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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА ЗАВИСИМОСТТА
 „РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА“ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

(НА БАЗА ВИСОКОКАТЕГОРИЙНИТЕ ХОТЕЛИ
В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, БЪЛГАРИЯ)

Ас. Драган Георгиев

Изследванията в областта на управленското счетоводство до момента са
се фокусирали предимно върху счетоводните системи на големите производ-
ствени предприятия, а тези, които са били насочени към предприятия, които
оказват услуги, обикновено са към дружества с нестопанска цел от публичния
сектор (Olson, Guthrie and Humphrey, 1998). На този етап все още са малко ем-
пиричните данни и анализи относно приложението на управленското счетовод-
ство в туристическия сектор и най-вече в хотелиерството (Pellinen, 2003).

Приходите, разходите, обемите на дейност и формираните резултати на
предприятията, от гледна точка на управленското счетоводство, са съществен
обект на изследване в научната дейност на някои български автори: проф. Три-
фон Трифонов (Трифонов, 2003), проф. Бойчинка Йонкова (Йонкова, 2003) и др.,
но при тях не се анализира влиянието на конкретни специфики, свързани с пред-
мета на дейност на предприятия от различни сфери на икономиката. Доц. Свет-
лозар Стефанов (Стефанов, 2009), Розалин Иванов (Иванов, 2012) и други авто-
ри разглеждат проблемите, свързани с отчитането и анализа на приходите, раз-
ходите, обемите на дейност в хотелиерството, но не и взаимните връзки между
тях от гледна точка на управленското счетоводство. При обзора на българска-
та литература прави впечатление, че освен общите постановки, автори като
Теодора Рупска, Храбрин Брашев и Снежана Цветкова изследват приложение-
то на метода (Рупска, 2010; Башев, 1993) или негови етапи (Рупска, 2010) при
провеждането му/им, според сферата на дейност на стопанските единици, като
същите се фокусират върху аграрния сектор, отчитайки спецификите на дейно-
стта на предприятията, попадащи в него и отразяването им в анализа.

На този етап липсва разработено задълбочено емпирично проучване от-
носно прилагането на CVP анализа в туристическите предприятия в България,
което да изясни до каква степен се прилага методът в контекста на постигнато-
то ниво на развитие на управленското счетоводство в тях и кои конкретно ас-
пекти на приложение носят висока информационна полезност в практиката на
хотелския мениджмънт. Решаването на тези две основни задачи е основа за
постигането на целта на това проучване, а именно, да се изследва приложени-
ето на зависимостта „разходи-обем-печалба“ съобразно спецификите на хоте-
лиерския продукт в българските висококатегорийни хотели в рамките на Севе-
роизточен район, България.
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І. Методология на изследването

Период на провеждане – 8.07.2014 г. -31.08.2014 г.
Характеристика на извадката. Проучването обхваща 24 предприятия (вж.

Приложение 1), които притежават или експлоатират общо 86 хотела на територията
на Североизточен район и леглова база общо в размер на 31 792 бр., което пред-
ставлява 15,13% от легловата база на всички висококатегорийни хотели (210 172
бр.) в страната и 44,16% (72 000 бр.) в рамките на Североизточна България1.

Методология на събиране и обработка на данните. Проучването се
реализира чрез попълването на въпросници за експертна оценка, съдържащи
въпроси по поставените по-горе задачи. Данните са обработени със статисти-
чески софтуер и е проведен дескриптивен анализ на получените резултати.

Ограничения. Изследването обхваща голям диапазон от материята на
управленското счетоводство и е възможно респондентите да не са интерпрети-
рали правилно някои от въпросите, въпреки проведените първоначални инструк-
ции. Изследването е ограничено в рамките на предприятия, които експлоатират
висококатегорийни хотели на територията на Североизточен район, България.

ІІ. Профили на предприятията и хотелите

А) Класификация на предприятията

1 По данни на Националният статистически институт по справка за дейността на средствата за подслон
и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области за 2013 година

Фиг. 1. Разпределение, според
правна формана предприятията

Фиг. 2. Разпределение, според
мениджмънт на предприятията

Фиг. 3. Разпределение, според
настоящо или предходно  участие

на държавата в собствеността

Фиг. 4. Разпределение, според
националността на лицето,

притежаващо контролно участие
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Б) Класификация на експлоатираните обекти2

Фиг. 5. Разпределение
по прилагана счетоводна база

Фиг. 6. Разпределение,
според размера

2 Всички хотели (86 на брой), експлоатирани от предприятия ,са класифицирани съобразно крите-
риите, регламентирани в наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за наста-
няване и заведенията за хранене и развлечения: период на експлоатация, териториално разполо-
жение, категория и предназначение или специфика.

Фиг. 7. Разпределение
по период на експлоатация

Фиг. 8. Разпределение
по териториално разположение

Фиг. 9.  Разпределение
по категория

Фиг. 10.  Разпределение
по предназначение
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ІІІ. Приложение на управленското счетоводство
в предприятията от хотелиерската индустрия

1) Степен на приложение и оценка на информационната
полезност на подходите на управленското счетоводство

Методологията на изследване на приложението на подходите на управленско-
то счетоводство в предприятията от хотелиерската индустрия в Североизточния
регион на България се основава на опита, натрупан при сходни изследвания, прове-
дени от чуждестранни автори. Проучва се степента на прилагане и полезността на
30-те най-популярни подхода на управленското счетоводство, установени от прове-
дено от Pavlatos и Paggios изследване през 2009 г. (Pavlatos and Paggios, 2009), като
същите са разпределени в пет групи, според класификацията на Abdel-Kader и Luther
(Abdel-Kader and Luther, 2006). При това изследване е използван и въпросникът за
анкетно проучване на доц. д-р А. Атанасова, започнало през юли 2013 г., насочено
към установяване на състоянието на управленското счетоводство – реалното пол-
зване на неговите инструменти, намерението за ползването им и значимостта, коя-
то потребителите в България им отдават3. Въпросът за степента на прилагане е
насочен, както към момента, така и към възможностите за въвеждане на инстру-
ментите в обозримо бъдеще (в рамките на 3 години). Информационната полезност,
генерирана от разглежданите инструменти, е оценена посредством скалата на Likert
с опции от 1 до 5, като 1 е най-ниска, а 5 е най-висока полезност.

Таблица 1
Приложение на инструментите на управленското счетоводство

Инструменти на управленското счетоводство

Прилага ли се Оценка

да
(%) не (%)

планира
се да се
въведе

(%)

мо
да

ме
ди

ан
а

ср
.

ар
ит

ме
т.

Блок А :Счетоводство на разходите

Определяне на съкратена себестойност 34,8 65,2 3 3 3,5

Определяне на пълна себестойност 65,2 34,8 5 5 4,41

Определяне на пределна себестойност 17,4 82,6 3 3 3,11

Прилагане на ABC метод за разпределяне на
непреките разходи 4.3 95.7 3 3 3,17

3 Това изследване е извършено с финансовата помощ на проект „Приложение на анализа на зависимостта
„разходи  –-обем печалба“ в хотелиерството, на база на висококатегорийните хотели по българското
Черноморие“, 2014 г., с ръководител доц. д-р Анита Атанасова и изпълнител ас. Драган Георгиев.
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Използване на традиционни методи за
разпределяне на непреките разходи 65,2 34,8 4 4 3,88

Блок Б: Оценка на постигнатите резултати

Показатели за рентабилност (оперативна
печалба и ръст на приходите) 91,3 8,7 5 5 4,38

Нефинансови показатели, свързани с
гостите (напр.брой гости, среден престой
на гост)

82,6 17,4 4 4 4,26

Нефинансови показатели, свързани с
иновациите (напр. разработени нови
услуги, следване на тенденции в
хотелиерството и др.)

52,2 47,8 4 4 3,92

Нефинансови показатели, свързани със
служителите (напр.производителност на
труда)

43,5 56,5 3 3 3,23

Определяне на ROI (Възвръщаемост на
инвестициите) 30,4 69,6 4 4 3,90

Определяне на икономическата
(остатъчната) печалба 34,8 65,2 4 4,5 4,5

Икономическа добавена стойност (EVA) 8,7 87 4,3 3 3 3,40

Възвращаемост на продажбите 43,5 56,5 4 4 4,09

Балансирана карта за оценка (BSC) 4.3 91.3 4.3 3 3 3,29

Benchmarking (оценка на представянето
спрямо сходни хотели с най-добри
показатели)

47.8 47.8 5 4 3,93

Блок В: Бюджетиране

- за планиране на годишни операции 56,5 43,5 4 4 4,43

- за контролиране на разходите 82,6 17,4 5 5 4,45

- за координиране на дейностите на
различни звена на организацията 56,5 43,5 4 4 4,14

- за оценка на управителите 21,7 78,3 5 4 4,22

Съставяне на бюджети на нулева база 17,4 82,6 3 3 3,60

Съставяне на гъвкави бюджети 43,5 56,5 5 4,5 4
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Блок А: Счетоводство на разходите
Определянето на пълната себестойност (65,2%) и традиционните методи

за разпределение на непреките разходи (65,2%) са най-често прилаганите инст-
рументи на управленското счетоводство в разглежданото направление, като
генерираната от тях информация получава и най-високите оценки от специали-
стите за полезност. Прави впечатление, че определянето на пределна себес-
тойност (17,4%) и ABC метод (4,3%) се прилагат изключително рядко, което е
едновременно предпоставка и обяснение за ниските оценки относно тяхната
информационна полезност. Причините за посочената констатация са различни –
инструментите изискват допълнителни разходи за информационно осигуряване,
които надхвърлят ползите от прилагането им; мениджмънтът не изисква ин-
формация, която да се основава на постановките на двата инструмента и др.
Специалистите на този етап не възнамеряват да въвеждат някои от двата под-
хода, за да оптимизират направлението „счетоводство на разходите“.
4 Забележка: При интервюиране на респондентите се изясни, че част от тях не са отговорили

правилно на въпросите дали прилагат инструментите бюджетиране на база дейност и управление
на база дейности. Причината е, че при използването на понятието „дейности“, респондентите ги
свързват с предлаганите основните и допълнителните дейности в хотелиерския продукт, а в
случая се има предвид бюджетиране и управление на операциите. По тази причина са дадени
неверни положителни отговори за посочените два инструмента и делът им е завишен.

Бюджетиране на база дейности4
39,1 60,9 5 4 4

Съставяне на стратегически планове 39,1 60,9 4 4 4,23

Блок Г: Информация за вземане на решения

Анализ на рентабилността на продукти 73,9 21,7 4,3 4 4 4,33

Анализ на рентабилността на клиенти 47,8 47,8 4,3 4 4 4,24

Анализ на зависимостта
„разходи – обем - печалба“ 78,3 17,4 4,3 4 4 4,08

Блок Д: Стратегически анализ

Анализ на сектора 65,2 30,4 4,3 5 4,5 4,33

Анализ на силните и слабите страни на
конкурентите 60,9 34,8 5 4 4,2

Анализ на конкурентоспособността 65,2 34,8 5 4 3,94

Дългосрочно прогнозиране 39,1 56,6 4,3 5 5 4,3

ABM (Activity Based Management –
Управление на база дейности) 34,8 65,2 5 4 4,22
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Блок Б: Оценка на постигнатите резултати
За оценка на постигнатите резултати се използват показатели за рента-

билност (91,3%) и показатели, които са свързани с гостите и тяхното поведение
(82,6%), като брой гости, среден престой на гост, разпределение на гостите по
националности и др. Информационната полезност на тези две групи показатели
се възприема и като най-висока.

В хотелиерството полезна информация за целите на информационното оси-
гуряване на мениджмънта представляват нефинансовите показатели по отно-
шение на иновациите в технологията на обслужване, определянето на възвръща-
емостта на продажбите и извършването на съпоставка между представянето
на отделните хотели (benchmarking), в рамките на предприятието и/или извън
него. Едни от най-актуалните и налагащи се в практиката инструменти на уп-
равленското счетоводство – EVA и балансираната карта за оценка, почти не се
използват (съответно 8,7% и 4,3%). Те са сравнително нови инструменти, за
прилагането на които, на първо място, мениджмънтът и специалистите следва
да се убедят в тяхната полезност, а на следващо, да усвоят тяхното прилагане.
Следва да се обърне внимание на положителния факт, че специалисти от някол-
ко предприятия изявяват намерение да въведат двата инструмента в обозримо
бъдеще.

Блок В: Бюджетиране
Направлението „бюджетиране“ е ключово при генериране на информация

за целите на планиране на годишните операции, контролиране на разходите и
координиране на дейности на различни звена в предприятията от сферата на
хотелиерството, което се потвърждава от големите дялове на предприятия, ко-
ито използват изброените инструменти за бюджетиране и високите оценки за
полезност (от 4,14 до 4,43) на генерираната информация. Предприятията при-
оритетно използват гъвкави бюджети (43,5%) при управление на своята дей-
ност и сравнително по-рядко бюджети на нулева база (17,4%). Последните обик-
новено се съставят при възникване на обстоятелство, например, при промяна
на хотелиерския продукт – изменения в операциите по предоставяне на дадена
услуга и/или включване на нова услуга. При положение, че няма изменения в
хотелиерския продукт, е подходящо да се използват гъвкави бюджети, като се
използват ретроспективни данни от предходни отчетни периоди, при релевантни
обеми на дейност. Сравнително голям процент от предприятията (39,1%) съставят
стратегически планове за своето развитие в дългосрочен план и дават висока
оценка за информационна им полезност (4,23). Очевидно, динамиката на търсе-
нето (сегментите от пазари се променят, клиентите са много добре информира-
ни, следят иновациите и променят поведението си) и предлагането (постоянни-
ят процес на въвеждане на иновации в обслужването и модернизиране на хотел-
ската база) обуславят значимостта на информацията за вземане на правилни
дългосрочни решения. Освен това, хотелиерството е бизнес, при който инвести-
циите се възвръщат за сравнително дълъг период от време и правилното про-
гнозиране е от жизнено значение за реализирането на рентабилна инвестиция.
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Блок Г: Информация за вземане на управленски решения
Отговорите в този блок свидетелстват за широкото застъпване на инстру-

ментите за вземане на решения (англ. decision making) в хотелиерството, като в
най-голяма степен се прилагат анализът на рентабилността на продуктите
(73,9%) и анализът на зависимостта „разходи – обем – печалба“ (78,3%), като
са дадени съответно и високи оценки за тяхната информационна полезност, съот-
ветно 4,33 и 4,08. CVP анализът се счита за приоритетен инструмент на управ-
ленското счетоводство в хотелиерството и изследването на влиянието на спе-
цификите на хотелиерския продукт върху него би допринесло, както за оптими-
зиране на теоретичните постановки за провеждането му, така и за нуждите на
практиката. Предвид спецификата на хотелиерския продукт „съвкупно търсе-
не“ на услугите, тоест възприемането и ползването им от страна на клиентите
като едно цяло, може да се отсъди, че анализът на рентабилността на отделни-
те продукти е до голяма степен нерелевантен при вземане на решения, свърза-
ни с реализацията на хотелиерския продукт. Това налага прилагането на анализ
на рентабилността на клиенти по различни класификационни критерии, като по-
соченият инструмент е успял да се наложи в хотелиерството и се използва в
съществен дял от предприятията (47,8%). Специалистите от разглежданите
предприятия, където не се прилагат въпросните инструменти, планират тяхното
въвеждане.

Блок Д: Стратегически анализ
Повече от половината от предприятията използват инструменти за стра-

тегически анализ за изследване на сектора (65,2%), за анализ на силните и сла-
бите страни на конкурентите (60,9%) и анализ на конкурентоспособността
(65,2%), като подходите са оценени високо по отношение на полезността на ге-
нерираната от тях информация. Инструментите дългосрочно планиране и ана-
лиз на сектора се очаква да увеличат степента си на използване. Аргументите,
представени във връзка със съставянето на стратегически планове (Блок В:Бюд-
жетиране), са валидни и за инструментите на стратегическия анализ.

Ключов въпрос, който до голяма степен обуславя възможностите и съот-
ношението „разходи – ползи“ от прилагането на инструментариума на управ-
ленското счетоводство в предприятия от всички сфери на дейност, е информа-
ционното осигуряване.

2) Информационно осигуряване на управленското счетоводство
Във връзка с информационното осигуряване са изследвани вариантите за

организация и прилагане на управленското счетоводство в разглежданите пред-
приятията и изградените информационни системи. По първото направление се
установява, че вариантите са разнообразни (фиг.11) и обикновено се използват
в съответстваща на профилите им комбинация. Във връзка с това, по-голямата
част от респондентите посочват, че управленското счетоводство се осъще-
ствява предимно от финансовия директор или главния счетоводител на пред-
приятието (82,6%), които се подпомагат (-т) от специализиран отдел (17,4%)
или отделни служители (8,7%).
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Фиг. 11. Организация на управленското счетоводство

Силно впечатление прави използването на софтуерните продукти на ин-
тегрираната информационна система (34,8%), което до голяма степен изяснява
въпроса защо функциите са концентрирани във висшите финансови служители,
а не в отдели и служители (сумарно 26,1%). Съществена част от данните за
целите на вземане на управленски решения се извежда от софтуерните продук-
ти и се дообработва или структурира в справки за висшия и средния мениджмънт
от финансовите директори и главните счетоводители.

При второто изследвано направление се констатира, че всички предприятия
използват специализиран хотелиерски софтуер за управление на хотелската база
(PMS – Property Management System), като същите обикновено са част от изграде-
ни в хотелите интегрирани информационни системи. Очевидно, ползите, които оси-
гуряват хотелските системи, надхвърлят разходите за внедряването, поддръжката
и обучението на кадри, както в хотелските комплекси и вериги, така и в самостоя-
телните хотели. Информацията за целите на управленското счетоводство се извли-
ча и от счетоводния софтуер, складовите програми, програмите за отчитане на
продажбите и др. Остава въпросът дали между отделните информационни систе-
ми са изградени оптимални интеграционни връзки и какъв е времевият лаг от възник-
ване на едно събитие до представянето му за целите на анализа.

Етапът на проучване на приложението на инструментариума и информаци-
онно осигуряване на управленското счетоводство, служи като изходна точка за
последващото задълбочено изследване на приложението на CVP-анализа – ус-
тановено е нивото на развитие на управленското счетоводство, обхвата от при-
лагани инструменти в отделните направления и мястото на конкретния метод в
този контекст.

ІV. Приложение на анализа на зависимостта
„разходи – обем – печалба”

Респондентите са посочили кои от аспектите на изследване на връзката
между промените в обема на дейност и промените в общите приходи от про-
дажби, разходите и нетната печалба използват или възнамеряват да използват,
като са оценили и полезността на генерираната информация.
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Таблица 2

Приложения и информационна полезност на CVP анализа
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Определяне на обема на
дейност, при който
финансовият резултат е
нулев, при известна
цена и разходи за
изделие (услуга) -
критична точка в
количество и стойност

- 4,3 17,4 4,3 17,4 43,4 4,3 52,2 5 3 3,14

Определяне на обема на
дейност за достигане на
желано ниво на печалба

- - 26,1 30,4 13,0 69,5 8,7 21,7 4 4 3,89

Провеждане на  анализ на
чувствителността на
финансовия резултат при
изменение на някои от
следните фактори - обем,
цена, променливи
разходи за единица и
постоянни разходи

- - 39,1 30,4 8,7 77,9 4,3 17,4 4 4 3,89

Определяне на
оперативния риск чрез
показателя за
оперативен ливъридж
(съотношението между
пределния доход и
оперативната печалба)

- - - 26,1 8,7 34,8 65,2 4 4 3,17

При вземане на
решения за продуктовия
микс - кои услуги да се
реализират, при какъв
обем, цени, променливи
и постоянни разходи,
съобразно
ограниченията в
капацитета.

- 4,3 30,4 30,4 13 78,1 4,3 17,4 4 4 3,89
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Провеждане на анализ
по центрове на
отговорност, като се
оценява представянето
на звена и дейности по
отношение на
генерираните приходи
и разходи при даден
обем на дейност

- 8,7 47,8 17,4 4,3 78,2 - 21,7 5 5 4,35

Анализиране на
допуснатите отклонения
в приходите, разходите
и финансовия резултат
при реализиране на
даден обем на дейност

4,3 13 47,8 13 8,7 86,8 - 13 4 4 4,26
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При вземане на
решения от вида "да
купя или да произведа",
като се проследява
размера на
променливите разходи
при две или повече
алтернативи на решения

- - 13 13 21,7 47,7 - 52,2 5 4,5 3,83

При предлагане на
единична оферта при
специални условия (при
свободен капацитет се
вземат предвид само
съответстващите
променливи /пределни/
разходи), например,
удължаване на престой
на гост на
преференциална цена
или  предлагане на Last
minute оферта

13 17,4 8,7 - 39,1 78,2 - 21,7 5 4 3,95

При вземане на
решения за стартиране,
продължаване или
прекратяване на
дейност /звено,
съобразно обема на
дейност и
съответстващите
приходи, постоянни и
променливи разходи

4,3 4,3 17,4 39,1 17,4 82,5 - 17,4 4 4 3,95

Изследване на
влиянието на промените
в структурата на
продуктовия микс
(основни и
допълнителни услуги)
при ограничени ресурси

- - 39,1 8,7 13 60,8 - 39,1 4 4 4,21
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От получените резултати става ясно, че специалистите използват CVP
анализ във всички функции на управленското счетоводство, което потвърждава
значимостта му при генериране на информация за управление на хотелите. Пред-
вид спецификите на хотелиерския продукт, можем да приемем като логични
резултатите за степента на използване на отделните аспекти на приложение на
CVP анализ, както и неговата честота на прилагане, изяснени по-долу.

По отношение на планирането, прави впечатление, че определянето на кри-
тичната точка е сравнително слабо използван (43,4%) аспект на CVP анализа и
обикновено се прилага при възникване на обстоятелство (17,4%) или при месеч-
ното планиране (17,4%). Очевидно, един от най-популярните аспекти на приложе-
ние, който дори се приравнява от някои автори с метода „разходи – обем – печал-
ба“, се оказва не толкова съществен. Това се дължи най-вече на динамичния
характер на потребителското търсене, който ограничава планирането на критич-
ния обем до кратки срокове, за които предприятията разполагат с данни за заяве-
ни резервации или при възникване на обстоятелство, например, рязък спад в търсе-
нето или заявяване на резервации за мероприятие в неактивен сезон.

Определянето на показателя оперативен ливъридж също не е приоритетен
аспект (34,8%) и очевидно не сe счита за особено подходящ показател за ана-
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коефициент на
натоварване или брой
настанени гости  *
среден престой за гост в
нощувки)

4,3 8,7 30,4 30,4 17,4 91,2 - 8,2 4 4 4,29
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Използване на
пределния доход (цена
на артикул минус
фудкоста)  като база за
формиране на цените в
менютата на ресторанти
и барове

4,3 - 30,4 13 21,7 69,4 - 30,4 4 4 3,76

Формиране на цени на
база на пределния доход
( приход за услуга
минус променливи
разходи) в
хотелиерската дейност
при наличен свободен
капацитет (постоянните
разходи не се вземат
предвид)

- 17,4 17,4 17,4 30,4 82,6 - 17,4 4 4 3,90
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лиз на оперативния риск в хотелите. Оценката като средна аритметична за ин-
формационна полезност на вече описаните аспекти е най-ниска, което се дължи
на ниската степен на прилагане, но модата на оценките разкрива, че тези пред-
приятия, които определят критичен обем на дейността, оценяват максимално
информационната му полезност.

В процеса на планиране, като най-прилагани се очертават три аспекта на
CVP анализа – анализ на чувствителността на финансовия резултат (77,9%),
определяне на обема на дейност за достигане на желано ниво на печалба (69,5%)
и вземане на решения за продуктовия микс (78,1%), като и трите аспекта се
прилагат рутинно за годишен или месечен период, а тяхната информационна
полезност се оценява сравнително по-ниско (3,89).

Прилагането на CVP анализ за целите на контрола е силно застъпено в
изследваните предприятия, като 86,8% от тях изследват допуснатите отклоне-
ния в приходите, разходите и финансовия резултат вследствие на изменения в
обема на дейност, а 78,2% провеждат анализ по центрове на отговорност. За
разлика от функцията по планиране, аспектите на CVP анализа при функцията
на контрола се използват много по-интензивно – ежедневно, седмично или мак-
симум за месечен период, както и при възникване на обстоятелство. Резулта-
тите от провеждания анализ са оценяват с най-високите оценки за информаци-
онна полезност.

Почти всички предприятия (82,5%) използват CVP анализ при вземане на
решения за стартиране, продължаване или прекратяване на дейност, което по-
твърждава целесъобразността на разграничаването на постоянните разходи на
постоянни неизбежни (напр. заплати на постоянен персонал) и релевантни на
осигурявания капацитет на дейност на хотелите (напр. заплати на сезонен пер-
сонал), като по този начин се улеснява определянето на съответстващите раз-
ходи при анализ на този тип решения. Аспектът се прилага във всички посочени
времеви периоди или при възникване на обстоятелство. От една страна, посо-
ченият тип решения са рутинни за функциониране на сезонните хотели и се про-
вежда анализ за годишен период, но когато са налице алтернативни обекти в
хотелите (в т.ч. и целогодишните) за предоставяне на дадена услуга или обек-
ти, функционирането на които зависи от външни фактори (напр. времето), се
налага прилагането на CVP анализ при останалите времеви опции.

CVP анализ се използва в много предприятия (78,2%) за вземане на реше-
ния при предлагане на оферти при особени обстоятелства, когато като съответ-
стващи се дефинират само променливите разходи. Разглежданият аспект се
прилага предимно при възникване на обстоятелство или се провежда рутинно в
максимално кратки срокове. При вземане на решения от вида „да купя или
произведа“, CVP анализът се прилага в по-малко предприятия, като се използва
предимно при възникване на обстоятелство.

Прилагането на CVP метода за целите на вътрешнофирмен финансово-
счетоводен анализ при изследване на влиянието на фактора обем на дейност, е
най-значимият аспект на приложение на зависимостта – прилага се от 91,2% от
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изследваните предприятия, а оценката за полезността на генерираната инфор-
мация е една от най-високите (4,29). Специалистите най-често анализират за-
висимостта „разходи – обем – печалба“ в ретроспективен вариант за изследва-
не на влиянието на значими оперативни фактори, свързани с обема на дейност,
върху приходите, разходите и финансовия резултат и при осъществяване на кон-
тролната функция за проследяване на отклоненията на променливите, спрямо
предходни периоди. Полезността на генерираната в тази инициатива информа-
ция е най-висока.

CVP анализът е широко застъпен в предприятията и в процеса на ценооб-
разуване при основни и допълнителни услуги. Пределният доход се използва
като показател за формиране на цените в тактически аспект, както в хотелиер-
ската (82,6%), така и в ресторантьорската (69,4%) дейности, най-често при
възникване на обстоятелство.

V. Заключения

Предприятията, експлоатиращи висококатегорийни хотели, са развили фун-
кцията на управленското счетоводство до забележително добро ниво в контек-
ста на българската действителност. Те прилагат широк спектър от инструмен-
ти във всички разгледани направления, което се дължи до голяма степен на
спецификите на хотелиерския продукт и нуждите, които обуславя от управленс-
ка информация за неговото реализиране. Следва да отбележим, че наличието
на изключително добре конструирани и функционални информационни системи
в предприятията са също ключов фактор, който опосредства прилагането на
всички тези инструменти, при спазване на принципа „разходи – ползи“ за на-
бавяната информация.

Предприятията използват приоритетно традиционните методи на управ-
ленското счетоводство по отделните направления, но се заявява намерението
да бъдат въведени и по-модерни. Редица фактори до голяма степен са в осно-
вата на сравнително ограниченото разпространение на нови методи – развити-
ето на теорията, обучението и практиката по управленско счетоводство (често
свеждано до счетоводство на разходите) до и след прехода към пазарна иконо-
мика в края на миналия век, интересите на местните собствениците на пред-
приятията и техните предприемачески възможности, квалификацията на персо-
нала и др. По отношение на CVP анализът, може да се направи извод, че се
определя от специалистите като един от най-използваните инструменти в прак-
тиката на изследваните предприятия, осигуряващ информация с висока полез-
ност, като част от един сравнително добре развит инструментариум на управ-
ленското счетоводство, прилаган в хотелиерството.

Хотелите разполагат с добре развити информационни системи, от които
имат възможност да извличат информация за редица компоненти на обема на
дейност (нощувки) в хотелиерството – брой отдадени помещения и коефициент
на натоварване за периоди; нощувки на деца и на възрастни; нощувки на гост и
среден престой на гост; нощувки по националност на гостите и др. Предвид
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значимостта на провеждането на задълбочен анализ на факторите, обуславящи
обема на дейност, а от там и въздействащи върху променливите на CVP анализ,
принос за практиката би било извеждането на стандартизиран подход за измер-
ване на тяхното влияние, като същият е целесъобразно да бъде съобразен с
концепцията за анализ по центрове на отговорност .

Приложение 1

Списък на изследваните предприятията

Използвана литература
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IN  HOTEL  KEEPING (ON  THE  BASIS  OF  THE  HIGH-CATEGORY  HOTELS
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Abstract

At this stage there is still insufficient empirical data and analyses regarding the application
of the tools of managerial accounting in the tourist sector and mainly in the hotel industry. The
present study examines the application of the interdependence cost-volume-profit with a view
to the specific character of the hospitality product in Bulgarian high-category hotels. To that
end there is studied the rate, the frequency of use and the informational usefulness of the
aspects of the analysis in the context of the attained level of development of managerial
accounting in the enterprises, which operate the hotels in the Northeastern region, Bulgaria.

Keywords: managerial accounting, hotel keeping, approaches of managerial
accounting, „cost-volume-profit“.


