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Резюме: Ефективното и резултатно управление и регулиране на 
енергийните системи, предприятия и компании изисква определянето, 
прогнозирането и познаването на точката на равновесие, в която 
приходите покриват разходите при различни природни , технически, 
технологически и икономически условия. Тя не се показва в 
корпоративните отчети по доходите, но играе важна роля при 
финансово-икономическата, технико-технологическата и енергийната 
оценка на стопанската дейност в енергетиката и дава възможност на 
мениджърите да вземат обосновани, оптимални и компетентни решения. 
В тази връзка е разгледан подход за определянето точката на 
равновесие в Топлофикация Пловдив при нулев финансов резултат.

Ключови думи : метод на критичната точка, аналшз на разходи- 
обем-печалба, коридор на безопасност.
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Abstract:

The efficient and result-orientated management of Power engineering 
systems and companies requires the estimating and forecasting of the Break
even Point (BEP), where the generated revenues fully cover the costs made, 
with taking into account the specific natural, technical, technological and 
economic conditions.

The BEP is not shown in the corporate financial statements but plays an 
important role within the financial-economic, technological and power 
analyses of the business activities in the Power engineering sector and allows 
the managers to take well focused and competent decisions.

In that respect an approach for estimating the BEP in Toploficazia Plovdiv 
Ltd. Has been presented. It has been calculated on the basis of the "zero" 
profit result of the company.

Методът на критичната точка (MKT) или методът на равновесната 
точка (МРТ) на дейността е един от най-популярните методи за
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финансово -  икономически и счетоводен анализ в САЩ и в Европа и 
още е известен като Break Even Point -  Analisys или BEP -  анализ. Той е 
метод на финансово -  счетоводния анализ и се разглежда като част от 
общата теория за критичните равновесни състояния и финансовия 
сектор. Тези равновесни /критични/ състояния на фирмата са резултат 
от разбирането и разглеждането на приходите и разходите й като 
функционално зависими от обема /активността/ на дейността. Затова 
още е известен и като Анализ на разходи -  обем -  печалба (АРОП), 
(Cost -  Volume -  Profit Analisys (CVP - анализ)).

Точката на равновесието, това е точка, в която приходите напълно 
покриват разходите. Тя не се показва в корпоративните отчети по 
доходите, но играе важна роля при финансово -  икономическата оценка 
на различни производствено -  технологични и организационна -  
стопански варианти на дейност и дава възможност на мениджърите да 
вземат компетентни управленски решения.

Приложението на метода на критичната точка дава възможност да 
се отговори на следните въпроси:

- Какъв обем продажби е необходим за работа без загуби?
- Какъв обем продажби е необходим за получаването на 

желаната печалба?
- Каква печалба може да се очаква при даден обем продажби?
- Какво е влиянието на върху печалбата на измененията в:

цените на продуктите 
променливите разходи 
постоянните разходи и 
обема на производството.

- Как влияят измененията в асортимента на реализираната 
продукция върху потенциалната печалба, обема на целевия доход или 
на коридора на безопасност?

- Какви са рисковете и каква е границата на тяхната разумна 
приемливост?

- Каква е степента на използуване на производствената 
мощност? В основите на МКТ са заложени следните
предположения:цените на продажбите за единица продукция остава 
постоянен през разглеждания период;

всички разходи се разделят на постоянни и променливи;
променливите разходи изчислени за единица продукция са 

неизменни /постоянни/;
компанията произвежда само един продукт или неизменен 

асортимент продукция;
стоково -  материалните запаси се изменят несъществено от един 

към друг период;
разглежда се само по един фактор, влияещ на променливите 

разходи -  обема.
Класификация на разходите
Съществуват много и най-различни начини за класификация на 

разходите, но вероятно най-подходящ за целите при вземане на 
мениджърски решения е този, който е основан на изменението им в 
зависимост от изменението на обема на производството /степента на 
използуване на производствения капацитет, обема на производството
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или активността на бизнеса/. По този критерий разходите биват 
променливи и постоянни.

Променливите разходи са тези, които се изменят заедно с 
изменението на активността на бизнеса /дейността/. Познават се по 
това, че когато бизнес дейността е стопирана, те са на нулево равнище.

Към променливите разходи се отнасят разходите за суровини, 
материали, енергия пряк труд на работниците и др. подобни. 
Променливите разходи отнесени към обема на производството се 
наричат променливи разходи за единица производствена продукция и не 
се изменят в границите на производствения капацитет.

Постоянните разходи са свързани най-вече с капацитета на 
производствените мощности и се наричат фиксирани разходи, 
структурни разходи, стартови разходи или условно -  постоянни разходи. 
Наричат се още стартови, защото с тях се подготвя и стартира 
дейността, а също така и структурни защото преструктурирането на 
дейността от една област в друга, поражда ликвидирането на 
съществуващи и инвестирането на нови разходи. Те остават в 
определени граници на едно и също равнище в рамките на различна 
степен на използуване на производствената мощност. Преминаването 
на тези определени граници предизвиква тяхното скокообразно 
изменение чрез разширяването или усвояването на допълнителни нови 
производствени мощности. Те се характеризират с това, че в рамките на 
нормалното използуване на производствения капацитет остават 
постоянни, независимо от степента на активност на бизнеса. Към тях се 
отнасят разходите за амортизация, наеми, застраховки,
административно -  управленски дейности и др. подобни.

Постоянните разходи отнесени към обема на производството се 
наричат постоянни разходи за единица продукция и се изменят по 
хиперболична зависимост като непрекъснато намаляват с увеличаване 
на обема на производствената продукция.

Много често разходите имат комплексен характер,
представлявайки смесени променливо -  постоянни разходи. Например 
разходите за телефонни услуги се състоят от постоянни разходи, 
представляващи абонаментната такса, която е свързана със сервиза на 
телефонния пост, а променливи разходи, които зависят както от броя и 
вида на телефонните разговори, така и времето през денонощието. 
Аналогични са разходите за сервиз, ремонт и поддържане. Тяхното 
отнасяне към постоянните или променливите разходи се извършва на 
базата на експертни оценки за съотношението и/или на базата на 
моделирането им в зависимост от обема на производството или 
продажбите.

Определяне равновесната точка на Дружеството при нулев 
финансов резултат, определяща прага на ефективност на 
производствено -  стопанската дейност.

Равновесната точка на Дружеството може да бъде определена 
аналитично и графично, както по количество така и по стойност.

Изходните данни за определянето на равновесната точка по 
АПФО са отразени в таблицаЧ, представляваща Маржинален отчет на 
Приходи -  Разходи -  Печалба, разработени на базата на прогнозните
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Технико -  икономически показатели, Баланса, Отчета за приходите и 
разходите и Паричния поток.

На схема 1 е показана същността на маржиналния подход към 
Приходите -  Разходите и Печалбата. Приходите от продажби се 
уравновесяват от променливите разходи и маржиналния доход 
/приноса/. Маржиналният доход включва постоянните разходи и 
печалбата. Той може да бъде определен по два начина. Първият начин 
е чрез сумирането на постоянните разходи и печалбата.

Схема 1. Маржинален подход към Приходи -  Разходи -  Печалба

Приходи от продажби = обем на продажби * цени

Променливи 
разходи Р пр

Постоянни 
разходи Рпо

Печалба
П

Променливи
разходи

Маржинален доход /принос/

Постоянни
разходи

______ Печалба
Маржинален отчет Приходи -  Разходи -  Печалба по АПФО. 

Таблица 1.__________________________________ _
Опер

ация
Показатели Мярка Стойн

ост
+ Приходи от продажби Х.лв. 18432
— Променливи разходи Х.лв. 16000
= Маржинален доход 

/принос/
Х.лв. 2432

— Постоянни разходи Х.лв. 3682
= Чиста печалба 

/загуба
Х.лв. -1250

Обем на 
производството

Млн.
Квтч

406

Вторият начин за определяне на маржиналния доход е като 
разлика между приходите и променливите разходи. Този начин е по- 
полезен т.к. позволява да се дефинира приходящия паричен поток.

Всяка допълнителна продажба при определена цена поражда още 
приходен паричен поток, равен на продадената стойност. Но тази 
допълнителна продажба предизвиква и изходящ паричен поток, 
съответствуващ на размера на променливите разходи. Следователно
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нетния входящ паричен поток от допълнителната продажба, явяващ се 
като разлика между приходите и променливите разходи, наричаме 
принос или маржинален доход.

Не осъществяването на допълнителна продажба води до не 
получаване на маржиналния доход или компанията пропуска общите 
приходи от нея, но спестява променливите разходи. Постоянните 
разходи няма да бъдат спестени, така че загубата от нереализирана 
сделка си остават в размер на приноса / маржиналния доход/. 
Следователно приносът може да се дефинира като нетния паричен 
поток от една допълнителна продажба. По-точно това са парите, 
спечелени от една допълнителна продажба или - загубени от една 
пропусната продажба.

Маржиналният доход влиза в Дружеството като пари от всяка 
следваща продажба. Това обаче не са свободни пари, защото от тях 
трябва да се покрият /платят/ постоянните разходи. След като бъдат 
изплатени /покрити/ изцяло постоянните разходи Нетният паричен поток 
от следващите продажби се влива изцяло и направо в печалбата. Това 
се вижда графически изобразено на Схема 1.

В заключение можем да отбележим, че нашата главна цел е да 
максимизираме приноса, с което се постигат големи печалби.

Основното балансово уравнение обвързващо приходите, 
разходите и печалбата при натурално измерване обема на 
производството /продажбите/ има следния вид:

Натура Принос Пост Печ
лен обем на на единица оянни алба
продажбите продукция

/продажба/
- разходи -

(НОП) (ПЕП)
(Рпо) (П)

Или

(1) НОП * ПЕП = Рпо + П
406 * 5,99 = 3 682 - 1 250
[млн.Кнтч ]*[хил.лв./ млн.Кнтч ] = [х.лв.] - [х.лв. ]

Критичната /равновесната/ точка при нулирана печалба П = 0 се 
получава с израза:

НОПкт = (Рпо + 0)/ПЕП = 3 682/5,99 = 615 млн.Квтч

Основното балансово уравнение, обвързващо приходите, 
разходите и печалбата при стойностно измерване на обема на 
производството /продажбите/ има следния вид:
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Стойносте Относи Пост Печ
н обем на телен дял на оянни алба
производството приноса към разходи
/продажбите/ продажбите

(СОП) (ПП)
(Рпо) (П)

Или

(2) СОП * ПП = Рпо + П
18 432 * 0,131944444 = 3 862 - 1250
[ хил.лв.] * [относително число ] = [х.лв.] - [х.лв. ]

Критичната /равновесната/ точка при нулирана печалба П = 0 се 
получава с израза:

СОПкт = (Рпо + 0)/ПП = 3 682/0,131944444 = 27905,68 хил.лв.

Графичното определяне на равновесната точка е представено на 
фиг.1. Диаграма на равновесната точка за “Топлофикация Пловдив -  
Север” ЕАД по актуализираната програма за финансово оздравяване 
(АПФО). Тя е построена на базата на обработка на изходната 
информация от (АПФО).

От графичното изображение ясно се вижда, че в структурата на 
разходите преобладават променливите разходи с голям темп на 
нарастване главно поради големите енергийни разходи.

В (АПФО) е заложена субсидия в размер на 1 500 х.лв. с ДДС или 
в нетен размер от 1 250 х.лв.

Равновесната точка, съответствуваща на нулев финансов 
резултат би могла да се получи при производство и продажба на 615 
млн. КВтч електрическа и топлинна енергия, което ще съответствува на 
приходи в размер на 27 905.68 х.лв. Производството и продажбата над 
615 млн. КВтч ще носи чиста печалба.

По АПФО Дружеството функционира в зоната на загуби, така че 
няма коридор на безопасна работа и са наложителни спешни мерки за 
излизане от зоната на загубите.
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0 100 200 300 400 406 500 600 615 700
Разходи 3,682 19,682 27,9
Приходи 0 18,432 27,9

фиг. 1 Диаграма на равновесната точка за “Топлофикация 
Пловдив -  Север” ЕАД по АПФО


