного решения 

позволяет владельцу здания или управляющей компании экономить 

значительные средства при эксплуатации объекта. 

Солнечные коллекторы для нагрева воды успешно работают в условиях 

Краснодарского края и приносят среднегодовую экономию энергоресурсов - 

30%. 

Экономический эффект от перехода на светодиодные светильники с LED-

лампами для освещения улиц состоит из двух основных компонентов: экономия 

на снижении расходов на электроэнергию, экономия на стоимости владения. 

Расчет окупаемости проекта по замене ДРЛ ламп на LED-лампы в 

светильниках для уличного освещения. 

Потребление электроэнергии за календарный год при условии работы 

светильника 12 ч в сутки. 

ДРЛ 250 – 12 часов х 365 дней х 0,33 кВт = 1445,4 кВт.  

Е40 – 12 часов х 365 х 0, 03 кВт = 131,4 кВт. 

Стоимость электроэнергии, которую потребляет один светильник. 

ДРЛ 250 – 1445,4 кВТ х 2 рубля (тариф) = 2890,9 руб.  

Е40 – 131,4 кВт х 2 рубля (тариф) = 262,8 руб. 

Ежегодная экономия от замены одной ДРЛ лампы на LED-лампу 

2890,8 руб. – 262,8 руб. = 2628,0 руб. 

Ежегодная экономия для ста светильников освещения улиц при замене 

ДРЛ ламп на LED-лампы Е40 262 800 руб. 

Срок окупаемости проекта по переходу на LED-освещение 12,57 месяцев 

или 1,04 года. 

Кроме очевидной экономии электроэнергии и общего экономического 

эффекта, необходимо отметить дополнительные преимущества от 

использования светодиодных источников освещения. К ним относится 

следующее: 

 экономия - при обустройстве новых сетей городского наружного 

освещения, в силу снижения общей нагрузки на центральную электросеть 
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потребуется питающий силовой кабель с меньшим сечением. Таким образом, 

снижаются общие затраты на покупку кабеля. 

 удобство - светильник со светодиодным источником освещения 

включается сразу же после подачи тока, в отличие от светильников с лампами 

ДРЛ, которым для выхода на рабочий режим работы требуется 5-10 минут. 

 здоровье - светодиодные светильники совершенно безвредны для 

здоровья людей. 

 экология - LED-лампы не содержат вредных или отравляющих 

веществ, которые могут негативно сказаться на окружающей среде. 

Потребление электроэнергии изменяется в зависимости от времени суток. 

Утром и вечером потребление значительно возрастает за счѐт осветительной 

сети и бытовой нагрузки, днѐм – из-за промышленных потребителей. 

Наименьшее потребление приходится на ночное время. 

Неравномерность потребления электроэнергии ведѐт к непостоянной 

нагрузке электростанций, что вредно сказывается на работе их оборудования. 

Для равномерной нагрузки применяются различные технические меры, 

призванные обеспечить равномерную загрузку энергосистемы в течение всего 

времени суток. Однако, кроме технических мер, существуют и меры 

экономического характера. К ним относится многотарифная система учѐта 

электроэнергии. Многотарифная система учета электроэнергии подразумевает 

то, что сутки разбиваются на временные интервалы – тарифные периоды. 

В каждом тарифном периоде электроэнергия для конечного потребителя 

имеет различную стоимость. В часы максимальной загрузки энергосистемы 

стоимость максимальная, при минимальной загрузке – соответственно 

минимальная. Следует сказать, что учет энергопотребления - не технология 

энергосбережения, а мера стимулирования потребителей к энергосбережению. 

В настоящее время для населения и приравненных к нему групп 

потребителей установлены различные тарифные сетки. 

Рассмотрим их с точки зрения влияния на заинтересованность 

потребителей в снижении максимума нагрузки. 
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Одноставочный тариф - простой и наиболее распространенный, приборно 

обеспеченный простыми индукционными счетчиками электроэнергии. 

Снижение нагрузки в часы максимума никак не отражается на плате за 

электроэнергию, следовательно, потребитель не заинтересован в этом. 

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, имеют две модификации - 

двухзонную и трехзонную. Для использования таких тарифов должны быть 

установлены специальные счетчики электроэнергии - соответственно 

двухтарифные и многотарифные.  

Применение двухтарифного счетчика и соответствующей системы 

оплаты предполагает снижение платы за электроэнергию в ночное время, 

причем для населения это снижение весьма значительно - ночной тариф в 

несколько раз меньше дневного. Это может стимулировать население к 

переносу части нагрузок на ночное время. 

Использование в быту многотарифных счетчиков имеет гораздо больше 

стимулов для снижения нагрузки в пиковые часы, люди будут стараться 

перенести использование большинства электроприборов на другое время. 

Поэтому широкое внедрение многотарифных счетчиков и 

дифференцированной по зонам суток системы тарифов даст хороший эффект 

регулирования максимума в часы утреннего пика нагрузок. 

План мероприятий по энергосбережению (с указанием источников 

финансирования), сроках окупаемости капитальных затрат на реализацию 

мероприятий приведен в табл. 10.  

Как показали расчеты, резерв увеличения услуг лагеря и одновременного 

снижения энергоемкости следует искать в рациональном использовании 

энергоресурсов по натуральному показателю.  

На многих российских предприятиях уже началось внедрение элементов 

энерго менеджмента, например, разрабатываются и реализуются программы, 

планы и проекты по энергосбережению, устанавливается более энерго 

эффективное оборудование, анализируются возможности для улучшения 

энерго эффективности отдельных производств и процессов. 
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Таблица 10 

План мероприятий по энергосбережению
9
 

№ п\п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

Экономический 

эффект 

1 2 3 4 5 

1.Организационно-методические мероприятия 

1.1 

Снижение нагрузок в 

пиковые часы и 

максимальное 

использование 

оборудования в 

ночное время 

Аняйкин С.В. I-IVквартал 2016г. 229 950 руб. 

2.Модернизация оборудования и техническое переоснащение 

2.1 

Установка датчиков 

движения в 

коридорах 

гостиничного 

комплекса 

Аняйкин С.В. II квартал 2016г. -7 450 руб. 

2.3. 

Замена счетчиков эл. 

энергии на более 

экономные: 

многотарифные. 

Аняйкин С.В. IVквартал 20166г. 103 000 руб. 

3.Внедрение ресурсосберегающих технологий 

3.1 

Установка 

солнечных 

коллекторов для 

нагрева воды в 

спальном корпусе и 

на пляжных 

сооружениях. 

Дудченко А.В. II квартал 2016 г. 132 566 руб. 

3.2. 

Замена светильников 

уличного освещения 

с установкой 

энергосберегающих 

ламп 

Аняйкин С.В. IVквартал 2016г. 222 800 руб. 

3.3 

Замена светильников 

на светодиодные 

лампы 

Аняйкин С.В. IVквартал 2016г. 2 000 руб. 

 Итого    682 866 руб. 

 

Выгода от внедрения СЭнМ для предприятий - снижение издержек на 

управленческую деятельность в данной сфере [25, с. 178]. 

Однако самое значительное влияние на рост энергоемкости и снижение 

реализации услуг оказал рост цен на энергоносители. 

                                           
9
Таблица составлена автором по данным ДСОЛ «Старт» 
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При внедрении мероприятий по снижению энергоемкости услуг ДСОЛ 

«Старт» будет непременно иметь положительный экономический эффект, в 

сумме 682 866, 00 руб., который подробно рассмотрен в табл. 10, а также будут 

значительно сокращены затраты на энергоносители и оплата услуг 

обслуживающих компаний. 

Важно, что приведенные ниже мероприятия могут окупиться за 

непродолжительные сроки. 

Зачастую системы электроснабжения эксплуатируются не в номинальных 

режимах, электрооборудование и распределительные сети оказываются 

недогруженными или перегруженными. 

Это приводит к увеличению доли потерь в трансформаторах, 

электродвигателях, к снижению коэффициента мощности в системе 

электроснабжения.  

Экономия потребляемой предприятиями достигается через снижение 

потерь электрической энергии в системе трансформирования, распределения и 

преобразования (трансформаторы, распределительные сети, электродвигатели, 

системы электрического внешнего и внутреннего освещения), а также через 

оптимизацию режимов эксплуатации оборудования, потребляющего эту 

энергию. 
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Заключение 

 

Повышение эффективности деятельности предприятия осуществляется за 

счет ускорения оборота ресурсов и сокращения периода их оборота. 

Увеличение числа оборотов возможно путем сокращения периода его 

нахождения в сфере производства или сокращения периода его нахождения в 

сфере обращения. 

Чем быстрее оборачиваются ресурсы предприятия, тем меньший объем 

их необходим для осуществления операционной деятельности и тем 

эффективнее деятельность предприятия. 

Поэтому для увеличения оборачиваемости капитала, целесообразно 

изучить и проанализировать причины и факторы, влияющие на эту 

характеристику использования капитала. 

Проанализировав ДСОЛ «Старт» в заключении можно сделать выводы. 

ДСОЛ «Старт» получало убыток в 2013-2015 гг., в планах на 2016 год у 

предприятия получение прибыли. 

Коэффициент рентабельности продаж имеет отрицательное значение. 

Отрицательная рентабельность - важный сигнал для руководства компании, она 

демонстрирует процент убыточности производства или продаж на каждый 

вложенный рубль в товар. 

Получается, что себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее 

реализации, а цена недостаточно высока для покрытия всех издержек. 

Предприятию необходимо срочно принимать меры по выходу из 

кризисной ситуации. 

ДСОЛ «Старт» необходимо ускорить оборачиваемость капитала с 

помощью следующих рекомендаций: 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 

интенсификации производства (использование новейших технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня 

производительности труда, более полное использование производственных 
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мощностей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и пр.); 

 улучшение организации материально-технического снабжения с 

целью обеспечения бесперебойного необходимыми материальными ресурсами 

и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформление расчетных 

документов; 

 сокращение оборачиваемости дебиторской задолженности, 

увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижение товаров от производителя к потребителю (включая 

изучение рынка, совершенствование товара и форм его продвижения к 

потребителю, формирование правильной ценовой политики, организацию 

эффективной рекламы и т.п.). 

ДСОЛ «Старт» планирует в 2016г оказать услуги оздоровления в объеме 

валовой выручки 34068 т. руб. и получить прибыль в объеме 949тыс.руб. 

Для выполнения намеченного объема работ здравнице необходимо 

внедрить следующие предложения: 

 капитальный и текущий ремонт в соответствии со сметой расходов 

на 2016г.; 

 приобретение материалов и основных средств, необходимых для 

обслуживания отдыхающих; 

 проведение работ в сфере маркетинга и менеджмента; 

максимальное расширение целевого сегмента рынка; формирование 

долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами; 

 осуществление мероприятий по энергосбережению; 

 внедрение новых видов услуг; 

 повышение культуры обслуживания; 

 снижение издержек. 

Из анализа затрат ДСОЛ «Старт» видно, что немалую долю в структуре 

себестоимости занимают затраты на энергоресурсы. 
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Что также говорит о необходимости установки энергосберегающих 

технологий и эффективного использования работы оборудования и персонала 

ДСОЛ «Старт». 

При внедрении мероприятий по снижению энергоемкости услуг ДСОЛ 

«Старт» будет непременно иметь положительный экономический эффект в 

сумме 682866 руб. 
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