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Економічна безпека підприємства - це стан його захищеності від
негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих
чинників, при якому забезпечується стійка реалізація основних
комерційних інтересів і цілей статутної діяльності.
Основні чинники загрози еконоічній безпеці ОблЕнерго:



несанкціонований відбор елекроенергії (розкрадання);



збільшується кількість боржників за спожиту електроенергію;



конкуренція з боку незалежних від оптового енергоринку і
НКРЕ електропостачальників, які діють на території
Хмельницької області;

 технологічні втрати електроенергії в процесі її передачі споживачам;
 стан організації

роботи по технічному обліку спожитої електроенергії
(електролічильники);

 розкрадання електродротів.
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Модель контролінгового механізму оцінки економічної безпеки обленерго

Матриця стратегічного планування TML

EVA –
піраміда

EVA = ( ROA – WACC) х СЕ

Bt = {H, R, C, D}t

Модель управлінської формули виручки обленерго

Bt = {H, R, C, D}t,
де

H – показники структури

вартості та прибутковості збуту

електроенергії для категорій абонентів (споживачів, з якими укладені
договірні умови споживання електроенергії); R – показники комерційних
втрат електроенергії, що надійшла в розподільчу абонентську мережу
обленерго; C – кількісні показники бази даних відносно категорій
абонентів (фізичні та юридичні особи, юр. і фіз. особи- пільговики, фіз.
особи з правом на субсидії), тобто масштабу присутності бізнесу
обленерго в області; D – показники боргу за спожиту електроенергію
(дебіторська заборгованість) по категоріям абонентів.

Стратегія збутової діяльності обленерго
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Матриця «Бізнес - політики - ключові показники»
Ключові показники , кij
1

n – кількість філій електромереж (РЕМ) обленерго по збуту електроенергії (е/е)

2

m – кількість окремих ліній в структурі розподільчої електромережі i – тої філії (РЕМ)

3

WКВ = WНМ(1 – КТВ) – WГП = WТБ * Кр – планований в періоді t загальний об’єм комерційного відпуску
(кв) е/е у фіз. од. абонентам обленерго з урахуванням об’єму WНМ планованого надходження е/е у
розподільчу мережу (НМ) обленерго від оптового ринку е/е з урахуванням нормативного коеф.
технологічних втрат КТВ е/е в мережах обленерго та планованого для власних господарських потреб
обленерго об’єму е/е WГП при умові точки беззбитковості
збуту е/е (тБ) WТБ і необхідної величини коеф.резерву прибутковості Кр = (WКВ - WТБ ) / WКВ

4

Планований в періоді t коеф. маржинального доходу від збуту фіз.од. е/е: КМД = 1 – V1 / P1, де
РЮ(Ф)1 = Р0 * КЮ(Ф)Н - ціна продажу обленерго фіз.од. е/е відповідно для юр. і фіз. осіб;
V1- змінні витрати збуту фіз.од. е/е; Р0 - відпускна ціна ДП «Енергоринок» за фіз.од.
електроенергії; КЮН , КфН– планований в періоді t коэф. націнки на оптову ціну за фіз.од. е/е
відповідно для юр. і фіз. осіб

5

DЮ, DФ – планована (передбачувана) за період t величина дебіторської заборгованості за
спожиту е/е відповідно юридичних осіб (ю) та фізичних осіб (ф)

6

WЮ(Ф) = (WЮ(Ф)C + WЮ(Ф)Н ) – планований в періоді t обсяг споживання е/е в фіз. од.
відповідно «старими» та новими юр. (ю) та фіз. (ф) особам

7

sю = WЮ / WКВ , sФ = WФ / WКВ - відповідно доля споживання е/е юр. та фіз. осіб в об’ємі WКВ

8 (UС; UH), (FС; FH) – кількість електролічильників у «старих» (с) і нових (н) відповідно у юр. (U)
та фіз. (F) осіб; (NrС; NrH), (MrС; MrH) – показник (N,M) спожитої електроенергії, зафіксований
r - тим електролічильником відповідно у «старої» (с) і нової (н) юр. та фіз. особи за період t
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Управлінська формула виручки обленерго
Bt = {H, R, C, D}t,

Бізнес – ціль енергозбутової діяльності обленерго (SBC – ціль):
максимізація обсягу збуту електроенергії та забезпечення
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Bt = {H, R, C, D}t,
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EVA = ( ROA – WACC) х СЕ
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Концептуальна модель розрахунку економічної стійкості
обленерго
Система бізнес - цілей
стратегічного розвитку

Y1 = YФД * YКД * YВД * YДОР

піраміда
фінансовоекономічного
контролінгу

Система показників оцінки
досяжності бізнес - цилей
стратегічного розвитку

V1t = F { VФДt, VКДt, VВДt, VДОРt }
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