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КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА  

1. Въведение 

Разработването на финансови модели за целите на прогнозирането 
във фирмата има повече от 40 годишна история1. Предлагат се разнообразни 
подходи, които в преобладаващата си част могат да бъдат групирани в 
зависимост от следните  характеристики:  

• каква е целта на модела – да се анализират различни варианти 
или да се изведе оптимално решение при предварително 
дефинирани ограничения от финансов, производствен и друг 
характер;  

• степен на отчитане на неопределеността;  
• моделът за целите на конкретно предприятие ли е разработен или 

почива на универсални зависимости и може да се използва в 
различни предприятия.  

Дългогодишната практика е довела до наличието на многобройни 
модели с различни характеристики. Въпреки голямото си разнообразие, 
моделите насочени към решаване проблеми на фирменото прогнозиране и 
планиране могат да се систематизират в групи, включващи комбинация от 
споменатите характеристики2: 

1. Детерминирани модели от симулационен тип, базирани на 
универсални зависимости, които позволяват прилагането им в 
различни фирми – някои от по-често цитираните са тези, 
представени от Warren и Shelton3, Francis и Rowel4, Александър 
Димитров5, Камен Миркович6 и др. 

                                            
1 Gershevski, G., A. Harvey Corporate models -The State of the Art. - Management Science, Vol. 16, No 
6, 1990  р. B-303 
2 Поради големият брой на съществуващи модели в разработката се цитират само тези, които са 
признати за основополагащи и са послужили като основа за разработването на голяма част от 
действащите в момента модели. 
3 Warren, J. and J. Shelton A Simultaneous Equation Approach to Financial Planning. - Journal of 
Finance,  Dec. 1981 рр. 1123-1142.  
4 Francis J. and D. Rowel A Simultaneous Equation Model of the Firm for Financial Analysis And 
Planning. - Financial Management, Spring 1987, рр. 29-44. 
5 Димитров, Ал., Г. Кандиларов. Модели и методи за характеризиране развитието на 
икономиката. С., Наука и изкуство, 1968 
6 Миркович, К. Математически модели на образуването и разпределението на дохода в 
стопанските организации. Варна, 1975. 
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2. Детерминирани модели от симулационен тип разработени за 
нуждите на конкретно предприятие – моделът на Sun Oil7, на British 
Steel, моделът на Rover, моделът на Van der Berghs8 и др. 

3. Вероятностни модели от оптимизационен тип, базирани на 
универсални зависимости - Carleton9,  Myers и Pogue10 и др.  

4. Вероятностни модели от оптимизационен тип, разработени за 
нуждите на конкретно предприятие - Hamilton и Moses11, Carleton, 
Dick и Dowens12 и др. 

Трудно е защитима тезата, че определен вид комплексни финансови 
модели са най-подходящи за целите на финансовото прогнозиране и 
планиране на фирмено равнище. Във всеки конкретен случай трябва да се 
подхожда индивидуално. Изборът на модел трябва да става в зависимост от 
целта на разработването му и характера на предприятието, за което той е 
предназначен. 

Разработването и използването на финансовите модели до голяма 
степен се предопределя от възможностите за информационно осигуряване 
на плановия процес. В общия случай оптимизационни модели от 
вероятностен тип базирани на икономическата логика поставят най-големи 
изисквания в това отношение, което затруднява процеса на внедряването им. 
Най-добри условия от тази гледна точка предоставят симулационните 
модели от детерминиран вид, базирани на логиката на счетоводното 
отчитане във фирмата. 

Силните и слабите страни на различните видове модели, в комбинация 
със съществуващата планова практика в България и възможностите за 
информационно осигуряване на процеса дават основание да се очаква, че 
най-добри резултати биха се постигнали при използване на детерминиран 
модел от симулационен тип, изграден на базата на централизиран подход 
при формиране на потоците входяща и изходяща информация, при който 
зависимостите между факторите се основават на логиката на счетоводното 
отчитане 

2. Алгоритъм на комплексен модел за прогнозиране във фирмата 

Ръководени от формулираната теза в разработката представяме 
концепцията на комплексен модел  за финансово прогнозиране, който може 
да се използва в предприятията от  винарската промишленост13. При 
неговото изграждане  се основаваме на изводите направени при изследване 

                                            
7 Gershefski G. Building a Corporate Financial Model. - Harvard Business Review (July-August 1969), 
61-72. 
8 Grinyer  P. Corporate Financial Simulation Models for Top Management. - OMEGA, Vol. 20, No 4, 
1993, 470 – 482. 
9 Carleton W. An Analytical Model for Long-Range Financial Planning. - Journal of Finance, May 1980, 
291-314 
10 Myers S., G. Pogue. A Programming Approach to Corporate Financial Management. - Journal of 
Finance, May 1984, 579-599. 
11 Hamilton, W., M. Moses. An Optimisation Model for Corporate Financial Planning. - Operational 
Research, May-June 1983, No 3, 677-691. 
12 Carleton, W. at all. Financial Policy Models: Theory and Practice. - Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, Dec. 1983, 691- 709. 
13 С малки промени той може да се използва и в предприятия от други отрасли. 
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на част от популярните в теорията и практиката комплексни модели за 
финансово прогнозиране,  техните силни и слаби страни и особеностите на 
винарската промишленост. 

Изборът на предприятие от този бранш е продиктуван от следните 
съображения.  

Първо. Сравнително големия брой потенциални потребители. Сега у 
нас има повече от 30 средни и големи предприятия, занимаващи се с 
производство и търговия с вина, високоалкохолни напитки и производни като 
техния брой се запазва сравнително неизменен. Трябва да се отбележи, че 
предлаганият модел може да се използва и в малки предприятия, което дава 
основание да се предполага, че броят на потенциалните потребители е още 
по-голям. 

Второ. Предприятията от винарската промишленост заемат 
значителен дял в обема на произведената у нас продукция. Това ги прави 
значим обект на изследване и дава основание да се очаква реален ефект в 
практиката от прилагането на представения модел за комплексно финансово 
прогнозиране. 

Трето. За да се постигнат достоверни резултати с помощта на 
предлагания модел избраната фирма трябва да отговаря на определени 
изисквания: 

• Да принадлежи към бранш, който може да се идентифицира. 
Важен елемент на прогнозите за продажбите на фирмата са тези 
за продажбите в бранша.  

• Необходимо е общите продажби за бранша и продажбите на 
фирмата да могат да се  определят както в натура, така и в 
стойност.  

• Произвежданите и предлаганите от фирмата продукти или 
продуктови групи да имат собствена структура на разходите, която 
може да бъде определена. 

Фирмите от винарската промишленост отговарят на тези изисквания.  
Четвърто. Особеностите на производствения цикъл в бранша и 

прилаганата пазарна политика улесняват използването на стандартен модел 
за финансово прогнозиране. По-важните особености на винарската 
промишленост, които дават отражения върху възможностите за прилагане на 
подобен модел са следните: 

- Сходна гама от предлагани продукти. Предприятията от бранша 
произвеждат ограничен вид продукти – вина (наливни и бутилирани); 
високоалкохолни напитки и оцет. Въпреки голямото разнообразие от 
предлагани марки продуктите от всяка от изброените групи имат сходни 
характеристики от гледна точка на вида и структурата на разходите. При 
вината, които заемат 67 % от обема на произвежданата и реализирана от 
подотрасъла продукция са обособени шест групи продукти – наливни вина, 
обикновени бутилирани вина, кънтри вина, сортови вина, вина тип резерва и 
маркови вина.  При всяка група между 70 – 80 % от разходите са аналогични 
по вид като разликата се поражда от необходимостта от по-дълго съхранение 
при по-качествените вина и използването на подобрители. При 
високоалкохолните напитки приликите са още по-големи. 
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- Аналогичен производствен и пазарен цикъл. От технологична гледна 
точка няма големи разлики в организацията на производството и 
реализацията между отделните фирми. С оглед приложението на модела 
трябва да се държи сметка, че при всички предприятия от бранша има ясно 
изразен сезонен характер на производството и “лагов” компонент в 
продажбите, който е продиктуван от технологичните особености на 
производството.   

- Сходна пазарна политика. Продажбите на предприятията от 
подотрасъл винарска промишленост са с ясно изразена експортна 
насоченост. На експорта се падат между 80 – 90 % от продажбите14. Сходна е 
и географската структура на продажбите. Основен пазар през последните 6 - 
7 години за преобладаващата част от винзаводите е Англия, където 
продажбите варират между 21,5 % и 26,3 %, следвана от Молдова, между 
18,4 % и 24,3 %; Германия - между 18, 2 % и 23,4 %; Скандинавските страни -  
между 8,5 % и 12,6 % и Русия – между 9,5 % и 13,5 %15. Ясно изразената 
концентрация на експорта и сходните характеристики на пазарите, създават 
предпоставки за прилагането на универсален подход при прогнозиране на 
продажбите. 

- Силно регулиран пазар. Продажбата на вина и високоалкохолни 
напитки е на разрешителен режим като на основните външни пазари това е в 
рамките на утвърдени квоти за внос. По тази причина производителите 
провеждат сходна политика по отношение на продажбите, което прави по-
лесно прогнозирането им чрез използване на общ алгоритъм. 

Изброените особености на предприятията от подотрасъла поставят 
определени изисквания по отношение на изчислителния алгоритъм на 
модела. От тази гледна точка особеностите на предлагания модел могат да 
бъдат систематизирани в следните направления: 

Първо.  Моделът е средство за комплексно финансово прогнозиране. 
Финансовите прогнози се разработват на базата на решаване система от 
уравнения, които описват комплексно направленията на функционирането на 
фирмата. Тези направления се разглеждат в тяхната взаимна връзка и 
обусловеност. Описанието на зависимостите и последователността при 
включването на променливите се основава на логиката на изграждане на 
Отчета за приходи и разходите и Баланса на фирмата. Изборът на този 
подход е свързан с желанието моделът да бъде по-лесен за интерпретиране 
и да позволи по-широкото му прилагане в практиката. Основен елемент на 
модела, което го отличава от други, е прогнозирането на приходите от 
дейността и разходите за нея. Зависимостите  в тази част са детайлно 
описани като стремежа е разчетите да се приближат в максимална степен до 
реалното протичане на процесите. 

Второ.  Моделът е от симулационен тип. Той е техника за финансово 
прогнозиране, която позволява на вземащия решенията да симулира 

                                            
14 Ситуация и перспективи при производството на вино в България, Бюлетин на министерството 
на земеделието, горите и аграрната реформа със съдействието на Сдружение на 
производителите и търговците на вина и спиртни напитки. - Лозарство и винарство, 1998, №3, 
28 – 37. 
15 Състояние на винарството във фирмите на сдружението на производителите и търговците на 
вина и спиртни напитки. - Лозарство и винарство, 1998 , № 4, 41 – 46. 
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последиците от реализацията на различни стратегии по функционални 
направления, в комбинация с различни състояния на средата. С негова 
помощ не се генерира информация, водеща до избор на оптимално решение 
и не се предписва оптимална политика. Той позволява проиграване на голям 
брой варианти на поведение на фирмата 

Трето. Моделът генерира необходимата информация за разработване 
на прогнозен отчет за приходите и разходите, както и прогнози за важни 
финансови параметри на фирмата - рентабилност, възвръщаемост, размер 
на необходимите допълнителни средства за осигуряване на 
производствената и пазарната програма и др. Трябва да се отбележи, че с 
негова помощ могат да бъдат изчислявани и други параметри, които 
използват същата база данни без да се налага промяна в алгоритъма на 
модела. 

Четвърто. Изграждането на модела следва логиката на финансовото 
прогнозиране. В основата на разчетите е прогнозата за размера на 
продажбите през плановия период. Тя се обвързва с наличните ресурси, след 
което се разработват прогнозите за необходимия обем на производството. 
Особеното при него е, че решенията, засягащи обема на производството се 
свързват с размера на запасите в началото и края на плановия период и 
интензивността на използване на активите.   

Пето. В модела е търсено оптимално съотношение между реализъм и 
универсалност. Включените в него математически и логически зависимости 
са достатъчно на брой за да осигурят необходимата степен на приближаване 
към спецификата на процесите във фирмата, но в същото време са 
достатъчно общи за да позволят прилагането им с определени модификации 
при финансовото прогнозиране, както в различни фирми от един и същ 
бранш така и във фирми от различни браншове. Моделът е изграден от 5 
сектора, включващи 49 уравнения. Неговото конструиране се базира на 
информацията от два типа променливи - факторни и резултативни.  

Факторните променливи са разделени на три групи - данни за минали 
периоди,  данни  за средата и параметри, чиито стойности се задават от 
потребителя (Приложение 1). 

Резултативните променливи се генерират от модела и представляват 
прогнозните стойности на основните финансови параметри на фирмата през 
плановия период. Те са разделени в две групи – променливи, свързани с 
производствените и пазарни възможности на фирмата и променливи, 
свързани с финансовото състояние.  

Шесто. Моделът позволява разработване на краткосрочни и 
средносрочни прогнози. Предвижданията за следващия период се базират на 
установените функционални и корелационни зависимости, въз основа на 
информация за най-малко пет периода назад. След разработването на 
прогнозата базата от данни,  използвани за извеждане на зависимостите се 
допълва с получените отчетни резултати за периода. Това е предпоставка за 
увеличаване обема на използваната информация и повишаване 
достоверността на прогнозите. Използваният подход крие и определени 
рискове, защото грешките допуснати при прогнозирането на предходните 
етапи увеличават общия риск от грешка при извеждане на зависимостите. По 
тази причина може да се очаква, че с отдалечаване във времето на 
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прогнозите тяхната достоверност ще намалява. За да се ограничи този риск 
са предвидени две процедури. Първо, периодът на прогнозите е сведен 
максимум до три години, защото отклоненията свързани с грешки са в 
границите на допустимото. Второ, прогнозирането се извършва на плъзгаща 
се база, т.е. след изтичане на всяка година в базата данни се включва 
отчетната информация  за периода и предвижданията се актуализират. По 
този начин прогнозите за първата година от плановия период имат 
необходимата степен на достоверност. В допълнение се набира информация 
за отклоненията между прогнозните и фактическите стойности на 
променливите, което позволява по-точно отчитане на грешките при 
прогнозиране. 

Седмо. Моделът има гъвкава логика на изграждане на прогнозите. 
Потребителят може да използва два подхода при прогнозиране. При първия, 
прогнозите се правят на базата на установени по статистически път 
зависимости. Този подход крие възможности за грешки поради ограничения 
обем на информацията и използването на голям брой взаимосвързани 
корелационни зависимости. Ако подобен риск по преценка на потребителя е 
по-голям от допустимия или ако той желае да тества различни стратегии част 
от факторните променливи могат да се задават от потребителя. Моделът 
дава големи възможности за гъвкавост  при прогнозиране на продажбите. Той 
позволява използването на различни техники за тази цел, в зависимост от 
характера на пазара, продуктите на фирмата и възможностите за набиране 
на информация. Изборът на метод за прогнозиране не оказва влияние върху 
логиката на генериране на прогнозната информация в останалите сектори. 

Моделът за комплексно прогнозиране във фирмата е изграден като се 
следва логиката на формиране на Отчета за приходите и разходите и 
Баланса на фирмата. В него се борави основно с икономически категории в 
техния счетоводен смисъл, защото целта е разработване на прогнози за 
основните финансови параметри, които се обобщават в прогнозен Отчет за 
приходите и разходите. В модела са обособени 5 сектора, които включват 
49 взаимосвързани уравнения (Приложение 3): 

Сектор   І - “Прогноза за продажбите в натурални  измерители”; 
Сектор  ІІ - “Цени”;  
Сектор ІІІ - “Приходи и разходи в производството”; 
Сектор ІV - “Финансови резултати”; 
Сектор  V - “Прогноза за необходимите ресурси”. 
Обособяването на секторите се основава на логиката на счетоводното 

отчитане и на възприетия начина за разработване на прогнозите.  
 
Сектор І - “Прогноза за продажбите в натурални измерители” 

Прогнозирането на продажбите в натура е ключов момент при 
разработването на прогнозите за финансовото състояние, защото 
възможността за реализиране на продукцията е определящия фактор за 
обема на производството и за размера на приходите и разходите на 
фирмата. В същото време прогнозирането на продажбите е най-рисковия 
етап от плановата дейност. По тази причина в преобладаващата част от 
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комплексните модели обема на продажбите през плановия период се задава 
от потребителя.  

В предлагания модел е заложена възможност за прогнозиране на 
продажбите, чрез диференцирането им по продукти и по пазари. Обособени 
са  отделни сектори, включващи прогнози за продажбите на вътрешния пазар 
и на отделните външни пазари. Причина за това диференциране са 
различните характеристики на вътрешния и на международния пазар, от една 
страна, и разликата между пазарната ситуация, маркетинговите цели и 
позициите на фирмата на отделните външни пазари, от друга.  

Прогнозата за продажбите на фирмата се основава на очакванията за 
пазарната ситуация в бранша като цяло. В подкрепа на този подход можем да 
приведем следните аргументи: 

• Пазарната ситуацията на отделните пазари се различава, което 
предполага различни сценарии за развитие на продажбите. Следователно 
използването на общ подход ще доведе до нарастване на риска от грешки. 

• Практиката при прогнозирането доказва, че пазарния потенциал в 
бранша може да бъде прогнозиран с по-голяма точност от продажбите на 
отделната фирма.  

• Възможността за набиране на информация за състоянието на 
бранша са по-големи. Това позволява анализиране на зависимостите и 
извеждане на съществуващите тенденции. Съществуват и голям брой 
специализирани агенции, които разработват прогнози за производството и 
продажбите на вина. Наличието на тези прогнози позволява на фирмата да 
използва готова, прогнозна информация. Наличието на различни прогнози 
позволява комбинирането им с цел извеждане на максимално точно 
предвиждане за състоянието на бранша. 

• Продажбите на фирмата до голяма степен са следствие от 
развитието на ситуацията в бранша. Предвижданията за размера на 
продажбите в бранша са базова стойност, около която фирмата изгражда 
своите прогнози в зависимост от това какви са нейните цели и каква 
стратегия е възприела - агресивна или консервативна.  

При формулиране на зависимостите, стоящи в основата на прогнозата 
за продажбите сме се ръководили от виждането, че прогнозирането трябва 
да се извършва по-различен начин в зависимост от характера на продукта, 
състоянието на пазара, целите на фирмата и т.н. По тази причина моделът 
позволява използването на различни методи и техники за прогнозиране на 
продажбите в зависимост от желанието и възможностите на потребителя – 
качествени методи, екстраполация и дифузионни модели. Изборът на метод 
не влияе върху алгоритъма в следващите модули.  

 
Сектор ІІ - “Цени” 

Секторът “Цени” има ключова роля в модела, защото с негова помощ 
се обвързват прогнозите за продажбите в натура и прогнозите за приходите 
от продажби. Обособяването на този сектор позволява отделяне на 
производствените от ценовите решения във фирмата. Това дава възможност 
за проиграване на сценарии свързани с провеждане на различна ценова 
политика от фирмата. 
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В сектор “Цени” са включени зависимости, чрез които се прогнозират 
цените на крайните продукти и на влаганите в производството суровини и 
материали (Приложение 3, сектор ІІ). 

Определянето на продажните цени през прогнозния период се 
извършва по различен начин в зависимост от това дали се отнася за 
продажбите на вътрешния или на външния пазар. Прогнозните цени за 
вътрешния пазар се определят на  базата на текущите и очаквания темп на 
изменение на цените. Този темп е равен на очакваната инфлация, 
коригирана с установеното отклонение между инфлацията през изминалите 
периоди и промените на цените. Стойностите на очакваната инфлация се 
основават на макроикономическите прогнози за нейното равнище. На този 
етап е правилно да се вземат предвид и очакванията на ръководството на 
фирмата за промените в цените. Прогнозирането им на външния пазар се 
извършва по аналогичен начин като в допълнение се използват и прогнозите 
за разменния курс на лева към валутите, които фирмата използва при 
разплащания на външния пазар.  

Прогнозите за цените на суровините и материалите се правят 
аналогично на тези за продажните цени на вътрешния пазар. В случаите, 
когато се използват вносни суровини процедурата е аналогична на тази при 
прогнозиране цените на реализацията на международния пазар. 

Използването на външна информация при определяне на цените 
поставя специфичен проблем. Прогнозите за макроикономическите 
параметри - инфлация, брутен вътрешен продукт, разменни курсове и др. - се 
правят от различни организации и често се различават. Това затруднява 
фирменото ръководство при определяне прогнозните стойности на 
интересуващите го параметри.  Решаването на този проблем може да се 
извърши по два начина.  

Първо, като се избере само един от източниците и се използват 
неговите предвиждания. Този избор се предопределя от субективната 
преценка на ръководството за достоверността на прогнозата и неговия минал 
опит. Подобен подход крие значителен риск от грешка, особено в случаите 
когато прогнозите давани от различните източници се разминават 
значително.  

Второ, прилагане на процедура за комбиниране на прогнозите. При 
нея прогнозата за параметъра се получава като средно претеглена от 
отделните прогнози. Ако разгледаме случая с к на брой прогнози за 
инфлацията в страната през период t, давани от различни източници, 
очакваната стойност на инфлацията ще бъде: 

ktk2t21t1t Infw........InfwInfwInf +++=     1w0 i ≤≤ ;    i = 1, k 
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=

=
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където: 

tInf  е очаквана стойност на инфлацията през прогнозния период, 

1tInf , , ….,  - к прогнози за инфлация, давани от различни 
източници. 

2tInf ktInf
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wi - относителни тегла на прогнозите давани от различните източници. 
 
При определянето на теглата са възможни два подхода. 
Използване на равни тегла за отделните прогнози. На практика това 

означава, че комбинирането е извършено чрез използване на непретеглено 
усредняване. Този подход се препоръчва, когато за потребителя е 
невъзможно да определи степента на достоверност на всяка от прогнозите. 
Допълнителен аргумент за неговото използване, който рядко се има предвид, 
е и факта, че по този начин се минимизира грешката при прогнозата на 
принципа на “ефекта на портфейла”. Основен недостатък на този метод е 
обстоятелството, че по такъв начин се елиминира възможността за 
използване на информация от минали периоди за достоверността на 
прогнозите давани от конкретния източник. 

Когато има информация от няколко периода за степента на 
несъответствие между прогнозните давани от различните източници и 
реалните стойности на изследвания параметър при определяне теглата, с 
които ще участват отделните прогнози може да се използва претеглена 
средна. Теглата на прогнозите се определят експертно на базата на 
установеното им отклонение от фактическите стойности, измерено със 
сумарната средна квадратична грешка на прогнозата за изследваните 
периоди: 

2i

1k
tk,tk,

i

1k

2
i xxe ∑∑
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където: 
еi

2 е сумарна средна квадратична грешка на прогнозата за i-я източник; 
хкt - фактическа стойност на променливата през изследваните периоди 

t; 

xk,t
∧

- прогнозна стойност на променливата давана от i-я източник през 
изследваните периоди t. 

 
Колкото по-голяма е сумарната грешка на прогнозата, толкова по-малко 

ще бъде теглото, с което тя ще участва при получаване на комбинираната 
оценка. 

 
Сектор ІІІ - “Приходи и разходи в производството” 

Този сектор включва 18 уравнения (Приложение 3, сектор ІІІ), с чиято 
помощ може да се прогнозира стойността на основните елементи на 
приходите и разходите в производството. Преобладаваща част от 
зависимостите са от корелационен тип. Прогнозните стойности на 
променливите, които са свързани със зависимости от корелационен тип се 
определят с помощта на еднофакторни регресионни уравнения. 

Основа за прогнозиране на приходите от дейността е размера на 
приходите от продажби (5). За целта се използва информация за 
продажбите в натура (сектор І) и прогнозите за цените (сектор ІІ). Другите 
приходи се разглеждат като функция на тези от продажби и се извеждат 
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с помощта на еднофакторен регресионен модел с факторна променлива 
размера на приходите от продажби (6). 

Прогнозите за размера на разходите за дейността се основават на 
очакваното количество произведената продукция, която е резултат от 
предвижданите продажби и обема на запасите в началото и края на 
периода. Това позволява тестването на сценарии, свързани с различни 
стойности на запасите в края на периода.  

При определяне на прогнозните стойности на отделните елементи 
на разходите за дейността се използва различен подход. В повечето от 
популярните модели разходите за материали се разглеждат като обща 
величина и се извеждат или на принципа “процент от продажбите” или 
чрез регресионно уравнение с факторна променлива размера на 
прогнозираното производство. В предлагания модел е заложено 
разделяне на материалните разходи на преки и непреки, което отговаря 
в по-голяма степен на реалното протичане на процесите. Прогнозният 
размер на преките материални разходи се получава от разходните 
норми и прогнозирания обем на производството в натура (9). Непреките 
материални разходи се определят като процент от преките на база на 
данни от минали периоди (12). 

При определянето размера на  разходите за труд могат да се използват 
два подхода. При първия те се извеждат като функция на продажбите. В този 
случай разходите за труд се третират като пряк разход. Подобен подход е 
оправдан при фирми, които използват форми на заплащане обвързани с 
обема на производство. При втория подход разходите за труд се определят 
въз основа на числеността на персонала и средния размер на трудовото 
възнаграждение. Подобен подход е оправдан при фирми с преобладаващо 
почасова форма на заплащане. В предлагания модел се придържаме към 
втория подход. Основание за това ни дава спецификата на винарската 
промишленост. При нея заплащането е почасово, защото производствения 
процес е продължителен като в него се включват множество разнородни 
дейности и делимост е възможна само за крайния продукт.  Разходите за 
труд се получават като произведение от предвижданата численост на 
персонала, която се определя от потребителя и сумата от основното и 
допълнителното трудово възнаграждение (16). Известни трудности в това 
отношение поражда изчисляването на размера на основното трудово 
възнаграждение. За винарската промишленост е най-правилно това да става  
в зависимост от размера средната работна заплата (СРЗ) в бранша. По тази 
причина в модела е предвидено основното трудово възнаграждение (ОТВ) да 
се прогнозира чрез регресионно уравнение с факторна променлива СРЗ (14). 
Допълнителното трудово възнаграждение се получава по аналогичен начин 
на база на основното трудово възнаграждение (15). Разходите за социално 
осигуряване се определят въз основа на разходите за труд по действащите в 
момента ставки (17). 

Разходите за амортизации се определят като процент от прогнозната 
стойност на дълготрайните активи на база на установената зависимост през 
изминалите периоди (20). Данните за необходимите дълготрайни активи се 
получават от сектор V - “Необходими ресурси”. 
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Другите производствени разходи се определят с помощта на 
еднофакторен регресионен модел въз основа на очаквания размер на 
приходите от продажби (21). 

Решаването на уравненията в сектор “Приходи от разходи в 
производството” дава необходимата прогнозна информация за определяне 
на общия размер на приходите и разходите в производството (7 и 22). Те са 
основата за прогнозиране на финансовия резултат в производството, което е 
изходен момент за сектор “Финансови резултати”. 

 
Сектор ІV - “Финансови резултати” 

Секторът включва 13 уравнения, които са дефинирани като се следва 
логиката на изграждане на Отчета за приходите и разходите (Приложение 3, 
сектор ІV). Основната част от зависимостите са от корелационен тип и са 
описани с помощта на регресионни уравнения. При тяхното дефиниране 
водеща е тезата, че финансовите и извънредните приходи и разходи са 
функция на обема на дейността. В модела като обобщаващ показател се 
използват приходите от продажби. По тази причина в регресионните 
уравнения факторната променлива са приходите от продажби. Възможно е 
да се търси по-голяма прецизност, чрез използване на многофакторни 
модели но поради липсата на достатъчна по обем информация това ще 
усложни изчислителната работа без да се постигне по-голяма степен на 
достоверност на прогнозите. Въпреки това логиката на изграждане на модела 
позволява използването на различен подход при определяне на прогнозната 
стойност на резултативните променливи без това да се отрази на 
функционирането му. 

Зависимостите в тази част от моделът позволяват извеждане на 
основните измерители за финансовите резултати на фирмата - финансов 
резултат в производството (23), финансов резултат преди лихви и данъци 
(28), финансов резултат преди данъци (31), финансов резултат след данъци 
(33) и неразпределена печалба (35). 

В сектор “Финансови резултати” се обединяват производствените и 
пазарните решения с финансовите решения, което е сред основните задачи 
на комплексното финансово прогнозиране. Това предопределя връзката му с 
останалите части на модела. Този сектор се захранва с информация за 
приходите и разходите от сектор ІІІ “Приходи и разходи в производството” и 
информация от сектор V “Необходими ресурси” за определяне размера на 
разходите за лихви. 

Логиката на изграждане на модела позволява и в тази част да се 
тестват различни алтернативи. Променливите, които могат да се задават от 
потребителя и да приемат различни стойности в зависимост от избраната за 
тестване стратегия са: размер на продажбите в натура, цени, разходи за 
лихви като следствие от различни варианти на капиталова структура, 
коефициент на изплащане, който зависи от избраната  дивидентска политика. 

 
Сектор V - “Необходими ресурси” 

Основната задача на тази част от модела е да се предвиди размера на 
необходимия допълнителен ресурс за финансово осигуряване на 
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производствената и пазарната програма през плановия период. Секторът 
“Необходими ресурси” включва 14 уравнения и е изграден, следвайки 
логиката на формиране на Баланса на фирмата и принципите на метода 
“процент от продажбите”(Приложение 3, сектор V). Целта е чрез съпоставка 
между прогнозния размер на необходимите активи за осигуряване на 
производствената и пазарната програма и прогнозния размер на ресурсите 
да се изведе сумата на допълнителното необходимото финансиране. 
Специфична черта на модела в тази част е определянето на размера на 
необходимите дълготрайни активи. При методът “процент от продажбите” те 
се разглеждат като фиксиран процент от продажбите, което не може да се 
приеме за вярно, защото промяната в техния размер до голяма степен е 
резултат от инвестиционната стратегия на фирмата. В предлагания модел 
размерът на дълготрайните активи зависи не само от обема на дейността, но 
и от производствения им капацитет и степента на тяхното използване 
измерена с “коефициента на използване на мощностите” (КИМ) (36). Този 
подход позволява по-прецизно определяне размера на необходимите 
дълготрайни активи. Предимствата му могат да се търсят в два аспекта. От 
една страна, се получава по-точна представа за реалните потребности и се 
намалява риска от ненужно увеличаване на финансовите разходи породено 
от нарастването на размера на лихвените плащания. От друга страна, 
генерира се информация необходима за осъществяване на инвестиционната 
програма на фирмата. Ако размерът на наличните дълготрайни активи е по-
голям от необходимите при предварително дефинирани производствена 
програма и коефициент на използване на мощностите, фирмата може да 
прибегне до намаляване на техния размер през плановия период, което ще 
формира допълнителен финансов ресурс. 

Прогнозният размер на краткотрайните активи е определен като 
функция на  приходите от продажби. За разлика от метода “процент от 
продажбите”, при който зависимостта между обема на дейността (приходите 
от продажби) и краткотрайните активи и краткосрочните задължения се 
приема за функционална, в модела тя е представена като корелационна и се 
описва чрез еднофакторни регресионни уравнения (38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46). И тук е предвидена възможност за използване на различни модели на 
зависимости които включват повече фактори или използване на друга 
факторна променлива. 

Определянето на “чистата допълнителна потребност” е базирана на 
логиката на метода “процент от продажбите”. Известно е, че нейното 
изчисляване чрез прилагане на стандартната технология е невъзможно. 
Проблемът се състои в това, че “чистата допълнителната потребност”  зависи 
от размера на неразпределената печалба през плановия период. В същото 
време ако финансирането се извършва с банкови заеми новите лихви, ще 
доведат до намаляване размера на неразпределената печалба през 
плановия период и оттам до нова потребност. За решаването на този 
проблем в моделът е предвидено уравнение (48), което позволява 
еднозначното определяне размера на “чистата допълнителна потребност”. В 
лявата част на уравнението е прогнозният размер на активите на фирмата, 
който е получен предварително (41). В дясната страна са включени 
елементите на пасива, които също са предварително дефинирани, чистата 
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“допълнителна потребност” и тази част от прогнозния отчет за приходите и 
разходите, която представя процеса на формиране на неразпределената 
печалба. Ако предварително са определени делът на банковите заеми при 
покриване на евентуалната допълнителна потребност и размерът на лихвите 
през плановия период уравнението може да се трансформира и да се реши 
при неизвестна величина - “чистата допълнителна потребност”.  

В модела е включена и зависимост (49), която позволява да бъде 
определен размерът на нарастването на продажбите, който може да се 
осигури без да е необходимо привличане на допълнителен ресурс под 
формата на банкови заеми или увеличение на акционерния капитал. Това е 
от особена важност за българските фирми, защото техните възможности за 
ползване на банкови заеми са ограничени поради консервативната политика 
провеждана от банките. 

3. Резултати от тестването на комплексния модел за 
прогнозиране 

Представеният комплексен модел за финансово прогнозиране е 
апробиран във фирма от винарската промишленост, която може да се 
причисли към групата на средните по мащаби предприятия от този 
подотрасъл16. Предприятието произвежда почти изцяло вина, от основните 
продуктови групи. Делът на високоалкохолните напитки е ограничен като те 
включват само ракия – налива и бутилирана. Не се произвеждат и продават 
субпродукти. Продажбите са с ясно изразена експортна насоченост, а 
структурата на износа е сходна с тази на целия бранш. Основите пазари са 
Англия, Скандинавските страни, държавите от Бенелюкс, страните от бившия 
СССР и Северна Америка. През периода, който е използван като база за 
разработване на прогнозите, продажбите на фирмата са относително 
стабилни, което е необходимо условия за статистическа достоверност на 
резултатите. 

Извеждането на зависимостите и изграждането на прогнозите се 
базира на информация, която включва данни за седемгодишен период - 
1991–1997 година. Набирането на информация за годините преди 1991 е 
невъзможно поради несъпоставимостта на данните породено както от 
различната пазарна ситуация, така и от промените в системата за счетоводно 
отчитане на фирмите.  

При представянето на модела беше отбелязано, че той може да се 
използва за разработването на краткосрочни и средносрочни прогнози, но в 
тази разработка са представени само резултатите от прогнозите на 
финансовите резултати на фирмата за 1998г., тъй като за следващите няма 
информация.  

За оценка на възможностите на модела са направени три теста. 
1. Тест за оценка обема на предоставяната прогнозна информация. 

За да се придобие представа за възможностите на моделът като средство за 

                                            
16 В настоящата разработка не се споменава името на предприятието и са представени само тези 
резултатите от тестването на модела, които включват информация, ненакърняваща търговските 
интереси на фирмата. Причината за това е ясно изразеното желание от страна на ръководството 
на фирмата, на което авторът благодари за оказаното съдействие.  
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прогнозиране от симулационен тип са направени три апробации с различни 
стойности на ключови параметри. Резултатите от тях са представени в 
Таблица 1. Вариантите са разработени при различни състояния на средата и 
различни стратегии на фирмата. 

- Вариант 1 - “Реалистичен” сценарий. Той се основава на оценките за 
състояние на пазара (вътрешен и външен), които според мнението на 
експерти в бранша са най-реални. Този вариант е залегнал и в стратегията на 
фирмата за периода 1998–2000 година. В основата на предвижданията стои 
хипотезата, че фирмата ще развива своята дейност с темпове равни на тези, 
с които се развива пазара. Това означава увеличаване обема на продажбите 
на отделните пазари в рамките на 10-20 % в съчетание с повишаване на 
цените в рамките на 5 - 7 %. Това е в комбинация с умерено нарастване на 
цените на суровините и запазване текущата стратегия по отношение на 
инвестициите. 

- Вариант 2 - “Оптимистичен сценарий. При него процентното 
увеличаване на продажбите на основните външни пазари е по-голямо от 
очакваното в бранша. Това е свързано с провеждането на агресивна пазарна 
политика, ръст на продажбите в натура, в рамките на 20–30%  и повишаване 
на цените в рамките на 7–10%, в съчетание с умерено нарастване цените на 
суровините.  

- Вариант 3 - “Песимистичен” сценарий. Той е свързан със ситуация на 
задържане експортните продажби на фирмата на същото равнище и 
повишаване продажбите на вътрешния пазар, за всички продуктови групи, 
средно с 5%. Заложено е запазване равнището на цените на крайните 
продукти и чувствително нарастване цените на суровините. Според 
преобладаващите оценки на експерти от бранша за състоянието на пазара на 
вина и очакванията на ръководството на фирмата този вариант е 
сравнително малко вероятен.  

И трите сценария предвиждат еднаква стратегия по отношение на 
инвестициите в лозя, поради ясно изразеното становище на ръководството за 
придържане към активна инвестиционна политика, независимо от 
състоянието на продажбите. Прогнозите за продажбите в натура за 
отделните пазари в преобладаващата си част са направени чрез 
екстраполация като е използван метода “усреднено точково изглаждане”. 
Методът осигурява постигане на необходимия баланс между прецизността на 
използвания инструментариум и ограниченията на наличната информация. 
Отчетени са и вижданията на ръководството на фирмата и целите залегнали 
в стратегията за 1998 – 2000 година. Прогнозите за продажбите в натура са 
направени по страни и по продукти след което са обобщени.   

Разходите за работна заплата се базират на плановете на 
ръководството за числеността на персонала през 1998г. Те имат еднаква 
стойност при трите варианта по две причини - първо, съгласно логиката на 
модела разходите на труд не са пряко свързани с обема на дейността и 
второ, според ръководството на предприятието съществуват резерви по 
отношение интензивността на използване на работната сила във фирмата. 

В разчетите е заложена нулева ставка за данък върху печалбата, 
защото съгласно клаузите на договора за работническо - мениджърска 
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приватизация дружеството е освободено от този данък до 1999г. 
включително. Запазени са само плащанията за данък печалба към общината. 

Размерът на дивидентите и при трите сценария е един и същ поради 
съществуващите ограничения съгласно договора за работническо-
мениджърска приватизация на дружеството. 

2. Тест за достоверност на прогнозите. Оценката за тяхната 
достоверност е направена чрез сравнение между прогнозните финансови 
резултати на фирмата при един от вариантите и реалните резултати 
съгласно официалните годишни счетоводни отчети за 1998г. (Таблица 2). За 
сравнение е избран вариант 1, който отговаря на реалното състояние на 
бранша и избраната от фирмата стратегия. Сравнението се прави чрез 
критериите – “абсолютна грешка на прогнозата”, “относителна грешка на 
прогнозата” и “средна грешка на прогнозата”. Въпреки, наличието на по-голям 
брой критерий за оценка сме използвали само тези, поради обективните 
ограничения, които ни поставя малката база от данни. 

3. Сравнителен тест за достоверност. Направено е сравнение 
между прогнозите за финансовото състояние на фирмата с помощта на три 
метода (Таблици 3 и 4). Първият е базиран на вариант 1 от представения 
комплексен модел. Вторият е разработен чрез екстраполация (линеен модел) 
на данните по отделните позиции на Отчета за приходите и разходите и 
Баланса на фирмата за периода 1991-1997. При третият вариант е използван 
методът “процент от продажбите” като база за определяне на зависимостите 
е 1997 година  

Данните за макроикономическите показатели, които са използвани при 
тестването - равнището на инфлацията, валутния курс на лева спрямо 
американския долар, размера на основния лихвен процент и средната 
работна заплата за страната - са получени въз основа на прогнозите на 
Агенцията за икономически анализи и прогнози. Темповете за развитие на 
отделните външни пазари се основават на материали на експерти от 
“Сдружение на производителите и търговците на вина и спиртни напитки” и 
собствена информация на автора.  

Статистическият анализ на данните и определянето на зависимостите в 
модела е направено с помощта SPSS 7.5. 

Ключов момент при изграждането на модела е определянето на 
коефициентите на функционални и корелационни зависимости и описване на 
математическия вид на тези зависимости. За определяне вида на 
корелационните зависимости са тествани различни модели. Изборът на 
конкретен модел се основава на две работни хипотези. 

Първа - между размера на приходите от продажби и стойностите на 
резултативните променливи, които са включени в комплексния модел за 
финансово прогнозиране съществува достатъчна по сила зависимост. 

Втора – съществуващата корелационна зависимост между размера на 
приходите от продажби и стойностите на резултативните променливи от 
модела може да с опише с линейно уравнение. 

За проверка достоверността на първата хипотеза са използвани, 
коефициентът на корелация и коефициентът на определение. При всички 
фактори изчислените стойности на коефициентите дават недвусмислено 
доказателство за наличието на силна корелационна зависимост. Най-ниската 
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стойност на коефициента на корелация е 0,86090, а на коефициента на 
определение - 0,74115. Това ни дава основание да приемем за вярна първата 
работна хипотеза. Основавайки се на тази хипотеза приходите от продажби 
са използвани като факторна променлива при всички регресионни модели с 
едно изключение – размера на задълженията към бюджета. Причината за 
това е фактът, че коефициентите на корелация и детерминация при 
използване на приходите от продажби като факторна променлива са много 
по-ниски от тези  получени при използване на дължимите данъци като 
факторна променлива. 

За проверка на втората работна хипотеза е оценена статистическата 
значимост на линейните модели на зависимост между приходите от 
продажби и всички резултативни променливи, за които е в сила корелационна 
връзка. Резултатите от тестовете доказват статистическата значимост на 
всички линейни модели. При стойност на грешката (α) 0,05 за всички 
променливи равнището на значимост на F – критерия има стойност по-малка 
от тази на грешката (α). С определени резерви трябва да се приемат 
стойностите на свободния член, защото стойността на T – критерия в почти 
всички уравнения е по-голяма от тази на грешката (α). Въпреки това може да 
се приеме, че линейният модел на зависимост е статистически значим, 
защото стойността T – критерия за регресионните коефициенти при всички 
уравнения е по-малка от грешката (α). Резултатите от статистически тестове 
дават основание да се приеме за валидна и втората работна хипотеза. 

Сериозен проблем при използването на регресионния анализ при 
динамични редове е наличието на автокорелация между членовете на реда. 
Нейното съществуване прави нереални оценките за статистическа значимост 
на параметрите на регресионните уравнения. За проверка на наличие на 
автокорелация е използван критерият на Durbin-Watson, защото при него 
изискванията спрямо характеристиките на изследваната извадка са най-
малки. Резултатите от тестовете показват, че при всички факторни 
променливи стойността на показателя е в граници, които позволяват да се 
приеме, че липсва автокорелация. 

След определяне на математическите модели на зависимостите и 
изграждането на модела са направени трите споменати теста – за оценка на 
обема на прогнозната информация, за достоверност на прогнозите и 
сравнителен тест. 

Тестът за оценка на обема на прогнозната информация има за 
задача да определи способността на модела да генерира прогнозна 
информация и да демонстрира предимствата му като средство за комплексно 
обвързване на производствените, пазарните и финансовите решения във 
фирмата. Разработени са три варианта (Таблица 1) като техният брой може 
да бъде по-голям. Анализът на получените резултати дава основание за 
следните изводи: 

1. Тестването на трите сценария показа големи разлики както във 
финансовите резултати на фирмата, така и в отделните елементи 
на приходите и разходите. Приходите от продажби варират от 4 329 
306 хил. лв. до 6 290 857 хил.лв., а чистата печалба от 1 330 648 
хил.лв. до 2 157 546 хил.лв. Трябва да се отбележи, че въпреки 
малките разлики в стойността на факторите от средата при трите 
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сценария финансовите резултати на фирмата се различават 
значително. Това би помогнало на фирменото ръководство да 
осмисли изборът на стратегия. 

 2. И при трите сценария е налице значителна по размер печалба и 
висока рентабилност, което може да се използва като доказателство в 
подкрепа на твърдението, че ефективността от функционирането на фирмата 
е висока. Тази информация трудно би могла да се получи без проиграването 
на различни варианти. 

3. Моделът дава прогнозна информация за размера на средствата 
необходими за осигуряване на производствената и пазарната програма. От 
данните в Таблица 2 се вижда, че при Вариант 1 и Вариант 2 е налице “чиста 
допълнителна потребност” а при Вариант 3 се очаква излишък на средства. 
Тази информация е от особено важно значение, защото тя би позволила на 
ръководството на фирмата да избере най-подходящия вариант за 
финансиране както от гледна точка на сроковете за привличане средствата, 
така и от гледна точка на разходите за тяхното използване. Обстоятелството, 
че при Вариант 3 се очаква излишък в размер на 567 247 би подсказало, че 
фирмата може да изплати част от съществуващите краткосрочни кредити и 
да икономиса разходите за лихви, които до момента плаща. 

4. Сравняването на сценариите дава важна информация относно 
интензивността на използване на ресурсите на фирмата. Въпреки, че 
нарастването на обема на продажбите е фактор, водещ до повишаване на 
обращаемостта в нашия случай най-висок коефициент на обращаемост на 
активите се получава при вариант 3 - 1,1227, а най- нисък при вариант 2 – 
1,1178.   

5. Направените сравнения доказват, че и малки промени в пазарната 
политика на фирмата или в пазарната среда водят до значителни промени 
във финансовите й параметри. 

Тестът за достоверност на информацията има за задача да 
предостави данни за степента на съответствие между прогнозите 
разработвани с помощта на модела и фактическите финансови резултати на 
фирмата. За целта е оценена абсолютната и относителната грешка на 
прогнозата, общо и по сектори. Данните от сравнението между прогнозните 
финансови резултати при Вариант 1 и реалните финансови резултати 
съгласно счетоводните отчети на фирмата дават основание да се направят 
следните изводи за достоверността на прогнозите (Таблица 2): 

Таблица 1  
Сравнение между прогнозните финансови резултати на фирмата за 1998г. по трите 

сценария (в хил. лв.) 
Показатели Вариант 1 “реалистичен” 

сценарий 
Вариант 2  “оптимистичен” 

сценарий 
Вариант 3 “песимистичен” 

сценарий 
 І. Приходи от дейността 
 1. Нетен размер на приходите от продажби 4403066 5050182 3472103
 2. Други приходи от дейността 1083426 1240676 857203
Общо приходи от дейността 5486492 6290857 4329306
 ІІ. Разходи за дейността 
 1. Преки материални разходи 1761226 2020073 1388841
 2. Непреки материални разходи 412308 472904 325133
 3. Разходи за работна заплата 543992 543992 543992
 4. Разходи за социално осигуряване 228477 228477 228477
 5. Разходи за амортизация 542100 621545 427480
 6. Други производствени разходи 65353 74995 51482
Общо разходи за дейността 3553455 3961985 2965404
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  Финансов резултат от дейността 1933037 2328872 1363902
 ІІІ. Финансови приходи 377573 433454 297913
 ІV. Извънредни приходи 61125 70379 47812
 V. Финансови разходи (без лихви) 324527 372867 254984
 VІ. Извънредни разходи 39403 44904 31490
  Финансов резултат пред лихви и данъци 2007804 2414934 1423153
 7. Разходи за лихви 54636 107398 0
  Облагаема печалба 1953168 2307536 1423153
 8. Данък върху печалбата 0 0 0
 9. Други данъци 126956 149990 92505
  Чиста печалба 1826212 2157546 1330648
 10. Дивиденти по привилегированите акции 0 0 0
 11. Дивиденти по обикновените акции 1643591 1941792 1197583
  Неразпределена печалба 182621 215755 133065
  Чиста допълнителна потребност -10081 -682706 567247
Финансови показатели 
 1. Рентабилност от основната дейност 35,23% 37,02% 31,50%
 2. Брутна рентабилност 32,96% 33,96% 30,44%
 3. Чиста рентабилност 30,17% 31,07% 27,91%
 4. Възвръщаемост на инвестициите 34,50% 35,49% 31,96%
 5. Обращаемост на активите 1,1193 1,1178 1,1227

Таблица 2 
Сравнение между реалните финансови резултати на фирмата за 1998г. и 
прогнозните финансови резултати по Вариант 1 “реалистичен сценарий” 

Показатели  
 

1998 - реални резултати
(хил. лв.) 

1998 – прогноза по Вариант  
“реалистичен” сценарий 

(хил. лв.) 

Абсолютна 
грешка на  
прогнозата 

Относителна 
грешка на  
прогнозата 

І. Приходи от дейността   
 1. Нетен размер на 
приходите от продажби 

4362941 4403066 40125 0,92% 

 2. Други приходи от 
дейността 

1101380 1083426 17954 1,63% 

Общо приходи от дейността 5464321 5486492 22171 0,41% 
ІІ. Разходи за дейността   
 3. Преки материални 
разходи 

1912848 1761226 151622 7,93% 

 4. Непреки материални 
разходи 

452013 412308 39706 8,78% 

 5. Разходи за работна 
заплата 

494666 543992 49326 9,97% 

 6. Разходи за социално 
осигуряване 

207760 228477 20717 9,97% 

 7. Разходи за амортизация 481971 542100 60129 12,48% 
 8. Други производствени 
разходи 

68010 65353 2657 3,91% 

Общо разходи за дейността 3617268 3553455 63813 1,76% 
  Финансов резултат от 
дейността 1847053 1933037 85984 4,66% 

 ІІІ. Финансови приходи 370354 377573 7219 1,95% 
 ІV. Извънредни приходи 64103 61125 2978 4,65% 
 V. Финансови разходи (без 
лихви) 

277028 324527 47500 17,15% 

 VІ. Извънредни разходи 41740 39403 2337 5,60% 
  Финансов резултат пред 
лихви и данъци 

1962743 2007804 45062 2,30% 

 9. Разходи за лихви 54657 54636 21 0,04% 
  Облагаема печалба 1908086 1953168 45083 2,36% 
 10. Данък върху печалбата 0 0 0  
 11. Други данъци 124026 126956 2930 2,36% 
  Чиста печалба 1784060 1826212 42152 2,36% 
 12. Дивиденти по 
привилегированите акции 

0 0 0  

 13. Дивиденти по 
обикновените акции 

1605654 1643591 37937 2,36% 

  Неразпределена печалба 178406 182621 4215 2,36% 
  Чиста допълнителна 
потребност 

-10081   

Финансови показатели   
 1. Рентабилност от 33,80% 35,23% 0,014 4,23% 
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основната дейност 
 2. Брутна рентабилност 32,35% 32,96% 0,006 1,91% 
 3. Чиста рентабилност 29,62% 30,17% 0,006 1,87% 
Средна грешка на 
прогнозата 

 4,03% 

 
1. Прогнозите имат висока степен на достоверност. Средната грешка на 

прогнозата е 4,03%. Относителният размер на грешката варира в границите 
от 0,04 % при определяне обема на разходите за лихви, до 17,15 % при 
установяване размера на финансовите разходи (без лихви). Само при две 
позиции на Отчета за приходите и разходите  разминаването между реалните 
данни и прогнозните е по-голямо от 10 %. В две трети от случаите грешката 
при прогнозата е по-малка от 5 %. 

2. Констатира се различие в достоверността на прогнозите по сектори. 
Най-малко е разминаването между прогнозата и реалните резултати при 
позицията “Общо приходите от дейността” – 0,41% като при определяне на 
нетния размер на приходите от продажби отклонението е само 0,92%. 

Таблица 3 
Сравнение между прогнозите финансови резултати на фирмата получени 

чрез използване на три техники за прогнозиране 
Вариант 1 Екстраполация "Процент от 

продажбите" 
Показатели 1998 - 

реално 
прогноза грешка прогноза грешка прогноза грешка 

І. Приходи от дейността    
1. Нетен размер на приходите 
от продажби 

4362941 4403066 -40125 4562162 -199221 4562126 -199185 

2. Други приходи от дейността 1101380 1083426 17954 592987 508394 1101590 -210 
Общо приходи от дейността 5464321 5486492 -22171 5155149 309173 5663716 -199395 
ІІ. Разходи за дейността    
3. Преки материални разходи 1912848 1761226 151622 1066444 846404 1629995 282853 
4. Непреки материални 
разходи 

452013 412308 39706 194857 257157 336762 115251 

5. Разходи за работна заплата 494666 543992 -49326 217236 277430 378149 116517 
6. Разходи за социално 
осигуряване 

207760 228477 -20717 116973 90786 203618 4141 

7. Разходи за амортизация 481971 542100 -60129 8500 473471 8014 473957 
8. Други производствени 
разходи 

68010 65353 2657 36744 31266 68023 -13 

Общо разходи за дейността 3617268 3553455 63813 1640755 1976513 2624561 992707 
Финансов резултат от 
дейността 

1847053 1933037 -85984 3514394 -1667341 3039155 -1192102 

ІІІ. Финансови приходи 370354 377573 -7219 382318 -11964 501163 -130809 
ІV. Извънредни приходи 64103 61125 2978 35422 28681 64116 -12 
V. Финансови разходи (без 
лихви) 

277028 324527 -47500 185500 91527 335413 -58386 

VІ. Извънредни разходи 41740 39403 2337 20518 21222 41748 -8 
Финансов резултат пред лихви 
и данъци 

1962743 2007804 -45062 3726116 -1763373 3227273 -1264530 

9. Разходи за лихви 54657 54636 21 42757 11900 38168 16489 
Облагаема печалба 1908086 1953168 -45083 3683359 -1775274 3189105 -981019 
10. Данък върху печалбата 0 0 0 0 0 0 0 
11. Други данъци 38162 39063 -902 73667 -35505 63782 -25620 
Чиста печалба 1869924 1914105 -44181 3609692 -1739768 3125323 -1255399 
13. Дивиденти по 
привилегированите акции 

0 0 0 0 0 0 

12. Дивиденти по обикновените 
акции 

1682932 1722695 -39763 3248723 -1565791 2812791 -1129859 

Неразпределена печалба 186992 191411 -4418 360969 -173977 312532 -125540 
Финансови показатели    
1. Рентабилност от основната 
дейност 

33,80% 35,23% 0,014 68,17% -0,344 53,66% -0,199 

2. Брутна рентабилност 34,92% 32,96% -0,020 66,09% -0,312 51,20% -0,163 
3. Чиста рентабилност 34,22% 32,30% -0,019 64,77% -0,306 50,17% -0,160 
Чиста допълнителна 
потребност 

 -10081 - 894 560  
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Таблица 4 

Сравнение между параметрите на прогнозите за финансовото състояние на 
фирмата 

Вариант  Екстраполация "Процент от 
продажбите" 

Показатели 

абс. грешка отн. грешка абс. грешка отн. грешка абс. грешка отн. грешка 
І. Приходи от дейността   
1. Нетен размер на приходите от 
продажби 

-40125 0,92% -199221 4,57% -199185 4,57% 

2. Други приходи от дейността 17954 1,63% 508394 46,16% -210 0,02% 
Общо приходи от дейността -22171 0,41% 309173 5,66% -199395 3,65% 

ІІ. Разходи за дейността   
3. Преки материални разходи 151622 7,93% 846404 44,25% 282853 14,79% 
4. Непреки материални разходи 39706 8,78% 257157 56,89% 115251 25,50% 
5. Разходи за работна заплата -49326 9,97% 277430 56,08% 116517 23,55% 
6. Разходи за социално 
осигуряване 

-20717 9,97% 90786 43,70% 4141 1,99% 

7. Разходи за амортизация -60129 12,48% 473471 98,24% 473957 98,34% 
8. Други производствени разходи 2657 3,91% 31266 45,97% -13 0,02% 

Общо разходи за дейността 63813 1,76% 1976513 54,64% 992707 27,44% 
Финансов резултат от дейността -85984 4,66% -1667341 90,27% -1192102 64,54% 
ІІІ. Финансови приходи -7219 1,95% -11964 3,23% -130809 35,32% 
ІV. Извънредни приходи 2978 4,65% 28681 44,74% -12 0,02% 
V. Финансови разходи (без 
лихви) 

-47500 17,15% 91527 33,04% -58386 21,08% 

VІ. Извънредни разходи 2337 5,60% 21222 50,84% -8 0,02% 
Финансов резултат пред лихви и 

данъци 
-45062 2,30% -1763373 89,84% -1264530 64,43% 

9. Разходи за лихви 21 0,04% 11900 21,77% 16489 30,17% 
Облагаема печалба -45083 2,36% -1775274 93,04% -981019 67,14% 

10. Данък върху печалбата 0 0 0  
11. Други данъци -902 2,36% -35505 93,04% -25620 67,14% 

Чиста печалба -44181 2,36% -1739768 93,04% -1255399 67,14% 
12. Дивиденти по 
привилегированите акции 

0 0 0  

13. Дивиденти по обикновените 
акции 

-39763 2,36% -1565791 93,04% -1129859 67,14% 

Неразпределена печалба -4418 2,36% -173977 93,04% -125540 67,14% 
Финансови показатели   
1. Рентабилност от основната 
дейност 

0,014 4,23% -0,344 101,68% -0,199 58,758% 

2. Брутна рентабилност -0,020 5,60% -0,312 89,28% -0,163 46,62% 
3. Чиста рентабилност -0,019 5,60% -0,306 89,28% -0,160 46,62% 
Средна грешка на прогнозата 4,03% 61,41%  36,13% 

 
Най-големи са грешките при прогнозите за стойността на разходите за 

дейността. Въпреки че за цялата група сумарната грешка е 1,76%, тя е 
резултат по-скоро от неутрализирането на отклоненията в плюс и минус на 
прогнозите, отколкото от по-висока прецизност. 

Причината за тези отклонения може да се търси, в различни 
направления: 

• Ограничената база данни за анализ не дава възможност за 
изграждане на достатъчно достоверни математически модели на 
зависимостите, въпреки тяхната статистическа значимост; 

• Групирането на разходите става по различен начин от този 
използван в Отчета за приходите и разходите, поради което 
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трансформациите, които се налагат, могат да доведат до 
допълнително изкривяване на резултатите; 

По отношение на извънредните приходи и разходи и финансовите 
приходи и разходи грешката на прогнозите е малка, между 1.95% и 5,60%. 
Изключение прави позицията финансовите разходи (без лихви), където 
разминаването е 17,15%. 

Висока е достоверността на прогнозите за финансовите показатели. 
Грешката е между 1,87% и 4,23%. 

3. Най-голямо значение за оценка качеството на модела има 
достоверността на прогнозите за основните финансови резултати на 
фирмата. Може да се отбележи, че отчитайки проблемите свързани с липсата 
на достатъчна информация за миналите периоди и при тях моделът дава 
добри резултати. Относителната грешка на прогнозата е в границите между 
4,66% и 2,30%. 

За по-достоверна оценка на качеството на предлагания модел е от 
значение не само каква е степента на покритие на прогнозите разработвани с 
негова помощ и реалните резултати, но и това какви резултати се получават 
при използване на алтернативни методи за прогнозиране. Резултатите от 
сравнителния тест за достоверност дават достатъчно доказателства в 
подкрепа на тезата за по-доброто качество на прогнозите разработвани с 
помощта на предлагания модел (Таблици 3 и 4). 

1. И при двата алтернативни метода грешката на прогнозата е по-
голяма от тази получена при Вариант 1 на модела (Таблици 3 и 4). Средната 
относителна грешка при екстраполацията е 61,41 %, а при метода “процент 
от продажбите – 36,13 %, срещу 4.03 % при вариант 1 на модела. 

2. При екстраполацията разминаването между прогнозите и реалните 
резултати по отделните позиции на приходи и разходите са значителни. Те 
варират в големи граници като най-чувствително е разминаването по 
отношение на другите приходи от дейността (508 394 хил.лв.), преките 
материални разходи (846 404 хил.лв.) и тези за амортизация (473 471 
хил.лв.). Сравнително по-малко е отклонението при нетния размер на 
приходи от продажби. Силното подценяване на разходите закономерно води 
да сериозни грешки при прогнозите на финансовите резултати. Завишението 
на прогнозните финансови резултати е в рамките от 1 667 341 хил.лв., при 
финансовия резултат от основната дейност, до 1 775 274 хил.лв., при 
финансовия резултат преди данъци. 

3. Прогнозите чрез метода “процент от продажбите” са по-точни но и 
при тях грешката при основните финансови параметри е значителна. Най-
голяма е тя  при  разходите за амортизация (473 957 хил.лв.), преките 
материални разходи (282 853 хил.лв.) и нетния размер на приходите от 
продажби (199 185 хил.лв.). Прави впечатление, че прогнозите за размер на 
другите приходи от дейността, извънредните приходи и разходи, другите 
производствени разходи и тези за социално осигуряване са по-точни от 
разходите по вариант 1 и са под 1 %. Причината за това може да се търси 
във факта, че връзката им с приходите от продажби е много силна и е почти 
постоянна по сила във времето. Тъй като разминаването в прогнозите за 
приходите и разходите е в противоположна посока, първите са надценени, а 
вторите подценени, предвижданията за финансовите резултати се 
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разминават значително. Те варират в рамките между 64,54 % при финансови 
резултат от дейността и 67,14 % при чистата печалба. 

4. Основи Изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Направените тестове на комплексния модел за финансово 
прогнозиране ни дават основание за някои по-важни изводи относно неговите 
възможности за приложение в стопанската практика на сегашния етап. 

1. Моделът постига основната си задача - дава информация за 
предвиждане влиянието на различните стратегии върху финансовите 
резултати на фирмата. 

2. Прогнозите разработвани с помощта на модела се базират на 
концепцията за комплексния характер на процесите, които протичат във 
фирмата. Той създава условия да се определи и да се измери количествено 
влиянието на производствените и пазарните решения върху финансовите 
резултати и обратно. 

3. Прогнозите съдържат информация за потребностите от ресурси за 
осигуряване на производствената и пазарната програма на фирмата. По този 
начин ръководството може да предвиди дали ще бъде необходимо 
привличането на допълнителен външен ресурс или ще възникне излишък. 
Това ще  позволи при предвиждан недостиг да се определи най-подходящият 
момент за  привличане на допълнително външно финансиране и да подбере 
най-изгодния начин за това. При очакван излишък могат да се набележат 
действия за най-ефективно използване на освободения финансов ресурс. 

4. С помощта на модела се дава информация, необходима за оценка на 
влиянието което биха имали потенциалните промени във факторите от 
пазарната среда върху финансовите резултати на фирмата. 

5. Възможностите на програмните продукти от тип “електронна 
таблица” позволява проиграването на практически неограничен брой 
сценарии. По този начин могат да се определят тези фактори, които са от 
ключово значение за финансовите резултати на фирмата.  

6. Моделът е от детерминиран вид и в него няма предвидени 
процедури за  отчитането на фактора неопределеност. Във връзка с това 
трябва да отбележим, че с негова помощ могат да се проиграят множество 
варианти свързани с различни стойности на параметрите, които разгледани 
като съвкупност могат да бъдат оценени чрез стандартните измерители на 
неопределеността – дисперсия, стандартно отклонение и т. н.  

Логиката на изграждане на модела и проблемите, които се проявиха 
при тестването му ни дават основание да посочим и някои слабости, които 
биха затруднили неговото прилагане в предприятията на сегашния етап. 

1. В основата на прогнозите стоят очакваните приходи от продажбите. 
Те са факторна променлива в почти всички уравнения. Следователно 
качеството на прогнозната информация във всички аспекти зависи в много 
голяма степен от правилната оценка на бъдещите продажби. Всяка грешка в 
това отношение ще се мултиплицира във всички сектори на модела. Трябва 
обаче да се има предвид, че използването на друг показател в качеството на 
факторна променлива няма да промени логиката на модела. Необходимо 
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условие за това е достатъчно добре да се изследва наличието на връзка 
между него и резултативната променлива.  

2. Прогнозите се базират на еднофакторни регресионни модели. Може 
да се предполага, че по този начин се пренебрегва влиянието на фактори, 
които на практика играят важна роля при определяне стойностите на отделни 
резултативни променливи. Използването на многофакторни модели създава 
предпоставки за получаване на статистически по-прецизни резултати но като 
имаме предвид ограничеността на информацията и изисквания за 
статистическата достоверност при този вид зависимости може да се  твърди, 
че еднофакторните модели предлагат по-добър баланс. 

3. Достоверността на регресионните зависимости е силно зависима от 
дължината на анализирания динамичен ред. Във връзка с това сега у нас 
съществува сериозен проблем, породен от невъзможността за използване на 
данни за периоди преди 1991 година, което неминуемо ще създава трудности 
при прилагането на модела. 

4. Последните години се характеризират с бурни промени в 
икономиката, които засегнаха всички отрасли. Влиянието на едни фактори 
отслабна за сметка на други. От тази гледна точка за да имат валидност 
прогнозите, които се разработват с помощта на представения модел е 
необходимо да бъде изпълнено едно от следните две условия. Или 
предприятието в което ще се прилага модела не трябва да е засегнато в 
значителна степен от промените или перспективите пред неговото развитие 
да са ясно определени.  

5. Приложения 

Приложение № 1 
Списък на променливите използвани в модела 

Факторни променливи 
Данни за минали периоди 

Продажби в бранша по продукти и пазари Sqb 
Продажби на фирмата по продукти и пазари Sqf 
Цени на продуктите по пазари ps 
Разходни норми за суровините и материалите по продукти RN 
Цени на суровините и материалите по продукти pc 
Размер на запасите z 
Други приходи от дейността OE 
Среден размер на основното трудово възнаграждение OTV 
Среден размер на допълнителното трудово възнаграждение DTV 
Амортизационни отчисления Depr. 
Размер на другите разходи за производство OPC 
Финансови приходи  FE 
Извънредни приходи UE 
Финансови разходи (без лихви) FC 
Извънредни разходи UC 
Среден лихвен процент по старите кредити i 
Краен финансов резултат EAT 
Платени дивиденти по обикновените акции OADIV 
Неразпределена печалба RE 
Дълготрайни активи (по видове) FA 
Краткотрайни активи (по видове) CA 
Краткосрочни задължение (по видове) CL 
Банкови заеми BL 
Собствен капитал OEq 

Променливи определяни от потребителя 
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Капиталова структура CSt 
Коефициент на изплащане rt 
Дивиденти по привилегированите акции PRDIVt 
Чиста рентабилност NPMt 
Обръщаемост на активите ATt 
Максимална продуктивност на дълготрайните активи q 
Коефициент на използване на дълготрайните активи КИМ 
Активи несвързани пряко с продажбите OAt 
Темп на нарастване на продажбите  gst 
Численост на персонала HRt 
Пазарен дял през плановия период mst 
Дял на банковите заеми във финансирането на чистата допълнителна потребност mt 
Дължими от фирмата лихви по банкови заеми за прогнозния период It 

Информация за средата 
Валутен курс на валутата на плащане, използвана при реализация на международния пазар  ERv 
Инфлация Inf. 
Средна работна заплата в страната SRZ 
Данъчна ставка за данък печалба d1 
Данъчна ставка за други данъци d2 
Основен лихвен процент OLP 

Резултативни променливи 
Променливи свързани с производствените и пазарни възможности на фирмата 

Обем на продажбите в натура по продукти и пазари Sqf
t 

Приходи от продажби SEt 
Общ размер на приходите от дейността  TESt 
Обем на производството Prt 
Материални разходи MCt 
Средна работна заплата в бранша SRZb 
Преки материални разходи DMC 
Непреки материални разходи IMC 
Разходи за труд PC 
Разходи за социално осигуряване CO 
Разходи за производство COSt 
Размер на активите At 
Вземания CR 
Финансови средства CFS 
Размер на пасивите Lt 
Задължения към доставчици CP 
Задължения към персонала LP 
Задължения към бюджета LB 
Задължения към социалното осигуряване LC 
Други краткосрочни задължения свързани с приходите от продажби OCL 
Чиста допълнителна потребност от средства  EFRt 
Възможно нарастване на продажбите без привличане на допълнителен ресурс Sg 

Променливи свързани с финансовото състояние на фирмата 
Финансов резултат в производството GOPt 
Финансов резултат преди лихви и данъци EBITt 
Облагаема печалба EBTt 
Дължими данъци Dt 
Краен финансов резултат EATt 
Платими дивиденти Divt 
Неразпределена печалба REt 

Приложение № 2 
Списък на помощните коефициенти изчислявани и  използвани в модела 

b1  - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между другите приходи от дейността и приходите от продажби.  

b2  
Коефициент измерващ връзката между преките и непреките материални разходи. 

b3  - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между средната работна заплата в бранша и основното трудово 
възнаграждение във фирмата. 
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b4   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между основното трудово възнаграждение във фирмата и 
допълнителното трудово възнаграждение във фирмата.  

b5   - 
Процент на разходите за социално осигуряване от разходите за труд 

6b   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между размера на приходите от продажби и необходимите 
дълготрайни активи. 

  -  7b
Коефициент, измерващ връзката между размера на амортизационните отчисления и размера на дълготрайните 
активи във фирмата. Изчислява се като отношение между амортизационните отчисления и дълготрайните 
активи. 

b8   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между другите производствени разходи и приходите от продажби.  

b9   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на финансовите приходи и приходите от продажби.  

b10   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между размера на извънредните приходи и приходите от 
продажби. 

b11   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между финансовите разходи (без лихви) и приходите от продажби. 

b12   - 
Регресионен коефициент, измерващ връзката между извънредните разходи и приходите от продажби. 

b13   - 
Среден размер на надбавката над ОЛП при лихвите по банковите кредитите на фирмата. 

b14   - 
Коефициент, определящ реалната степен на използване на дълготрайните активи. 

b15   -  
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на запасите и приходите от продажби. 

b16   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на вземанията и приходите от продажби. 

b17   -  
Коефициент измерващ връзката между размера на финансовите средства и приходите от продажби. 

b18   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на задълженията към доставчици и приходите от 
продажби. 

b19   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на задълженията към персонала и приходите от 
продажби. 

b20   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на задълженията към бюджета и приходите от 
продажби. 

b21   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на задълженията към социалното осигуряване и 
разходите за персонал. 

b22   - 
Регресионен коефициент измерващ връзката между размера на другите краткосрочни задължения и приходите 
от продажби. 

Приложение № 3 
Списък на използваните уравнения и зависимости в модела 

Сектор І “Прогноза за продажбите в натура” 
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q f
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t 1

j 1
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i - продукт, 
j - пазар 

Сектор ІІ “Цени” 
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Сектор ІІІ “Приходи и разходи в производството” 
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i - продукт, 
j - пазар 

 (6)  OE b SEt 1= t×   
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Сектор ІV “Финансови резултати” 
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 (25)  UE b SEt 10= × t
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 (32)  D EBT d EBT d1
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 (33)  EAT EBT Dt t t= −  
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 (34)  ( )OADIV EAT PRDIV rt t t= − × t

 

 (35) RE EAT PRDIV OADIVt t t= − t−   

Сектор V “ Необходими ресурси” 
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КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА  

Иван Марчевски 
(Резюме) 

 
Изследването представя комплексен модел за прогнозиране във фирмата. Направена 
е класификация на съществуващи в преводната и българската литература модели за 
прогнозиране. Представена е концепцията и алгоритъма на комплексния модел. Той е 
изграден на база на съчетаване на възможностите утвърдени в практиката модели и 
ограниченията които поставя българската стопанска практика. Моделът е 
симулационен, детерминиран, основан на логиката на счетоводното отчитане във 
фирмата и може с незначителни корекции да се използва във фирми от различни 
браншове. Комплексния модел е тестван с данни на предприятие от подотрасъл 
винарска промишленост. Анализирани са постигнатите резултатите и те доказват 
възможностите му от гледна точка на достоверност на прогнозите и обем на 
предоставяната прогнозна информация. Формулирани са основни изводи за 
приложимостта на подобен модел в дейността на български фирми от различни 
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отрасли. На базата на оценка на съществуващите ограничения са изведени препоръки 
за последващи изследвания в тази област.  
 
 

COMPLEX MODEL FOR FORECASTING IN THE FIRM 

Ivan Marchevski 
(Summary) 

 
The research introduces a complex model for forecasting within the firm. Classification of 
existing models in the foreign and the bulgarian literature is made. The concept and 
algorithm of the complex model are presented. It is built on the base of well-known models 
taking in consideration the limitations, which exists in bulgarian business. The model is 
determined, based on the accounting view of the processes within the firm and can be 
implemented with little changes in the firms of different branches. The complex model is 
tested on the firm from vinery industry. The achieved results are analyzed and they prove its 
capabilities on the base of reliable of the forecasts and quantity and quality of the 
information. Main conclusions about possibilities to implement this model in Bulgarian firms 
from different branches are formulated. Base on evaluation of existing limitations 
recommendations for future researches are formulated. 
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