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Въведение

Конкурентоспособността на предприятието е важен
показател, който включва свойства и характеристики, които
го отличават от други предприятия. Конкуренцията въздей-
ства непрекъснато за обвързване равнището на възвращае-
мост на инвестирания в предприятието капитал с конкурен-
тното базово равнище на възвръщаемост, която би се по-
стигнала при условията на дългосрочно конкурентно предим-
ство (ДКП) в един отрасъл. Стратегическата позиция на
предприятието е едно направление, а не фиксирано състоя-
ние, и в този смисъл следва да се третира и разликата меж-
ду оперативната ефективност и дългосрочното конкурентно

предимство. ДКП се измерва и оценява и чрез инструментариума на финансовия
анализ, но традиционният финансов анализ е интровертен, защото е насочен към
предприятието1. При концентрация на анализа само върху ресурсите и върху възмож-
ността предприятието да създава парични потоци в краткосрочен план се пренеб-
регва дългосрочната конкурентна позиция и съществува риск от ограничен поглед,
насочен единствено навътре в предприятието.

Конкурентната стратегия на предприятието се състои от три основни елемен-
та – индустриален анализ, конкурентен анализ и стратегическо позициониране2.
Конкурентният анализ се счита за фундаментален елемент, но на този етап все още
предлага твърде оскъдни аналитични инструменти, а и съществуващите модели за
измерване и анализ на дългосрочното конкурентно предимство се характеризират
с липса на широта, задълбоченост и логическа подреденост. Независимо от това,
именно чрез конкурентния анализ би могло да се анализира и да се направи оценка
на дългосрочното конкурентно предимство3.

1 Касърова, В. Финансовият анализ като двуликият Янус. Доклад на научна конференция „Авангардни
инструменти в управлението“, Разград, 2009 .

2 Портър, М. Конкурентна стратегия. София: Класика и стил, 2010, с. 9.
3 Fruhan, W.  Financial Strategy. Homewood: Richard D. Irwin, 1997.
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Целта на настоящия материал е да изведе индикатори чрез финансови пока-
затели за измерване и анализ на дългосрочното конкурентно предимство. За из-
пълнение на поставената цел се определят следните задачи:

• да се рамкира концептуалния подход към измерването на дългосрочното
конкурентно предимство;

• да се изведат особеностите на финансовия анализ, прилаган от гледна точ-
ка оценката на дългосрочната перспектива на предприятието;

• да се представят най-значимите финансови индикатори за дългосрочното
конкурентно предимство на база информация от годишния финансов отчет
на предприятието.

Разработката е направена при наличие на някои ограничения:
1. Не се изследва същността на конкуренцията в бизнеса и на конкурентното

предимство, както това е направено от различни икономисти, специалисти в
областта на организационната теория, теорията на управление и маркетинга.

2. Съдържанието е предимно от теоретико-методологически характер и не
цели провеждане на емпирично проучване на предложените показатели за
анализ на дългосрочното конкурентно предимство.

3. Извеждането на индикатори за оценка на дългосрочното конкурентно пре-
димство e направено въз основа на елементите на финансовите отчети, без
да бъдат диференцирани въз основа на приложимата база за тяхното изгот-
вяне и без да бъде направен опит за тяхното ранжиране по значимост.

1. Изходни положения на измерването
на дългосрочното конкурентно предимство

Конкурентоспособността като обект на измерване и анализ може да се оценя-
ва на няколко равнища: национално, отраслово, регионално, на равнище предприятие
и на равнището на конкретен продукт. В зависимост на действието на различни
условия и фактори, съществуват връзки и взаимна обусловеност между различните
равнища. В настоящата разработка конкурентоспособността се разглежда на рав-
нище, което притежава предприятието, като обект на измерване и оценка се явява
дългосрочното конкурентно предимство. „Конкурентноспособността в сферата на
бизнеса е състезание (съперничество) между две или повече лица (физически или
юридически) както по отношение усвояването на ограничени ресурси (труд, капи-
тал, природни и научно-технически ресурси), така и по отношение на превръщането
на определена група потребители в лоялни клиенти.”4 В широк смисъл под конку-
рентоспособност се разбира висока ерудиция и компетентност на едно лице в опре-
делена област, благодарение на които получава предимство пред други лица, които
работят в същата област. Същевременно може да се дефинира и като способност
на предприятието за преодоляване на противопоставянето в конкуренцията в крат-
косрочен или в дългосрочен план. Тя е изключително важен показател. Не случай-
но още през 1979 г. Майкъл Портър извежда петкомпонентен модел за прогнозира-

4 Балева, В. Критерии и показатели за оценка конкурентоспособността на стоките. // Икономически
алтернативи.  София: УНСС, 2009, № 1, с. 7.
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не на финансови затруднения. Според него състоянието на конкуренцията зависи от
пет основни сили5: от навлизането на нови конкуренти; от въвеждането на продукти
и услуги – заместители; от натиска на клиентите; от влиянието на доставчиците и
от нивото на конкурентоспособност.

Взети заедно петте основни конкурентни сили обуславят интензитета на кон-
куренцията в даден отрасъл, както и доходността. Пренебрегването на един от
тези фактори поставя предприятието пред сериозни рискове. Едно от условията за
конкурентен интензитет е наличието на конкурентно предимство. За съжаление
моделът на Портър тогава не е намерил изражение чрез съотносими финансови
показатели, независимо от виждането, че значителна част от горепосочените фак-
тори би могла да се измери чрез такива показатели. По-късно се развива теорията
за измерване на конкурентното предимство чрез финансови индикатори.

Понятието „конкурентно предимство“ не е дефинирано единно в професионал-
ната литература. Причината е, че с развитието на теорията за предприятието се
развиват и вижданията за конкурентното предимство. В тази връзка биха могли да
се отграничат три подхода в дефинирането на конкурентното предимство: структу-
рен, ресурсен и подход на динамичните способности.

През 80-те години се разработва т.нар. структурен подход, при който конку-
рентното предимство се обяснява с наличието на предприятие, което въз основа на
определено поведение получава силна, защитима пазарна позиция в привлекателен
отрасъл6.

Според ресурсния подход, предприятието гради конкурентното си предимство,
ако притежава редки и/или дефицитни ресурси, като в понятието „ресурси“ се влага
твърде широко съдържание. В тях се включват: осезаеми, неосезаеми активи и
способности7.

Според подхода на динамичните способности, конкурентното предимство се
получава от комбинацията на ресурси и способности8.

За целите на настоящата разработка конкурентното предимство не се конкре-
тизира като условие, характеристика или резултат от конкуренцията, а се дефинира
най-общо като отличителни способности на предприятието.

Самото понятие „дългосрочно конкурентно предимство”9 не е получило конк-
ретно дефиниране, а по-скоро са налице дискусии на отделни негови страни. Изпол-
зването му в настоящата разработка не е обвързано с период от време, през който
предприятието притежава такова, а в смисъл че преценките на дългосрочното състо-
яние на предприятието се базират на историческо измерване на стойности (на по-
казатели) за продължителен период от време (над 5 години, а в най-дългосрочен
5 Porter, M. How Competitive Forces Shape Strategy. // Harvard Business Review, 1979, March/April.
6 Виж: Станчева, А., А. Апостолов и др. Конкурентно поведение на фирмата. Варна: Наука и икономи-

ка, Икономически университет – Варна, 2006, с. 42-44.
7 Kor, Y., J. Mahoney. Edit Penrose‘s, Contribution to the Resource- based  view  of  Strategic Management.

// Journal of Management Studies, 2004, № 1.
8 Teese, D., А. Pisano,  Schuen.  Dynamic Capabilities and Strategic Management. // Strategic Management

Journal, 1997, 7.
9 Забележка: в настоящата разработка понятията „дългосрочно“, „трайно“ и устойчиво се употребя-

ват като равностойни.
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план 10 години) Именно такъв дълъг период от време дава възможност за прогно-
зираща способност на измерването. Данните от дългосрочното анализиране създа-
ват предварителен индикатор за предупреждение срещу възможните проблеми на
предприятието. Ако в отговор на предупреждението се вземат бързи и коригиращи
мерки, проблемът може да се избегне. Ако обаче се игнорират предупредителните
знаци, последващото състояние се характеризира с влошаващи се финансови инди-
катори за дейността, респективно със загуба на ДКП.

Измерването на показателите за състоянието на даден бизнес днес, в условия-
та на криза е още по-актуална дейност. Въпросът е защо толкова много хора живо се
интересуват от оценката на хода на бизнеса. Според Хораган, причината е, че като
механизъм за контрол традиционните начини за измерване са наивистични, тъй като
хората, които извършват това започват да управляват процеса на самото измерване
вместо самата дейност на предприятието10. От тази гледна точка може да се каже,
че е налице стремеж към подценяване на системата за измерване. В теорията са
разработени различни измерителни системи за бъдещото управление на това, което
се измерва11. В резултат на това се налага често срещаното разбиране, че не може
да се управлява онова, което не може да се измери. Подобно разбиране е твърде
опростенческо. Всяко предприятие притежава основни показатели, които измерват
състоянието му, като една част от тях могат да се приемат за безспорни. Системата
за измерване трябва да бъде така съставена, че да позволява установяване на „здра-
вословното състояние” на бизнеса, но не само като моментна снимка, а и от гледна
точка на стабилността и сигурността в дългосрочен план.

Резултатът от измерването има три роли12: средство за установяване спазва-
нето на стандартите (препоръчителните нива), средство за проверка и средство за
усъвършенстване. Тази представа е по-широкообхватна от традиционното схваща-
не на измерването единствено като средство за контрол. Тези три роли не се осно-
вават на разбирането, че бизнесът може да се контролира чрез измерване, а на
основата на виждането, че измерването е инструмент за подобряване на бизнеса
чрез вземане на адекватни решения от заинтересованите потребители на неговите
резултати.

От аспекта на дефинирането, измерването е процес на формулиране на коли-
чествен израз на минали действия и събития, чрез който се определя текущото
състояние с цел да се вземат адекватни решения за бъдещето от гледна точка на
ефикасността и ефективността13. Често във финансовия анализ тези две понятия
се приемат за равнозначни. Прилагани точно в техния смисъл, ефикасността опре-
деля равнището на даден показател, а ефективността е мерило за използване на
ресурсите на предприятието за постигане на определеното равнище. Разграничава-
нето е важно, защото по този начин се определят двете фундаментални измерения

1 0 Виж: Horrigan, J. A Short History of Financial Ratio Analysis. // The Accounting Review, 2008, April, pр.
284-294.

1 1 Гълъбов, М. Модели за финансов анализ на фирмата. // Данъчна практика, 2011, № 2, с. 21-29.
1 2 Juran, J. A Universal Approach to Managing. // The Quality Trilogy, Quality Progress, 1986, August.
1 3 Lev, B.  Accounting and Information Theory. American Accounting Association,  Evanston III, 2009,

Chap.3.
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на дейността – равнището на самата дейност и на използването на ресурсите в нея.
От гледна точка на предприетите действия на база резултатите от измерването,
равнището на изпълнение на даден бизнес е функция и от ефикасността, и от ефек-
тивността, а самото измерване е количествено определяне на ефективността и
ефикасността от минали действия и събития. Казано по друг начин, измерването
може да се дефинира като метрична величина за количествено определяне на ефи-
касността и ефективността от минали действия и събития, свързани с дадено пред-
приятие14.

Началните стъпки в измерването на дейността дават приоритет единствено
на количествените показатели. През 1991 г. Боб Екълс, професор в Харвардската
бизнес школа, написва статия под заглавие „Манифест на измерване на дейност-
та”, в която предсказва, че през следващите 5 години всяко предприятие ще пре-
разгледа системата и методите си за измерване на дейността. И това наистина се
случва. В системите за измерване на бизнеса вече се включват както количестве-
ни, така и качествени показатели. Нещо повече, качествените показатели заемат
значителен дял. Едно проучване на американските корпорации сочи, че измерване-
то само чрез финансови показатели заема 27% от всички използвани параметри, а
останалите 73% се заемат от нефинансови (качествени) показатели15.

Специално внимание се отделя на измерването на конкурентоспособността не
само от предприятията, а и от правителствата и държавните агенции по целия свят.
Още през 1994 г. правителството на Великобритания излиза с „Бяла книга за конку-
рентоспособността”, в която оповестява, че за постигане на устойчиви стопански
успехи в условията на един взискателен световен пазар всяко предприятие трябва
да извършва адекватно измерване на своята дейност.

Според Анди Нийл, по отношение на финансовите измервания на дългосрочното
конкурентно предимство, редица изследвания сочат, че се пренебрегва дългосрочната
стратегия и показателите, определящи дългосрочния успех, и се обръща внимание пре-
димно на доходността на предприятието16. Критиците на традиционните измервания на
дейността изтъкват, че техният фокус е остарял и насърчават само грижата за близка-
та перспектива. Считаме, че настоящата криза направи ясно посланието, че измерва-
нето на дейността в дългосрочен план е на дневен ред сред кредиторите, инвеститори-
те, мениджърите, консултантите и учените. Много са причините за това, но като основ-
ни биха се посочили две. Едната е, че системите за измерване, които се използват
традиционно, са морално остарели. Другата причина е наличието на непригодност на
традиционните системи. Това от своя страна издига на преден план измерването на
показателите за дългосрочното конкурентно предимство.

Традиционният подход при създаването на дадена система за измерване е да
се обръща внимание на три неща: какви показатели да включва, какво да бъде
тяхното наименование и каква формула да се приложи17. За да има висока полезна
стойност обаче, системата трябва да вземе под внимание още редица параметри.
1 4 Виж: Pashigian, P. Firm Size and Rate of Growth. // Journal of Political Economy, 2011, December, p. 56.
1 5 Нийл, А. Перспективи за развитие на бизнеса. София: The Economist Books, 2001, с. 17.
1 6 Ohmae, K. The  Borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economy. London, 1990.
1 7 Gilman, S. Analyzing Financial Statement. New York: The Ronald Press Company, 2005, p. 44.
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На първо място, същността на измерването: как да го именуваме, изяснява
ли наименованието му характера на измерването и неговата значимост.

Важно място заема и предназначението на измерването: защо се въвежда и
какви последствия и поведение ще провокира. Целите на измерването са основопо-
лагащи, тъй като определянето им позволява изясняване на въпроси като: какво е
желаното равнище на дейност; в рамките на какъв период ще бъде постигнато това
равнище; как изглежда равнището на дейност, съпоставено с това на конкуренция-
та; конкурентноспособно ли е предприятието и бързо ли подобрява конкурентоспо-
собността си. Самата формула, с която се извършва измерването, трябва да дава
отговор на редица въпроси: как се измерва съответният показател за дейността;
може ли факторите, влияещи върху резултативния показател, да се изразят мате-
матически; достатъчно ясна ли е формулата; обяснява ли точно какви данни са
необходими; каква икономическа интерпретация имат получените чрез формулата
резултати.

Повторяемостта предполага определяне на честотата, с която да се извършва
измерването и докладването на резултатите от него, а източникът на данни е фак-
тор за качеството на измерването и е важно от къде ще бъде взета информацията,
необходима за неговото извършване.

От гледна точка на полезността е определящо и това, кой извършва измерва-
нето, кой е пряко отговорен за него и кой предприема мерки въз основа на неговите
резултати.

Всички измервания следва да показват състоянието в исторически план, тъй
като то има своите степени. Може да се каже, че традиционните измервания на
финансовите показатели имат ограничени прогнозни възможности. Например
възвръщаемостта на капитала е показател, който се измерва за всяка година, но на
практика този показател е резултат от редица действия, които са извършени преди
да настъпи анализираната година.

Друг сериозен проблем е, че често отсъства обединяваща връзка между
възприетите от предприятието измерители и стратегията му за бизнеса. По отно-
шение на този проблем биха могли да се вземат под внимание три момента:

• На първо място, на база исторически финансов анализ трябва да се изве-
дат индикаторите за ДКП, които не са и които са в препоръчителните нива.

• На второ място, следва да се изведат онези показатели, които се считат за
значими според конкурентната стратегия на предприятието.

• На трето място, е необходимо да се съпостави дали индикаторите, чиито
числени значения не са в препоръчителните нива, са включени в показате-
лите, представящи конкурентната стратегия, и ако не са, тя да бъде подло-
жена на промяна.

В тази връзка се препоръчва да се извършат четири вида аналитични проце-
дури18:

1. Анализ на съответствието, който оценява степента на съответствие между
конкурентната стратегия на предприятието и неговите измерители.

1 8 Нийл, А. Перспективи за развитие на бизнеса. София: The Economist Books, 2001, с. 61-62.
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2. Анализ на сходството с цел определяне степента на съответствие.
3. Анализ на консенсуса, в който данните се анализират с цел постигане на

единство между съответствие и сходство.
4. Анализ на несъответствието с цел изследването му да доведе до евентуал-

на промяна в конкурентната стратегия.
Друг проблем, на който трябва да се отдели внимание, е дали подбраните

измерители са ефикасни и дали дават правдива информация за състоянието на пред-
приятието. Това е много сериозен въпрос, защото ако за оценката на финансовото
състояние на предприятието се използват неефективни измерители, то може да
бъде неправилно диагностицирано.

В съвременните условия вниманието към индикаторите за ДКП нараства.
Затова финансовият анализ трябва да бъде насочен към конкурентното предим-
ство в дългосрочен план. Равнището на конкуренция се покачва, което налага про-
мени и в индикаторите за дейността поради следните причини:

• Налице е по-силен стремеж към отличаване на предприятието от конкурен-
тите му, тъй като нараства и самата конкурентност на пазарите.

• Измерването на индикаторите за дейността все повече подпомага изпълне-
нието на стратегическите цели.

• Концентрацията на определени показатели, включена в измерването, дава
възможност за по-лесното запознаване на потребителите на информацията
за предприятието със значимите аспекти на дейността му.

Основната цел за измерване на индикаторите за ДКП на предприятието е да
се направят констатации за неговото състояние. Съществуват обаче и други при-
чини и в професионалната литература са изведени множество такива. Независимо
от разнообразието им, всяка от тях „попада в една от следните четири категории,
които представляват четирите основни направления на измерването:

• за установяване на текущото състояние;
• за информиране на всички заинтересовани от това състояние;
• за потвърждаване на приоритетите и
• за задължително постигане на напредък”19.

2. Особености на финансовия анализ при оценяване
на дългосрочното конкурентно предимство

Съществуват различни подходи за избор на конкурентна стратегия на пред-
приятието. Н. С. Носова ги изследва, като достига до извода, че като най-популя-
рен се приема подходът, който предполага извършване на анализ на предприятието
в четири направления: на конкурентната позиция, на привлекателността и стабилно-
стта на пазара и на финансовата позиция20. Следователно финансовият анализ е
способ за установяване на финансовото състояние, който допринася за извеждане
на конкурентната стратегия на предприятието. Дезмънд Мак Форън сочи, че това е
най-важния анализ, тъй като той отразява ценността на фирмата, а също така и
1 9 Пак там, с. 96.
2 0 Виж: Носова, Н.  Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы конкурентной бор-

бы. Москва: Дашков и К, 2012, с. 138.
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движението на ресурсите, контролирани от предприятието21. Посредством резул-
татите от анализа следва да се даде обективна оценка на финансовото състояние и
за промените, които са настъпили в него под влияние на различни външни и вътреш-
ни фактори. От своя страна анализът е предпоставка за вземане на оптимални
решения за бъдещото състояние на предприятието.

Финансовият анализ се извършва въз основа на финансовите отчети. Томас
Карлин го определя като „систематическо разглеждане и оценки на информацията
за получаване на достоверни изводи за миналото състояние на предприятието с цел
предвиждане на неговата жизненоспособност в бъдеще”22. Според Б. Йонкова, той
се сочи и като „процес на използване на аналитични процедури и методи за оценка
на показателите, включени във финансовите отчети, за да се определят връзките и
характеристиките, основните съотношения и тенденции в развитието на предприя-
тието”23.

В. Касърова разглежда анализа на дейността чрез два модела – счетоводен и
стойностен24, но във фокуса и на двата аналитични модела поставя финансовото
състояние, дефинирано чрез способността на предприятието да финансира безпре-
пятствено своята дейност, постоянно да поддържа платежоспособността и инвес-
тиционната си привлекателност.

От обследваната материя в професионалната литература може да се заклю-
чи, че сред специалистите не е постигнато общо мнение относно дефинирането на
финансовия анализ, в т.ч. и при ДКП, на база разбирането, че той се третира и като
оценка на финансовото състояние, и като средство за прогнозиране и като „подход
за класифициране на различни показатели“25.

Според нас организацията на анализа за оценка на ДКП на предприятието
трябва да включи:

– извеждане на етапите на подготовка и провеждане на анализа;
– дефиниране на обектите на анализ;
– определяне на състава на информационната база;
– прилагане на инструменти за анализ;
– оформяне на резултатите от анализа.
В специализираната литература от различни автори26 се извеждат различни

етапи на анализа. Макар и класифицирани по различен начин, е по-лесно те да бъдат
характеризирани, за разлика от дефинирането на самата система за измерване, ако
тя не се приема просто като набор от метрични величини за количествено анализи-
ране на ефикасността и ефективността на дейността. Не трябва да се пренебрегва

2 1 Форън, Д. Ръководство за управление финансите на фирмата. София: Информа, 1991, с. 4-5.
2 2 Карлин, Т. и др. Анализ  финансовьйх отчетов (на основе GAAP). Москва: Инфра-М, 1998, с. 25.
2 3 Йонкова, Б. и др. Управленски анализи в счетоводството. София: Стопанство, 2009, с. 586.
2 4 Виж: Касърова, В. Финансовият анализ като двуликият Янус. Доклад на научна конференция „Аван-

гардни инструменти в управлението“ –  01.09.2009-06.09.2009, Разград.
2 5 Giroux, G. Financial Analysis: a User Approach. Ley Publishing, 2003, pр. 76-84.
2 6 Виж:  Тодоров, Г.  Финансово-счетоводен анализ на предприятието (записки). Варна: Стено, 2005, с.

18-21.; Божков, В. Интерпретация и анализ на финансовите отчети с общо предназначение. // Българ-
ски счетоводител, поредица „Актуално”, София, 2003, № 9, с. 31; Bernstein, L. Financial statement
analysis. Boston: Homewood , 1993, р. 575.
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фактът, че самата система за измерване обхваща и определена поддържаща инф-
раструктура, поради обстоятелството, че данните следва да бъдат: събрани, съпо-
ставени, подредени, анализирани, интерпретирани и оповестени. В този контекст,
работата по обработката на информацията в хода на измерването може да се де-
финира по начин, който е представен в следващата таблица:

Таблица 1

Дейности по обработка на информацията

Ако някоя от тези стъпки бъде пропусната, процесът на анализиране ще бъде
непълен, в резултат на което не могат да се вземат обосновани и адекватни реше-
ния от потребителите. По този начин дефиницията на анализа следва да бъде допъ-
лнена. Финансовият анализ е система за измерване, която определя в количествено
отношение ефикасността и ефективността на минали действия и събития в пред-
приятието посредством събиране, съпоставяне, подреждане, анализиране, интер-
претиране и оповестяване на съответните данни с цел улесняване вземането на
аргументирани решения от потребителите. Подобно дефиниране е от изключител-
но значение, защото в противен случай терминологията, използвана в областта на
финансовото анализиране е объркваща. Различните специалисти употребяват раз-
лични думи за изразяване на едни и същи концепции. Някои говорят за измерване
на изпълнението, други за метричен израз на финансовото състояние, за критични
фактори за успеха или за основни показатели за измерване на дейността. Всъщност
за изразяване на едно и също нещо се прилагат различни словесни комбинации.

При анализа на информацията, намираща се на разположение на анализатора,
биха могли да се използват различни инструменти: индекси, относителни дялове,
коефициенти и др. В специализираната литература и по отношение на инструменти-
те не е налице единно мнение27.

Р. Каплан и Д. Нортън смятат, че „краткосрочната ориентация на много ме-
ниджъри е резултат и следствие от опитите им да постигнат такива финансови цели
като: възвръщаемост на заетия капитал, доход на акция и др. Има немалко крити-
ци, които дори предлагат финансовите показатели да бъдат напълно изключени като

Дейност Характеристика

Събиране на данни Процес на събиране на данни

Съпоставяне на данните Процес на натрупване на данните в единна информационна схема

Подреждане на данните Процес на свързване на отделните факти от информационната схема в
логически категории

Анализ на данните Процес на откриване на устойчиви взаимовръзки в подредеността на
информационна схема

Интерпретация на данните Процес на изясняване на икономическото значение на дадения показател

Оповестяване на данните Процес на огласяване на резултатите, установени от измерването

2 7 Виж: Николов, Н. Финансов анализ. Варна: Princeps, 1996, с. 17-18.
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средство за измерване на дейността на бизнес единиците. Според тях в условията
на съвременната технологично и потребителски ориентирана, глобална конкурен-
ция финансовите показатели не предоставят достатъчно добри директиви за успех.
Те насърчават менидъжърите да се концентрират върху подобряване на такива
показатели, като: степен на удовлетвореност на клиентите, качество, времеви цикъл,
възнагражденията на служителите и тяхната мотивация. Според тяхната теория в
момента, в който компаниите започнат да правят фундаментални подобрения в сво-
ята дейност, финансовите показатели ще се погрижат сами за себе си.”28

Като най-широко прилагани инструменти за анализ на финансовите отчети се
приемат коефициентите, но в последно време все повече тяхното значение се пре-
оценява и дори съществува твърдение за „злоупотреби с тях”29. Те позволяват на
анализатора да изучи зависимостите между различни показатели, включени в
съставните части на финансовите отчети – активи, пасиви, собствен капитал, при-
ходи, разходи и парични потоци. Независимо че съществуват различни мнения от-
носно обхвата и съдържанието на отделните коефициенти, може да се каже, че
тяхното изчисляване като че ли е по-лесната част от работата на анализатора. По-
проблемно се явява тяхното тълкуване. Затова считаме, че изкуството в осъще-
ствяването на финансовия анализ зависи от два фактора:

• от селекцията на онези показатели, които са най-подходящи според целта
на анализа;

• от интерпретацията на получените числени значения на показателите.
Паркър задава въпроси като: доколко да се фаворитизират коефициентите,

трябва ли да бъдат пренебрегвани финансовите показатели, какви са ограничения-
та при използването им и много други30. Тези въпроси са твърде сложни и не биха
позволили еднозначен отговор.

Анализирането чрез използването на коефициенти е съществена стъпка за
издигане нивото и значението на финансовия анализ за различните ползватели, но
не изчерпва третираната проблематика и изискванията на практиката по отноше-
ние измерването на финансовото състояние на предприятието. Използването на
коефициенти е важен метод във финансовия анализ, но той има редица ограниче-
ния. Според нас, като най-важни могат да се посочат:

1. Коефициентите се изчисляват въз основа на информация от финансовите
отчети и са обект на дискусии поради обстоятелството, че в последните
години, особено в условията на криза, се отправят критики към рамката на
финансовата отчетност и към финансовата информация, оповестена във фи-
нансовите отчети.

2. Значителна част от коефициентите се изчисляват на база информация от
баланса (отчета за финансовото състояние) и от отчета за приходите и раз-
ходите (отчета за всеобхватния доход), и имат малка обвързаност с отчета

2 8 Каплан, Р., Д. Нортън.  Балансирана система от показатели за ефективност.  София:  Класика и стил,
2005, с. 43-44.

2 9 Карлин, П., Т., Алберт,  Р. Макмин. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP).  Москва: Инфра
- М, 1998, с. 40.

3 0 Виж: Parker, R.  Understanding  company financial statements. London: Penguin Books, 1988, p. 54-55.
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за паричните потоци, а възможността на предприятието да създава пари и
парични еквиваленти и то с определена сигурност е силно зависима от ге-
нерирането на положителни нетни парични потоци.

3. На практика повечето от показателите са силно свързани помежду си31.
Силната корелация между тях създава възможности за нюанси при тяхното
изчисляване, които променят ъгъла на интерпретиране на икономическите
им значения.

4. Динамиката и сравнимостта на коефициентите за няколко периода в голяма
степен са силно зависими от консерватизма при прилагане на счетоводната
политика на предприятието. Наличието на промени в прилаганата политика,
на значими грешки в представянето на информацията, както и на евентуал-
но прекласифициране на статии във финансовите отчети, води до затрудне-
ния, а понякога до отклонения и дори до невъзможност за съпоставяне на
показателите.

5. При анализиране на резултатите от изчисляването на различните коефици-
енти в традиционния случай не се взема под внимание фазата на развитие
на самото предприятие в рамките на икономическия цикъл. Удачно е да се
дава приоритет на една или друга група от показатели в зависимост от
икономическия цикъл.

6. Специфична черта за българската икономика е участието в нея на предпри-
ятия, които се определят предимно като малки и средни. Това предполага в
техния предмет на дейност често да се включват различни бизнеси с раз-
лична отраслова насоченост, което силно затруднява сравнителния анализ
на числените значения на показателите.

Ограниченията на коефициентите във финансовия анализ се базират предим-
но на финансовата отчетност. За съжаление, не на всички ограничения на финансо-
вите показатели откликва понастоящем финансовата отчетност. Отдавна потреби-
телите на информацията от финансовите отчети изразиха своята неудовлетворе-
ност от това, че те предоставят информация приоритетно за миналото, както и че
предоставят предимно финансова информация. Затова се дискутират въпроси за
насърчаване оповестяването на информация както за бъдещата финансова ефек-
тивност на предприятието, така и за неговата т.нар. „нефинансова дейност” като
оценка на продукти, клиенти, пазари и др. „Компаниите трябва да предоставят по-
добен тип информация, ако искат да дадат пълна картина на своите операции.”32

Изрично се сочи, че това би станало само ако предприятията имат желание да
дадат пълна картина на своята дейност. Практиката се сблъсква с липсата на та-
кова желание за допълнителни оповестявания.

Дискусиите за несъвършенствата на финансовите отчети са много и твърде
различни, но като обобщаващо значими биха могли да се изтъкнат вижданията, че:

3 1 Касърова, В. Нов прочит на финансовия анализ от позицията на стойността, Научен ръкопис депози-
ран в ЦНТБ № 169, 2008, с. 21.

3 2 The AICPA Special Committee Reporting, Improving Business Reporting – A Customer Focus: Meeting
the Information Needs of Investors and Creditors (New York: American Institute of Certified Public
Accountants, 1994), p. 9.
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• финансовите отчети не могат да предоставят уместна за всички потреби-
тели информация;

• информацията от тях не предоставя достатъчна възможност за вземане на
икономически решения или за адекватни такива поради обстоятелството,
че е предимно историческа, т.е. представя миналото на предприятието, в
някои отношения се базира на приблизителни оценки и не съдържа достатъ-
чно насоки за бъдещото развитие на предприятието.

В тази връзка проф. Донев извежда констатацията, че е дошло времето „да се
промени парадигмата относно информацията като количество, структура, съдържа-
ние и качество”33.

Финансовите отчети и финансовите показатели трябва да продължат да игра-
ят съществена роля като сигнали, напомнящи на мениджмънта, че подобреното
качество, маневреността, продуктивността и разработването на нови продукти са
средства за постигане на определена цел, но само тогава, когато са обвързани и
могат да доведат до повишени обеми на продажбите, оптимизирани разходи и по-
ефективно използване на активите в условията на добра капиталова структура.

Всяка методика за анализ на определен обект се обуславя от предварително
изградена за тази цел система от показатели. Необходимо е наличие на достатъ-
чен обем информация, правилното й структуриране, както и класифицирането й в
определени разрези с цел съпоставянето на отделни нейни части, с които да се
постигне количествено и качествено измерване на показателите. 34

Тук е мястото да се отдели внимание и на още един съществен момент, осо-
бено когато анализът е предназначен за оценка на ДКП. Анализирането на показа-
телите трябва да бъде съобразено и с етапите от жизнения цикъл на даденото
предприятие, като се има предвид, че във всеки един от основните етапи от жизне-
ния цикъл финансовите цели могат да бъдат коренно различни35.

Когато предприятието е в процес на растеж, трябва да отделя значителен
обем ресурси с цел разработване и подобряване на нови продукти и услуги, създа-
ване и разширяване на производствените мощности, инвестиции в системи, инфра-
структура и мрежи по доставка и дистрибуция. Предприятията в този стадий на
развитие обичайно оперират с отрицателен поток на паричните средства и с ниско
ниво на възвръщаемост на инвестирания капитал. Финансовите цели в стадия на
растеж се фокусират върху показателите за:

• ръст на продажбите на нови продукти и услуги и съответно към нови пазари
и клиенти;

• запазване оптимално ниво на разходите за дейността.
В състояние на устойчиво развитие продължават да се извършват инвести-

ции, но с очакванията да се постигне висока степен на възвръщаемост на инвести-

3 3 Донев, К.  Глобални предизвикателства пред счетоводството и финансовия контрол. //  Сборник с
доклади от научна конференция „Предизвикателства пред счетоводството и контрола”. Варна: Наука
и икономика, 2011,  с. 11.

3 4 Demski, J. Information Analysis, Reading. Mass: Addison-Wesley Publishing, 1982, p. 128.
3 5 Zarnowitz, V. Cyclical behavior of Orders, production and Investment.  National  Bureau of Economic

research. New York: Columbia University Press, 2010.
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раните средства, поддържане на установен пазарен дял и до известна степен раз-
ширяването му. Инвестиционните проекти на този етап по-скоро са насочени към
отстраняване на тесните места, разширяване на възможностите и постигане на
устойчиви подобрения, а не към дългосрочни инвестиции, характерни за първия
стадий. Финансовите цели в стадия на устойчиво развитие са ориентирани към
традиционните методи на финансова оценка на показателите за:

• възвръщаемост на заетия капитал;
• приходи от оперативна дейност;
• брутна печалба.
В стадия на зрялост дейността вече не се нуждае от крупни инвестиции, а

само от необходимия достатъчен обем капитал за поддържане на дейността. Ос-
новната финансова цел в стадия на зрялост е увеличаване на входящите парични
потоци към предприятието и наличие на положителен нетен паричен поток от ос-
новна дейност.

3. Значими финансови показатели за анализиране
на дългосрочното конкурентно предимство

В зората на анализа на финансовите отчети водещите анализатори са се съсре-
доточавали предимно върху финансовите показатели, покриващи оперативния вре-
меви хоризонт със занижено внимание върху дългосрочната устойчивост на пред-
приятието. Сега в епохата на силно развитие на финансовия анализ се акцентира на
стратегическия времеви хоризонт и инвеститорите правят прозрение, че предприя-
тията биха могли да се класифицират в две основни групи: такива, които притежа-
ват ДКП, и такива, които действат на силно конкурентни пазари, поради което не се
считат за обект на добра инвестиция в дългосрочен план.

Стратегическото положение на предприятието зависи от различни фактори,
сред които и от такива с финансов характер. В известната матрица на Мак-Кензи
за стратегическото положение на предприятието като финансови фактори са пред-
ставени: ниво на капиталовложенията, структура на разходите, размер на дълга,
използвани мощности, доходност и платежоспособност36. Посочените, а и други
финансови показатели са изключително важни, но въз основа на тях не следва да се
прави повърхностна интерпретация. Само един или откъслечен брой показатели не
може да даде представа за цялостната ситуация и тя да бъде оценена като „доб-
ра” или „лоша”. Те трябва да се разглеждат комплексно при съобразяване със
спецификата на предприятието и прецизността на изготвяне на финансовите отче-
ти, които се включват в анализирания дългосрочен период. Когато се забележат
значими изменения и отклонения във финансовите показатели за изследвания вре-
меви период (5–10 години) е необходимо да се търсят причините, довели до тези
промени37. Затова по наше мнение, измерването на дългосрочното конкурентно
предимство следва да се осъществи на база значимите показатели, съдържащи се

3 6 Носова, Н.  Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы конкурентной борбы.
Москва: Дашков и др., 2012, с. 53–55.

3 7 Виж: Brett, Mi. How to read financial pages. London: Business Books, 1991, pр. 50-52.
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в основните съставни елементи на годишния финансов отчет: счетоводния баланс
(отчета за финансовото състояние), отчета за приходите и разходите (отчета за
всеобхватния доход) и отчета за паричните потоци.

3.1. Оценка на дългосрочното конкурентно предимство
на база счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние)

Показателите, които характеризират имуществената структура (като отно-
шение на нетекущите и текущите активи към стойността на цялото имущество),
дават известна представа за състоянието на предприятието. В литературата е при-
ето да се наричат още показатели за интензивност (интензитет) на имуществото.
Дали интензитета на нетекущите активи ще превишава този на текущите, зависи
до голяма степен от отрасловата принадлежност на предприятието.

Сред нетекущите активи трябва да се отделя достатъчно внимание на дългот-
райните материални активи (ДМА), съществуващи най-вече като имоти, машини и
оборудвате. P. J Garfield посочва, че ДМА са изключително важни за дейността на
предприятието, но колкото по-голям е относителният им дял, толкова по-голяма е
величината на т.нар. „постоянни разходи” (амортизации, разходи за експлоатацион-
на поддръжка, ремонт, местни данъци и такси, застраховки и др.)38. С най-голям
относителен дял на дълготрайните материални активи са отраслите транспорт (60–
70%) и енергетика (40–45%), а с най-малък – търговията (25–30%)39. За относи-
телния дял на ДМА в размера на активите има значение дали самото предприятие
се оценява като предприятие с липса на дългосрочно конкурентно предимство, или
с наличие на такова. Предприятия, които нямат дългосрочно конкурентно предим-
ство, непрекъснато трябва да влагат средства в обновяване на своите сгради, ма-
шини, и оборудване, преди напълно да са се изхабили, с цел да запазят конкурентос-
пособността си. Докато предприятия с трайно ДКП не се нуждаят от това и правят
реконструкции и модернизации, когато ДМА са се амортизирали достатъчно.

Едно от средствата за неутрализиране в известен смисъл на неблагоприятно-
то влияние на сравнително големия относителен дял на дълготрайните материални
активи като бавно ликвидни активи в общата сума на активите е подходящата
амортизационна политика. Изключително важно място в нея заема прецизното оп-
ределяне на предполагаемия полезен живот на активите. От наблюденията на българ-
ската практика може да се заключи, че много често се определят амортизационни
норми, равни на регламентираните такива, за целите на корпоративното облагане
според ЗКПО, без да се отчита реалният полезен живот на дадения актив.

По отношение на ДМА съществува и още един проблем: за източника на сред-
ства, с които се финансират новите сгради, машини, оборудване и др. Този въпрос
също следва да се обвърже с ДКП на предприятието. Ако е налице, то тогава
обичайно новите ДМА или техните подобрения се финансират от собствени източ-
ници, а в обратния случай се прибягва към ползване на заемни средства. Затова

3 8 Garfield, P.  Accounting for Land,  Building and Equipment. // The Accounting Review, 2004, July,  pр. 693-699.
3 9 Виж: Георгиев, В. и др.  Как да анализираме финансовото състояние на предприятието. Варна: Викон,

1992, с. 8.
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може да се изчисли един показател за тяхното финансиране с източник – продължи-
телно използвани средства, т.е. с постоянен капитал40, като стойността му се отне-
се към ДМА. В теорията като общ норматив за показателя се приема коефициент
минимум единица41, при който продължително използваните ресурси превишават
наличните дълготрайни активи.

М. Бъфет и Д. Кларк извеждат и още едно съображение, обвързващо видове-
те продукти, които произвежда предприятието и инвестициите в ДМА. „Еднаквият
продукт означава, че не е необходимо да се харчат огромни пари за подобряване на
сградите и оборудването, само и само да продължат да бъдат конкурентоспособ-
ни, а това освобождава значителни средства за други печеливши начинания.” 42

Специално внимание в преценките на конкурентоспособността според В. Ф.
Палий се отделя на измерването на интелектуалния капитал43. При оценката на
пазарната стойност на предприятието се счита, че тя се състои от два вида капи-
тал: финансов и интелектуален44. Интелектуалният капитал от своя страна включ-
ва капитал в човешки ресурси и структурен капитал (капитал от клиенти и органи-
зационен капитал). Счита се, че по своята природа интелектуалният капитал е
вътрешно неподатлив на количествено определяне, но с развитието на информаци-
онното общество и на икономиката на знанието той се превръща в показател, зае-
мащ съществен дял от ресурсите на предприятието и подлежащ на количествено
измерване. Най-елементарният начин за измерването му е чрез извеждане на раз-
ликата между пазарната стойност на предприятието и балансовата стойност на
нетните му активи (собствения капитал). За предприятие, чиито акции са публично
търгуеми, пазарната стойност е равна на броя акции в обращение по борсовата
стойност на една акция. Стойността на предприятия, които не са публични, се из-
числява чрез настоящата стойност на бъдещите му парични потоци. Този подход
поражда два основни проблема. Първият е, че стойността на предприятието се
основава на прогнозни данни. Вторият проблем възниква при формулиране на ико-
номическото значение на показателя, когато балансовата стойност е по-висока от
стойността на предприятието и разликата се проявява като отрицателно число, т.е.
интелектуалният капитал се проявява с отрицателна стойност. Това е логически
невъзможно, защото дадено предприятие може да няма интелектуален капитал или
той да бъде без стойност, но не може да притежава отрицателен интелектуален
капитал. В този случай е подходящо при интерпретирането на численото значение
на показателя, интелектуалният капитал да се приеме за нула.

От гледна точка на интелектуалния капитал, дълготрайните нематериални
активи (ДНА) са интересен обект за оценяване и анализ. Не случайно за тях се
говори като за „оценяване на неоценимото”. Причините за това са няколко. Обик-
новено оценката на стойността им е силно затруднена и създава възможност за

4 0 Постоянният капитал е сумата на собствения капитал и нетекущите пасиви на предприятието.
4 1 Чуков, Кр. Финансово-стопански анализ на предприятието. София: Тракия-М, 2003, с. 180.
4 2 Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изток – Запад, 2011, с. 101.
4 3 Виж: Палий, В. Стойността на нематериалния капитал в постиндустриалната икономика. // ИДЕС,

2011, № 6, с. 9-18.
4 4 Нийл, А. Перспективи за развитие на бизнеса. София: The Economist Books, 2001, с. 31.
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злоупотреби, които са известни в бизнес практиката. Освен това според приложи-
мите стандарти за изготвяне на финансовите отчети не е позволено ДНА, които са
вътрешно създадени от предприятието, да се признават и отразяват във финансо-
вите отчети. Това е изключително важно от гледна точка на анализа, защото съще-
ствуването на такива активи увеличава дългосрочното предимство пред конкурен-
цията, но то остава скрито за инвеститорите, което от своя страна означава за
целите на инвестирането да се измери „скритото предимство” и да се включи в
оценката на стойността на предприятието. Тъй като не може да се измери пряко,
считаме, че може да се извърши сравнителен анализ на отчета за приходите и
разходите (отчета за всеобхватния доход) за последните 10 години, като постоян-
ството в способността да се генерират доходи, доходността на предприятието за
толкова продължителен период от време би показало трайното конкурентно пре-
димство и съпътстващия го дългосрочен потенциал за печалба.

Наличието на дългосрочни инвестиции в счетоводния баланс (отчета за фи-
нансово състояние) предоставя информация за инвестиционната нагласа на пред-
приятието. Ако инвестициите имат пазарна цена, е естествено тази цена да се сравни
с балансовата стойност на дългосрочната инвестиция. Освен това за анализа на
ДКП е важно да се обследва и финансовото състояние на самото предприятие, в
което е инвестирано, както и дали инвестицията е в предприятие с ДКП, или в
такова, което развива дейността си на силно конкурентни пазари45.

Текущите активи, наричани още „краткотрайни”, имат специално значение за
оперативния цикъл на предприятието. Повтарящият се цикъл: париматериални
запасивземанияпари, генерира доходите за предприятието. Всеки един от еле-
ментите на цикъла на текущите активи дава представа за икономиката на предпри-
ятието. Считаме, че тези активи, разглеждани просто като краткотрайни активи, не
могат да имат пряко отношение към трайното конкурентно предимство, но анали-
зирането им за продължителен период от време (5–10 г.) би могло да спомогне за
неговата оценка.

Материалните запаси са една деликатна категория текущи активи, защото някои
от тях притежават риска да „остаряват“. При предприятия, характеризиращи се с трай-
но конкурентно предимство, материалните им запаси и най-вече тяхната продукция и
стоки „не се променят” и не подлежат на „морално стареене”. Тази бизнес логика се
подплатява с финансови показатели, изразяващи промени в материалните запаси и в
нетната печалба за продължителен период от време. В предприятия с ДКП тези два
показателя, анализирани за такъв период, имат възходяща тенденция. Възходящото
изменение е индикатор за това, че предприятието е намерило печеливш начин да уве-
личи продажбите си, като ръстът в продажбите е предизвикал увеличение на матери-
алните запаси. „Производствени фирми с материални запаси, които няколко години на-
растват бързо, а после точно толкова бързо намаляват, са най-вероятно фирми, попад-
нали в силно конкурентни отрасли, подложени на пикове и сривове.“46

4 5 Виж: Levy, H., M. Sarnat.  Investment and  Portfolio Analysis. New York: John Wiley & Sons, 2002,  pр.
32-49.

4 6 Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети, София: Изток – Запад, 2011, с.
92.
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Текущите вземания са интересна категория като обект на анализ. Трудно съби-
раемите и несъбираемите вземания подлежат на обезценка, в резултат на което в
баланса се представят с разликата между номиналната им стойност и начислената
обезценка (нетна стойност на вземанията). Финансов индикатор за преценка на
дългосрочното предимство се явява по-ниският процент на нетната стойност на
вземанията спрямо обема на нетните приходи в сравнение с конкурентни предпри-
ятия за продължителен времеви хоризонт47.

Най-големият проблем на вземанията, особено в условията на криза е тяхна-
та събираемост, която може да се изчисли чрез показателя „период на събиране на
вземанията в дни“, като средната стойност на вземанията се раздели на нетния
размер на приходите от продажби и полученото число се умножи по 365. Период до
30 дни е оптимален показател за тяхната събираемост. При предприятия, работе-
щи в силно конкурентни отрасли, често събираемостта е около и над 120 дни, в
резултат на което при тях може да се наблюдава ръст на продажбите, но и на
търговските вземания.

Анализът на представените в счетоводния баланс парични средства, налични
през стратегическия времеви хоризонт (5–10 г.), означава много. В случай че в
дългосрочен план предприятието е поддържало висок и нарастващ размер на па-
ричните средства, това предполага заключението, че то:

• има конкурентно предимство, което е довело до растежа на наличните пари;
• току що е продало бизнес или част от него (предприятие като съвкупност

от права, задължения и фактически отношения) или
• е имитирало нови акции или облигации.
Обичайно ниският размер на паричните средства води до предположението,

че предприятието има слаб икономически фундамент. В обратния случай, когато
парите „започват да се натрупват”, пред мениджмънта на предприятието стои про-
блема как да се инвестира „излишъка“. Традиционни начини за инвестиране на „па-
ричния излишък” са: разширяване на дейността, закупуване на нов бизнес, инвести-
ции в ценни книжа, обратно изкупуване на ценни книжа (акции) и изплащане на ди-
виденти.

При обследване на продължителен период от време ДКП би било налице, ако
високият ръст на паричните средства е съпроводен с нисък ръст на задълженията
(особено краткосрочните). Така може да се прецени дали „паричният резерв” е в
резултат на извънредно, необичайно и не често повтарящо се събитие, или е бил
създаден от обичайната дейност на предприятието.

Общият размер на текущите активи има важна роля във финансовия анализ
на ликвидността при ДКП. В практиката често се поставя знак на равенство меж-
ду понятията ликвидност и платежоспособност. За правилната интерпретация на
ликвидността е необходимо да се разграничат тези две понятия. Съгласно Общите
приложения към МСС, „ликвидността е наличността от парични средства в близко-
то бъдеще след отчитане на финансовите задължения за същия период”, а „плате-
жоспособността е наличност на парични средства за посрещане на финансови задъ-

4 7 Treynor, J. The Trouble with Earnings. // Financial Analysts Journal, 2002, September-October, p. 43.
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лжения в дългосрочен план”. Съществува мнение, разглеждащо ликвидността от
три аспекта, посочени като разновидност на един от финансовите рискове – лик-
видния риск48. Това е по-разширено тълкуване на ликвидността, което обхваща спо-
собността на предприятието:

1) бързо да реагира на неочакваните финансови проблеми;
2) да увеличава активите си при нарастване обема на продажбите;
3) да погасява краткосрочните си задължения чрез превръщане на активите

си в парични наличности.
Безспорно едно такова разглеждане на ликвидността има своите приноси за

оценката на ДКП, но като че ли някои от аспектите на ликвидността са трудно
определими. Например, кои биха били конкретните количествени показатели, чрез
които би се измерило бързото реагиране на предприятието на неочаквани финансо-
ви проблеми. Такива качествени характеристики като „бързо реагиране” и „нео-
чаквани финансови проблеми” са по принцип трудно измерими с количествени по-
казатели. Второто направление също буди някои размишления, защото обичайно
(макар и не винаги) нарастването на обема на продажбите е съпроводено с нара-
стване на активите, но въпреки това е възможно предприятието да не подобри зна-
чително своята ликвидност. Обратното също невинаги предполага влошаване на
ликвидността. Налице са случаи, при които намалява обемът на продажбите, нама-
ляват текущите активи, но ликвидността се запазва или дори се подобрява.

Независимо че ликвидността на практика е част от платежоспособността,
според В. Божков не винаги влошената ликвидност предполага влошена платежос-
пособност или добрата ликвидност да предполага и добра платежоспособност49.

При анализа на ликвидността, отношението на текущите активи към текущи-
те задължения е известно като коефициент на обща/текуща ликвидност. Колкото
по-голям е от единица, толкова по-ликвидно е предприятието. Ако коефициентът е
по-малък от единица, се приема, че за предприятието се очакват затруднения при
погасяване на краткосрочните му задължения50. Същевременно при много пред-
приятия, с трайно конкурентно предимство, твърде често техният коефициент за
текуща ликвидност е под тази „вълшебна цифра“. Това означава, че те биха имали
затруднения при изплащане на текущите задължения. В действителност тяхната
способност да генерират печалби е толкова голяма, че лесно могат да покриват
краткосрочните си задължения. Причината за тази аномалия е огромната покупа-
телна способност, която трайното конкурентно предимство създава, т.е. състояни-
ето на икономическия фундамент на предприятието е такова, че не изисква буфер
от парични средства.

По наше мнение следва да се прецизира и значението на още един проблем.
Предприятие с ДКП поради голямата си способност за печалба може да изплаща
дивиденти и да прави обратно изкупуване на акции. И двата вида операции намаля-

4 8 Виж: Карлин, П., Т. Алберт, Р. Макмин.  Анализ финансовы отчетов (на основе GААР). Москва:
Инфра-М, 1998, с. 28.

4 9 Виж: Божков, В. Интерпретация и анализ на финансовите отчети с общо предназначение. // Библиоте-
ка български счетоводител, поредица „Актуално”, 2003, № 9, с. 39.

5 0 Williams, J., S. Haka, M. Bettner. Financial and Managerial Accounting. McGraw- Hill, 2005, p. 610.
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ват размера на наличните пари, което при равни други условия води до коефициент на
текуща ликвидност под единица. Но именно наличието на ДКП и последователност-
та в реализирането на печалбата спомага да се посрещнат текущите задължения,
без опасност от сътресение в резултат на цикличността в икономиката и рецесиите.

За оценката на финансовата стабилност на предприятието е важен и показа-
телят „коефициент на финансиране на текущите активи“, изразяващ отношението
между нетния оборотен капитал и текущите активи. Този коефициент показва как
са финансирани краткотрайните активи. Ниските му стойности (или отрицателната
му стойност) са индикатор за проблеми с финансирането на текущата дейност на
предприятието.

Както вече се посочи, в процеса на осъществяване на оперативния цикъл на
предприятието, средствата, вложени в текущи активи извършват непрекъснат кръго-
оборот. Колкото по-бързо се осъществява кръгооборотът, толкова по-малко по раз-
мер средства ще са достатъчни за нормалното протичане на стопанската дейност
на предприятието. Индикатор за това е „коефициентът на обръщаемост на текущи-
те активи в дни“. Изчислява се като отношението на средния размер на текущите
активи и нетните приходи от продажби се умножи по 365. Ефектът от ускоряването,
респ. забавянето на обръщаемостта на текущите активи, намира израз в сумата на
освободените, (респ. допълнително ангажираните) средства.51

Общият размер на всички активи на предприятието (текущи и нетекущи) е
важен за оценка на способността му да ги оползотворява ефективно, което води до
стабилност на ДКП. Финансовите анализатори са извели коефициент на възвръща-
емост на активите като измерител на продуктивността на предприятието на база
отношението на нетната печалба и размера на всички активи. Коефициентът на
рентабилност на активите, наричан още капитализация на активите или икономи-
ческа рентабилност, показва печалбата (загубата), която се генерира от 1 лев ак-
тиви. Той характеризира възможността на предприятието да реализира печалба от
използването на активите. По-ниските стойности сочат, че употребата на активите
не е достатъчно ефективна. Тъй като финансовият резултат е интервален показа-
тел, активите също трябва да се представят като интервален показател чрез из-
числяване на осреднения им размер.

Анализаторите считат, че е толкова по-добре, колкото по-висока е възвръща-
емостта на активите, но прекалено високата възвръщаемост на активите (над 40%)
може да е знак за уязвимост на дългосрочното конкурентно предимство на пред-
приятието52. Поуката е, че в дългосрочен план понякога повече може всъщност да
означава по-малко53.

Дългосрочните задължения са важни за преценката на дълготрайното конку-
рентно предимство. Като правило, предприятия с ДКП се нуждаят от малък раз-
мер или въобще нямат необходимост от ползване на дългосрочен привлечен ре-

5 1 Вж: Кръстьо, Ч. Финансово-стопански анализ на предприятието. София: Тракия-М, 2003, с. 187-189.
5 2 Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. София: Изток – Запад, 2011, с.

112.
5 3 Koch, R. The 80/20 revolution. How you can create and capture wealth and wellbeing.  London: Nicholas

Brealey  Publishing, 2002.
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сурс. Поради това предприятия, които притежават ДКП, нямат дългосрочни задъ-
лжения, защото са достатъчно печеливши и на практика самофинансират дейност-
та си. „Следователно едно от нещата, които ни помагат да открием изключителни
дружества, е сумата на дългосрочния дълг, отразена в балансовите им отчети. Ние
не се интересуваме само от текущата година, искаме да видим отчетеното в ба-
лансовия отчет на компанията дългосрочно дългово бреме за последните 10 годи-
ни. Ако за 10 години предприятието е ползвало малък или не е ползвало дългосро-
чен ресурс, то има значително конкурентно предимство.“ 54

Текущите задължения като правило са по-евтини от дългосрочните. Обичай-
но с краткосрочен привлечен ресурс следва да се финансират текущи активи. Об-
ратното може да предизвика финансови проблеми за предприятието. Анализатори-
те следва да се отнасят с резерви към предприятия, чиито текущи задължения са
по-големи от нетекущите.

Трябва да съществува определена пропорция и между текущите активи и ан-
гажирания в предприятието привлечен капитал. „Едно предприятие има здрави фи-
нансови основи, когато сумата на краткотрайните активи надвишава сумата на
дълговете поне с 5–10%. Безпрепятственото функциониране на предприятието се
осигурява, когато към всеки момент на погашение на задълженията, то разполага с
достатъчно ликвидни средства.”55

Друг важен показател, който има резултативен характер (активи минус паси-
ви), е собственият капитал. Това понятие се приема за идентично с термини като:
„нетни активи“, „нетна стойност на предприятието“, „нетно богатство” или „балан-
сова стойност на бизнеса“. Сумата на собствения капитал е изключителна ценен
показател. Освен това той се проявява и като факторен показател, който позволява
да се изчислят редица други резултативни показатели, от които също се съди за
дългосрочното конкурентно предимство на едно предприятие.

Капиталовата секция е свързана с редица показатели, един от които са изку-
пените собствени акции56. Предприятия, обратно изкупили своите акции, нямат право
на глас в общото събрание на дружеството, нито право на дивидент57. В резултат
на изкупуването може да се окаже, че собственици, които имат по-малко от 50% от
правото на глас, на практика упражняват контрол върху дружеството. Присъствие-
то на обратно изкупени акции често е налице в предприятия с ДКП поради това, че
те имат свободни пари, които използват за обратно изкупуване. На практика обрат-
но изкупените собствени акции намаляват собствения капитал. Необходимо е да
се обследва причината за обратното изкупуване, защото високата стойност на по-
казателя се обвързва с ДКП.

Елемент на собствения капитал е основният капитал. Специално в акционер-
ните дружества той би могъл да бъде разпределен в обикновени и привилегировани
акции, които се отразяват по номинална стойност. Притежателите на привилегиро-

5 4 Бъфет, М., Д. Кларк. Цит. съч., с. 124.
5 5 Бъфет, М., Д. Кларк. Цит. съч., с. 9.
5 6 Предприятия,  прилагащи МФСО, представят изкупените собствени акции в счетоводния баланс

(отчета за финансовото състояние) в секцията на собствения капитал с отрицателен знак.
5 7 Виж: чл. 187 а от Търговския закон. //  ДВ, № 48, 1991, посл. изм. ДВ,  № 60, 2012.
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вани акции нямат право на глас, но при формиране на печалба получават дивидент,
който се изплаща преди изплащане на дивидента на притежателите на обикновени
акции. Предприятия с трайно ДКП обикновено нямат привилегировани акции. При-
вилегированите акции са основен капитал, но имат много специфичен характер, тъй
като капиталът, разпределен в привилегировани акции, се посочва в капиталовата
секция (като собствен капитал), но на практика функционира като дълг, защото
срещу привилегированите акции задължително се изплащат дивиденти (при нали-
чие на печалба).

Сумата на общите пасиви е важно число, което служи за изчисляване на фи-
нансовата структура чрез съотношението на пасивите към собствения капитал.
Това отношение в исторически план винаги се е използвало за преценка на това,
дали предприятието използва дълг за финансиране на дейността си, или се финан-
сира от собствени източници. Коефициент, по-малък от единица, означава, че пред-
приятието покрива целия привлечен капитал със собствен. Въпреки това за този
показател е трудно да се препоръчват точно определени стойности. Трябва да се
вземат под внимание още и редица фактори58 като: размер на предприятието, ха-
рактер на притежаваните активи, отрасъл, предмет на дейност и рентабилност.

Предприятие с ДКП използва способността си да генерира печалба, с която да
се самофинансира. Следователно, при равни други условия, такова предприятие би
трябвало да притежава по-високо ниво на собствен капитал и по-ниско ниво на паси-
вите. Предприятие, което не е с високо конкурентно предимство, използва дълг, за да
финансира дейността си, при което в такова предприятие собственият капитал е с по-
ниско ниво от сумата на пасивите. Трябва да се отбележи още една особеност при
използване на съотношението: дълг към собствен капитал за предприятие, което има
ДКП. Неговият икономически фундамент е толкова добър, че то не се нуждае от
голям размер на собствен капитал, за да финансира дейността си.

Както вече се посочи, дружества с ДКП поради високата си доходност често
пристъпват към обратно изкупуване на акциите си. Това води до увеличаване на
численото значение на коефициента: дълг към собствен капитал, като на пръв по-
глед изглежда, че е налице предприятие, което не притежава трайно конкурентно
предимство. По тази причина е целесъобразно за предприятия, които имат изкупе-
ни собствени акции, размерът на собствения капитал да бъде коригиран за целите
на анализа, като сумата на изкупените собствени акции се прибавя към собствения
капитал (в предприятия, прилагащи МСФО). С коригираната стойност се извършва
ново съотнасяне на дълга към собствения капитал. Предприятия с ДКП имат съот-
ношение на дълга към собствения капитал (включително с коригирания размер) по-
ниско от 80%. т.е. колкото отношението е по-ниско, се счита, че е по-добре за ико-
номическия фундамент на предприятието59.

Анализът и интерпретирането на показателите за финансова независимост
дават пълна представа за платежоспособността на предприятието и за намиране
на оптимален баланс между собствения и привлечения капитал съобразно конкрет-

5 8 Виж: Николов, Н. Финансови отношения. София: 26 Февруари, 1991, с. 14.
5 9 Бъфет, М., Д. Кларк. Цит. съч., 2011, с. 131.
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ната икономическа обстановка. Кредиторите и собствениците отдават голямо зна-
чение на тези показатели с оглед защита на интересите си. В някои литературни
източници60 се препоръчва привлеченият капитал да възлиза на около 1/3 от общия
капиталов ресурс, т.е. собственият капитал да бъде около 60–70%, а привлеченият
– съответно 30–40%. Ако привлеченият капитал е около 80% от общия капиталов
ресурс, предприятието се преценява като неплатежоспособно.

Нетната печалба е другият елемент на собствения капитал. Три са основните
направления на нейното използване: за изплащане на дивиденти, за оставане в пред-
приятието с цел поддържане растежа на бизнеса му и в акционерните дружества –
за обратно изкупуване на акции.

Ако неразпределената печалба остане в предприятието, тя може значително
да подобри неговия икономически фундамент. Наличието на неразпределена пе-
чалба в баланса (отчета за финансовото състояние) би могло да се използва за
преценка на ДКП. То е налице, ако предприятието добавя нови неразпределени пе-
чалби и увеличава нетната си стойност. Именно темпът на растеж на неразпреде-
лените печалби е добър показател за наличието на ДКП. Колкото повече неразпре-
делена печалба се задържа от предприятието, толкова повече расте общата сума
на неразпределената печалба, което от своя страна увеличава темпа на нарастване
на бъдещите доходи.

Най-голямо значение за света на инвестициите има показателят „печалба на
една акция (1 дял)“61 като отношение на неразпределената печалба и броят на ак-
циите в обръщение (броят на дяловете) към края на отчетния период. Показателят
има важно значение за инвеститорите, тъй като численото значение би показало, в
случай че бъде разпределена цялата печалба за дивиденти, колко лева би получил
всеки един от тях, умножавайки притежаваните от него акции (дялове) по печалба-
та на единица. Този показател би служил и за ориентир за собствениците, ако имат
намерение да продават своето участие в дружеството.

Създаването и изменението на собствения капитал може да се дължи на че-
тири източника. Единият е първоначално набавеният капитал при конституиране на
предприятието, вторият е последващото му увеличение чрез емитиране на нови
акции или дялове, третият е чрез промяна в резервите и най-важният е четвъртият
източник – натрупаните неразпределени печалби. Собствениците на капитала са
заинтересовани от способността на мениджмънта да управлява собствения капи-
тал. По този повод е създаден коефициентът на възвръщаемост на собствения
капитал, който е показател предимно за ефективността на мениджмънта. За целите
на анализа на ДКП трябва да се изчисли отношението на нетната печалба към
коригирания размер на собствения капитал с изкупените собствени акции с цел
определяне на възвръщаемостта му. Към този показател, изразяващ степента на
доходност на собствения капитал, наричан още „коефициент на рентабилност на
собствения капитал“, проявяват изключителен интерес собствениците. Те се инте-
ресуват от рисковете, които са поели като вложители, както и от възвръщаемостта

6 0 Николов, Н. Финансови отношения. София: 26 февруари, 1991, с. 3.
6 1 Виж: Добинс, Р., Ст.  Уит. Практически съвети на финансов мениджмънт. София: Аксана, 1995, с. 21.
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на вложения капитал. Ефективността от използване на собствения капитал расте
поради увеличение на печалбата, падаща се на 1 лв. собствен капитал при запазване
на общата величина на капитала. Когато рентабилността на собствения капитал е
по-висока от общата норма на възвръщаемост в икономиката, измерена чрез основ-
ния лихвен процент, тогава влагането му в дейността е оправдано и ефективно.

Предприятия, които притежават конкурентно предимство, имат възвръщае-
мост на собствения капитал над средната (20–35%)62. Високата възвръщаемост
на собствения капитал означава, че то оползотворява добре неразпределената пе-
чалба. С времето високата възвръщаемост увеличава реалната стойност на биз-
неса, което при публично търгуеми компании покачва цената на акциите. Въпреки
това следва да се изтъкне още една особеност – предприятия с изключително ви-
соко ДКП не е необходимо да „задържат” печалбата си за самофинансиране, а
могат да я изплащат като дивиденти. При тях не се наблюдава нарастване на
възвръщаемостта на собствения капитал, но независимо от това, те са в добро
финансово състояние и добра платежоспособност. Такива предприятия биха могли
да се разграничат от други, които нямат конкурентно предимство, на база анализ
на показателите за годишната нетна печалба и разпределените дивиденти за пос-
ледните 7–10 години. Ако ежегодно се генерира печалба с определен темп на нара-
стване и ежегодно се разпределят дивиденти, то въпреки всичко предприятието
следва да се идентифицира като такова с високо конкурентно предимство.

3.2. Oценка на конкурентното предимство на база отчетa
за приходите и разходите (отчета за всеобхватния доход)

Инвеститорите, търсейки предприятия с ДКП, по принцип започват с анализ
на отчета за приходите и разходите (ОПР) (отчета за всеобхватния доход (ОВД),
въз основа на който се преценява същината на „икономическия му двигател”. Може
да се каже, че източникът на печалба винаги е по-важен за инвеститорите, отколко-
то са самите доходи. Следва да се има предвид, че за целите на финансовия анализ
като инструмент за оценяване на ДКП, изключително значение има начинът на
представяне на информацията от ОПР (ОВД) в следните направления:

1. Приходи от оперативна дейност
2. Себестойност на продажбите на стоки, продукция и/или услуги
3. Брутен финансов резултат (т. 1 – т. 2)
4. Търговски, общи и административни разходи
5. Разходи за изследвания и развойна дейност
6. Разходи за амортизация обезценка
7. Общо разходи за оперативна дейност (т. 4+5+6)
8. Оперативна печалба (т. 3 – т. 7)
9. Разходи за лихви – нетно

10. Печалба (загуба) от продажба на активи
11. Други приходи (разходи) – нетно
12. Печалба преди облагане с данъци (т. 8 – т. 9 – т. 10 – т. 11)

6 2 Бъфет, М., Д. Кларк. Цит. съч., 2011, с. 146.
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13. Данъци за сметка на печалбата
14. Нетна печалба (т. 12 – т. 13)
Важен показател е брутната печалба, като въз основа на нея се изчислява

коефициентът на рентабилност на приходите като отношение на брутната печалба
към приходите. Колкото по-висока е брутната доходност, толкова по-ефективни са
управлението и дейността на бизнеса. Брутната доходност е различна за различни-
те дейности. Тя дава възможност да се прецени в синтезиран аспект състоянието
на бизнеса, тъй като от данните само за абсолютния размер на продажбите, разхо-
дите и печалбата може да се получи погрешна представа.

Според М. Бъфет и Д. Кларк, предприятия с изключително високо конкурент-
но предимство имат коефициент на рентабилност на база брутна печалба между
40% и 80%, докато такива, които нямат такова, реализират рентабилност на прихо-
дите по-малка от 20%63. ДКП предполага висок коефициент на рентабилност на
приходите, което дава възможност на предприятието да продава на цени, които са
значително по-високи от себестойността на продаваните продукти и услуги. Пред-
приятия с ниско конкурентно предимство или без такова, занижават цената на про-
дуктите и услугите, които продават, поради което имат ниска рентабилност на при-
ходите, а от там и на печалбата. Изчислен, коефициентът на рентабилност само за
една година не би могъл да даде представа за конкурентното предимство в дългос-
рочен план. За да се оцени трайното конкурентно предимство, трябва да се просле-
дят годишните коефициенти на рентабилност на приходите последователно за пос-
ледните пет-десет години.

Числото на нетните приходи само по себе си не е значим показател, но съот-
насянето му с нетната печалба за съответната година дава съществен принос върху
преценката на ДКП. Ако в едно предприятие за продължителен период от време
нетните печалби надхвърлят 20% от общите приходи, то вероятно това предприя-
тие е с ДКП. Ако предприятието е с относителен дял на нетната печална към
приходите по-малък от 10%, най-вероятно браншът е със силна конкуренция, при
което работещите в него предприятия не притежават ДКП64.

Едно предприятие може да изгуби ДКП, ако неправилно управлява своите раз-
ходи за оперативна дейност. Като процент от брутната печалба тези разходи варират
значително в отделните предприятия. Важно е относителният им дял от брутната
печалба последователно през годините да се запазва. Ако този относителен дял за-
почне значително да нараства, то е плод на намаление на приходите и/или увеличение
на разходите, поради което те „изяждат” все по-голям дял от брутната печалба.
Когато се преценява ДКП, колкото по-ниски са разходите за оперативната дейност,
толкова по-добре. „В света на бизнеса всяка стойност под 30% се счита за отлична.
Предприятия с относителен дял на разходите за оперативна дейност в брутната пе-
чалба над 80% или близки до 100% работят в отрасъл със силна конкуренция.“65

Дълготрайните материални и нематериални активи се изхабяват или обезце-
няват, в резултат на което се начисляват разходи за амортизация и обезценка. На-
6 3 Пак там, с. 47-48.
6 4 Пак там, с. 74-75.
6 5 Пак там, с. 52.
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числените разходи за амортизация и обезценка се разпределят към дохода за даде-
ната година. Тези разходи в годината на начисляване не изискват паричен поток.

Разходи за лихви се начисляват в резултат на ползван лихвен дълг като инстру-
мент за финансиране на дейността. Тези разходи нямат характер на оперативни раз-
ходи, тъй като не са обвързани с производствените или търговските процеси на пред-
приятието, а са с финансов характер. Когато в индивидуалния финансов отчет на
едно предприятие са отразени разходи за лихви с висок размер и заемат значителен
относителен дял от оперативната печалба, то това предприятие не притежава трайно
конкурентно предимство, а работи в отрасъл, в който са необходими големи капита-
лови вложения. Като правило може да се каже, че в предприятие с висок ДКП отно-
сителният дял на разходите за лихви в оперативната печалба е по-малък от 15%66.

Във финансовия анализ във връзка с разходите за лихви, обезценки и амортиза-
ции е създаден показател, именуван „Печалба преди лихви, данъци, обезценка и амор-
тизации“ (Earnings before income tax, depreciation and amortization = EBITDA), при кой-
то тези разходи се прибавят към печалбата. Може да се каже обаче, че в известен
смисъл, този показател деформира представата за ДКП, защото така или иначе след
напълно амортизиране на даден материален или нематериален актив трябва да се
намерят парични средства за закупуване на нов с аналогични функции.

Финансовият резултат (ФР) изразява в паричен измерител общия икономи-
чески резултат за годината на предприятието. Отношенията между различните
потребители към финансовия резултат имат сложен и често противоречив харак-
тер67. Значението на финансовия резултат и по-специално на печалбата се опреде-
ля като жизнено важна икономическа функция на всяка икономика68.

Относно правилното възприемане на икономическото значение на ФР са изка-
зани мнения, че той не се явява „съвършено безупречен измерител”69. По наше
мнение могат да се изтъкнат различни причини за това:

1. Във финансовия резултат за текущия период се отразяват някои приблизи-
телни оценки, направени от ръководството на предприятието, които са зави-
сими от изхода на бъдещи събития. Възможно е тези събития въобще да
не се случат или да имат друго влияние върху финансовото състояние на
предприятието, различно от направените предположения.

2. Приложимите стандарти за финансово отчитане предлагат някои алтерна-
тивни подходи и методи на отчитане, които водят до различия на влиянието
им върху финансовия резултат. Например ако две предприятия приложат
различни подходи на преоценка за един и същ обект на отчитане, имащ
отношение към финансовия резултат, то те при равни други условия биха
оповестили различен финансов резултат.

3. Финансовият резултат е зависим от целите и дори от опита и квалификация-
та на съставителите и на ръководството, отговорни за изготвяне на финан-

6 6 Пак там, с. 64.
6 7 Виж: Джаксън, С. Финансовите измами на големия бизнес. София: ИнфоДар, 2007.
6 8 Американски счетоводни системи и стандарти (превод от английски). Свищов: Д. А. Ценов, 1993, с.

63- 64.
6 9 Виж: Бернстайн, Л, Анализ финансовой отчетности. Москва: Финансы и статистика, 1996, с. 507-509.
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совите отчети. Ако мениджмънтът или съставителите са подвластни на
своите желания за измами или на некомпетентност, то би било налице зна-
чително моделиране на финансовия резултат, което би довело до разлики
спрямо действителния такъв.

Годишната нетна печалба подлежи на обстоен анализ от гледна точка на пре-
ценките за ДКП на предприятието. Числото на нетната печалба, наблюдавано само
за една година, е безполезно от гледна точка на ДКП. Затова годишната нетна
печалба се анализира за дълъг период, като се търсят две условия:

– да е налице възходяща тенденция в изменението на нетната печалба;
– тази възходяща тенденция да е последователна във времето.
Ако двете условия са налице, то може да се каже, че предприятието притежа-

ва трайно ДКП.
Съществува правило, че дадено предприятие, за да е с трайно конкурентно

предимство, трябва да има годишна нетна печалба, която е достатъчно голяма,
така че размерът й, умножен по 3 (или по 4), да е по-голям от дългосрочния дълг
през продължителен период от време70.

В ОПР (ОВД) намира отражение и нетният резултат (печалба/загуба) от про-
дажба на употребявани активи или от други необичайни дейности. Те не се случват
често, не са повтарящи се, но могат да окажат значително влияние върху крайния
финансов резултат. Тъй като имат еднократен, случаен и не често повтарящ се
произход, с цел по-вярна преценка на ДКП на предприятието, е целесъобразно су-
мите от печалбата/загубата от продажба на активи или от други случайни опера-
ции да не участват в изчисляване на нетната печалба. За целите на анализа загуби-
те от продажбата на употребявани активи и от други необичайни дейности следва
да се прибавят, а печалбите от тях да се извадят, за да се получи нетната печалба
без тяхното влияние.

Във връзка с дивидентната политика, изключително важно е да се определи
показателят „Нетна печалба на акция“ по смисъла на МСС 33 Нетна печалба на
акция. Целта на този стандарт е да предпише принципи за определяне и представя-
не на печалбата на акция, използването на които да подобри възможностите за
сравнение на резултатите на различни предприятия през един и същ период или
през различните отчетни периоди на едно предприятие. Според МСС 33, печалбата
на акция трябва да се изчислява, като се раздели печалбата за периода, подлежа-
ща на разпределяне между притежателите на обикновени акции на средно претег-
ления брой на държаните обикновени акции за периода. Нетна печалба, подлежаща
на разпределение, е нетната печалба за периода, намалена със задължителните
отчисления71 и с дивидентите за привилегировани акции. От гледна точка на ДКП,
показателят трябва да се анализира за петдесетгодишен период, като се търси
наличие на възходящ растеж и постоянство в растежа. Тенденцията за растеж на
нетната печалба на една акция означава, че икономическият фундамент на пред-
приятието е достатъчно добър, за да му позволи да прави разходи за увеличаване
7 0 Baruch, L. Financial Statement Analysis a new Approach. Prentice Hall of USA, 1974, pр. 21–22.
7 1 Към задължителните отчисления се отнасят отчисленията за фонд „Резервен” по чл. 246, ал. 2 от

Търговския закон.
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на пазарния му дял или да прилага финансов инженеринг, като например обратно
изкупуване на акции.

Нетната печалба се обвързва с рентабилността. Рентабилността показва спо-
собността на предприятието да генерира ефект от вложените ресурси. От тази
гледна точка, показателите за рентабилност изразяват ефективността на предпри-
ятието72. Тя също е основна икономическа категория, която се определя като отно-
шение на ефекта (в случая финансовия резултат) и вложените ресурси. Дългосроч-
ното конкурентно предимство предполага такава рентабилност, при която предпри-
ятието, след изплащането на данъците за сметка на печалбата, да може да покри-
ва всичките си разходи в продължителен период от време (5–10 години). „Рента-
билността е единственото оправдание за съществуването на стопанското предпри-
ятие, т.е. рентабилността измерва ефективността.“73

3.3. Оценка на конкурентното предимство
на база отчета за паричните потоци (ОПП)

Действието на принципа „текущо начисляване” във финансовата отчетност
изисква признаване на всички разходи и приходи, активи и пасиви към момента на
тяхното възникване. В резултат на това се формира имущественото и финансовото
състояние на предприятието, но точно от определен ъгъл, който не може да отчете
влиянието на касовите потоци върху него. Именно затова е възникнала необходи-
мостта от представяне на активите и пасивите, на приходите и разходите на база
касовия принцип. Структурната част от финансовия отчет, в която се представят
паричните потоци, е отчетът за паричните потоци. Най-важното му предназначение
е, че премахва ефекта от различните счетоводни политики, прилагани от различни-
те предприятия за едни и същи сделки и събития, тъй като не се изготвя на база
предположението за текущо начисляване.

Този отчет, използван заедно с останалите елементи на финансовия отчет,
предоставя информация, даваща възможност на ползвателите да оценят промени-
те в нетните активи на предприятието, във финансовата му структура и способно-
стта му да влияе върху ритмичността на паричните потоци, а така също и във
възможността му да се приспособява към променящите се икономически реалнос-
ти. Анализът на паричните потоци е полезен при оценката на възможностите на
предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти, на настояща-
та стойност на бъдещите парични потоци, както и на сравнимостта с други пред-
приятия.

Отчетът за паричните потоци е източник на ценна информация за установява-
не на дългосрочното конкурентно предимство на дадено предприятие. Преди всич-
ко е изключително важно дали нетният паричен поток е положителен или отрицате-
лен и то в рамките на дългосрочен период от време. Достатъчните и ритмични
постъпления на парични средства осигуряват стабилност и в ликвидността през
целия период. Вниманието трябва да се съсредоточи върху наличието на положи-
7 2 Виж: Мот, Гр. Счетоводство за несчетоводители или основи на счетоводството за мениджъра и

учащи. София: АСПРО, 2007, с. 88-92.
7 3 Чолаков, Ст. Наука за стопанското предприятие и неговия баланс. Варна, 1938, с. 107.
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телен нетен паричен поток от основната дейност. Положителните нетни потоци от
основната дейност могат да се дължат както на нарастване на приходите от про-
дажби, на своевременно събиране на вземанията от клиентите, но така също и на
забавено разплащане към трети лица (доставчици, персонал и др.). Предприятия,
разчитащи на продължително външно финансиране, са изложени на по-голям риск
по отношение на ликвидността от тези, които разчитат на собствени източници.

В обсега на видовете дейности паричният поток от инвестиционната дейност
е значим елемент на ОПП, защото този елемент отчита т.нар. „капиталови разходи
на предприятието”. Те са изходящ поток, намаляващ наличните пари. За различни-
те предприятия капиталовите разходи са твърде различни. Много от тях, за да имат
адекватно на пазара присъствие, се налага да правят значителни капиталови вло-
жения в продължение на повече години. Като правило, предприятия с ДКП използ-
ват по-малка част от печалбите си за капиталови разходи. От гледна точка на
стратегическия финансов анализ, е прието да се сумират капиталовите разходи за
последните десет години, а също така и нетните печалби на предприятието за същия
период, след което да се извърши сравнение на получените суми. Ако обаче сума-
та на капиталовите разходи е по-голяма от сумата на нетната печалба, възниква
въпросът: от къде предприятието е финансирало тези разходи – от привлечен капи-
тал или от увеличение на капитала.

В предприятия с трайно конкурентно предимство, нетната печалба следва да
е по-голяма от капиталовите разходи, т.е. тези предприятия използват по-малък
процент от нетната печалба за капиталови разходи. Препоръчва се отношението на
капиталовите разходи към нетната печалба да бъде 50% или по-малко процента, за
да се определи предприятието като такова с ДКП. Този показател се счита за осо-
бено добър, когато предприятието последователно изразходва по-малко от 25% от
нетната си печалба за капиталови разходи74.

В раздела на ОПП от финансова дейност съществено място заемат изходя-
щите потоци за: изплатени дивиденти, обратно изкупени акции и обратно изкупени
облигации. Предприятия с ДКП могат да си позволят подобни операции, без да се
нарушава икономическия им фундамент.

Заключение

В съвременните условия вниманието към показателите за дългосрочно кон-
курентно предимство на предприятието нараства. Основна причина за това е нара-
стващата конкуренция и възприемането на измерването като инструмент за подо-
бряване на бизнеса чрез вземане на адекватни решения от заинтересованите по-
требители на неговите резултати. За съжаление, редица изследвания сочат, че се
пренебрегва дългосрочната стратегия и показателите определящи дългосрочния
успех, и се обръща внимание предимно на краткосрочните измерители на дейност-
та на предприятието.

При изследване на понятията „конкурентоспособност“, „конкурентно предим-
ство“ и „дългосрочно конкурентно предимство“ се установява, че не е постигнато

7 4 Бъфет, М., Д. Кларк. Цит. съч., 2011, с. 160.
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единно мнение в тяхното дефиниране. За целите на настоящата разработка конку-
рентното предимство се дефинира най-общо като отличителни способности на пред-
приятието, а използването на „дългосрочното конкурентно предимство“ не е об-
вързано с период от време, през който предприятието притежава такова, а в смисъ-
ла че преценките на дългосрочното състояние на предприятието се базират на ис-
торическо измерване на стойности (на показатели) за продължителен период от
време (над 5 год., а в най-дългосрочен план 10 год.)

Всяко предприятие притежава основни показатели, които измерват състояни-
ето му, като системата за измерване трябва да бъде така съставена, че да позво-
лява установяване на „финансовото здраве” на бизнеса, но не само в краткосрочен
план, а и от гледна точка на стабилността и сигурността в дългосрочен план. Под-
ходът към създаването на такава система трябва да обръща внимание на: наиме-
нованието на показателите, на предназначението им, на прилаганата формула за
изчисляване, на честотата на измерване, на субектите на измерване и др.

От обследваната материя в професионалната литература може да се заклю-
чи, че сред специалистите не е постигнато общо мнение и по отношение дефинира-
нето на финансовия анализ, в т.ч. и при ДКП, на база разбирането, че той се трети-
ра и като оценка на финансовото състояние, и като средство за прогнозиране и дори
като подход за класифициране на различни показатели.

Системата за измерване трябва да обхваща комплекс от дейности и процеду-
ри, при които данните следва да бъдат: събрани, съпоставени, подредени, анализи-
рани, интерпретирани и оповестени.

Специално внимание в инструментариума за анализиране на ДКП се отделя
на използването на коефициенти, но за съжаление те притежават редица ограниче-
ния, наложени предимно от финансовата отчетност като информационна база на
анализа.

При анализа на ДКП прилагането на показателите трябва да бъде съобразено
и с етапите от жизнения цикъл на предприятието, тъй като на всеки един от етапите
финансовите му цели са твърде различни.

Индикаторите за анализирането на ДКП се формират на база показателите,
съдържащи се в основните елементи на финансовите отчети, оповестени в счето-
водния баланс (отчета за финансовото състояние), отчета за приходите и разходи-
те (отчета за всеобхватния доход) и отчета за паричните потоци. Въз основа на тях
са изведени най-значимите финансови показатели за анализиране на ДКП, предста-
вени в следващата таблица:
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Таблица 2

Значими финансови показатели за анализиране
на ДКП на предприятието

Обект на измерване Показатели за анализиране на период от 5 – 10 г.

I. На база счетоводен баланс
(отчет за финансовото
състояние)

1. Дълготрайни материални
активи (ДМА)

• имуществена структура
• полезен живот на ДМА
• финансиране на ДМА с постоянен капитал

2. Интелектуален капитал • разлика между пазарната стойност на предприятието и балансовата
стойност на нетните му активи (собствения капитал)

3. Дълготрайни нематериални
активи • доходност

4. Дългосрочни инвестиции

• разлика между пазарната цена и балансовата стойност на
инвестициите

• финансово състояние на предприятието в което е направена
инвестицията

• ДКП на предприятието, в което се инвестира

5. Материални запаси (МЗ)
• абсолютно изменение на МЗ
• темп на изменение на МЗ спрямо темпа на изменение на приходите
• обезценка на МЗ

6. Текущи вземания
• обезценка на вземанията
• отношение на нетната стойност на вземанията и нетните приходи
• период на събиране на вземанията (в дни)

7. Парични средства (ПС) • изменение на ПС
• съпоставяне на ръста на паричните средства с ръста на задълженията

8. Общ размер на текущите
активи

• ликвидност
• финансиране на текущите активи с нетен оборотен капитал
• обращаемост на текущите активи (в дни)

9. Общ размер на активите • възвръщаемост на активите

10. Нетекущи задължения • абсолютна стойност на нетекущите задължения

11. Текущи задължения • отношение на текущите към нетекущите задължения

12. Привлечен капитал • отношение на текущите активи към привлечения капитал

13. Обратно изкупени акции • абсолютна стойност на обратно изкупените акции

14. Основен капитал • абсолютна стойност на основния капитал, в т.ч. в обикновени и
привилегировани акции

15. Финансова структура
• отношение на пасивите към собствения капитал
• отношение на собствения капитал към общия размер на капиталовия

ресурс

16. Нетна печалба • печалба на една акция
• възвръщаемост на собствения капитал
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FINANCIAL  ANALYSIS  WITH  THE  LONG-TERM  COMPETITIVE  ADVANTAGE

Assoc.  Prof.  Dr  Nadya  Kostova

Abstract

With respect to the financial measurement of the long-term competitive advantage, a number
of studies show that there are ignored the long-term strategy and the indicators determining long-
term success, and there is paid attention mostly to the profitability of the enterprise. The long-term
competitive advantage is measured and assessed by means of the tools of financial analysis.
Financial indicators must be viewed in their complexity while taking into consideration the specific
character of the enterprise and the precision of the drawing up of the financial statements. For the
measurement and analysis of the long-term competitive advantage there are used the indicators,
found in the main components of the annual financial statement: the balance sheet (statement of
financial condition), the profit and loss statement (the comprehensive income statement) and the
cash flow statement. The data from the long-term analysis creates an early warning indicator
against possible issues of the enterprise.
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DIE  FINANZANALYSE  BEI  DEM  LANGFRISTIGEN  KONKURRENZVORTEIL

Doz.  Dr.  Nadya  Kostova

Zusammenfassung

Eine Reihe von Forschungsarbeiten über die finanziellen Kennzahlen bei dem  langfristigen
Konkurrenzvorteil kommt zur Feststellung, dass die langfristige Strategie und die Kennzahlen, die
den langfristigen Erfolg bedingen, zugunsten vor allem der Ertragslage der Betriebe unterschätzt
wird. Der langfristige  Konkurrenzvorteil wird mit Hilfe der Instrumente der Finanzanalyse gemessen
und bewertet. Die Finanzkennzahlen müssen in ihrer Komplexität unter Berücksichtigung der Spezifik
des Unternehmens und der Präzision des Finanzberichts betrachtet werden. Für die Messung und
Auswertung des langfristigen Konkurrenzvorteils werden die Kennzahlen verwendet, die in den
Hauptabschnitten des finanziellen Jahresabschlusses enthalten sind: die Buchhaltungsbilanz (der
Bericht über die finanzielle Lage), die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Kapitalflussrechnung.
Die Daten der langfristigen Analyse liefern Früherkennungsindikatoren über eventuelle Probleme
des Unternehmens.

ФИНАНСОВЫЙ  АНАЛИЗ  В  СЛУЧАЯХ  ДОЛГОСРОЧНОГО
КОНКУРЕНТНОГО  ПРЕИМУЩЕСТВА

Доц.  д-р  Надя  Костова

Резюме

В отношении финансовых измерений долгосрочного конкурентного преимущества ряд
исследований указывает на то, что недостаточное внимание уделяется долгосрочной страте-
гии и показателям, определяющим долгосрочный успех, что важной считается в первую оче-
редь прибыльность предприятия.

Долгосрочное конкурентное преимущество измеряется и оценивается посредством ин-
струментария финансового анализа. Финансовые показатели следует рассматривать комплекс-
но с учетом специфики предприятия и точности подготовки финансового отчета. Для измере-
ния и анализа долгосрочного конкурентного преимущества используются показатели, содер-
жащиеся в основных составных элементах годового финансового отчета: в бухгалтерском ба-
лансе (отчете о финансовом состоянии), в отчете о приходах и расходах (отчете о валовом
доходе) и в отчете о движении денежных потоков. Данные долгосрочного анализа создают пред-
варительный индикатор для предупреждения о возможных проблемах предприятия.
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