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ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Ас. Илиян Христов
Въведение
През 90-те години на XX век към традиционните финансово-счетоводни
модели за оценка на резултатите от дейността на предприятието са отправени
критики, поради тяхната неспособност да включат в себе си алтернативните
разходи за вложения капитал. Това налага възобновяване на интереса към стойностно-базирания подход, като в резултат на това се търсят адекватни нови
модели за измерване на финансовото представяне на бизнесединицата. Един от
тези модели е икономическата добавена стойност, представляваща показател
за остатъчния доход на предприятието, измерител на създаденото богатство
от дружеството за акционерите, бизнесфилософия за управление на предприятието. Този показател заема съществена междинна позиция между счетоводния и финансовия оценъчен модел и концентрира в себе си най-важната информация за състоянието на предприятието.
Целта на тази разработка е изграждане на практико-приложен модел на
интегриран по своята същност показател, за представяне и измерване на постигнатите резултати от предприятието, в две времеви перспективи – минало и
бъдеще. Моделът за оценка на финансовото състояние ще бъде приложен върху
български фармацевтични предприятия1, прилагащи МСС/МСФО, които произвеждат генерични лекарствени продукти, имащи оповестени разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в официално публикуваните си
годишни финансови отчети и доклади за дейността. Основните задачи, поставени за изпълнение на така формулираната цел, включват: 1) подбор на ключовите показатели за оценка на представянето на предприятието; 2) представяне
на модела за оценка на постигнатите резултати от предприятието и 3) търсене
на зависимости между изоставащите и водещите индикатори в интегрирания
модел за оценка.
Ефективният модел за измерване на постигнатите резултати от предприятието се получава тогава, когато се балансират двете основни категории ключови показатели за представянето (Key Performance Indicator – KPI): 1) изоставащи (финансови) индикатори и 2) водещи (нефинансови) индикатори, с цел намиране на златната среда в обединяването и балансирането на тези противоположни направления в оценката на дейността на бизнесединицата.
1

Изборът на фармацевтични предприятия се аргументира с това, че последните постоянно се
стремят да поддържат високотехнологично производство на иновативни и генерични продукти.
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1. Ключови показатели за оценка на постигнатите
резултати от предприятието във финансовата
перспектива – изоставащи индикатори
Във финансовата перспектива на показателя за оценка на постигнатите
резултати от предприятието разглеждаме счетоводния модел за изчисляване
на показателя икономическа добавена стойност (EVA)2. EVA е разликата между нетната оперативна печалба след данъци и цената на вложения капитал в
предприятието. Тя е остатъчният доход на предприятието, измерител на създаденото богатство от дружеството за неговите собственици (акционери). Положителният резултат, получен при изчисляване на формула (1), показва стойността, оставаща в предприятието, с която нетната печалба надхвърля алтернативните разходите за собствен и привлечен капитал.
EVA = NOPAT  WACC  IC

(1)

където:
EVA е икономическа добавена стойност;
NOPAT – нетна оперативна печалба след данъци;
WACC – среднопретеглена цена на капитала;
IC – вложен капитал.
По своята същност, вложеният капитал представлява сумата на собствения капитал и пасивите по отчета за финансовото състояние в началото на отчетния период, намалени с нелихвените задължения. Това са източници на средства, използвани в дейността на предприятието, чрез които се създава нетната
оперативна печалба след данъци. NOPAT представлява финансовия резултат
от основната дейност на предприятието, след приспадане на корпоративния
данък. Среднопретеглената цена на капитала (WACC) е задължение, платимо
от реализираната печалба, което следва да е отплата за инвеститорите за вложения от тях капитал в предприятието и поетия риск.
Формула (1) може да бъде представена и чрез показател, изразяващ способността на предприятието да създава печалба от вложените ресурси в дейността си – рентабилност на вложения капитал. Последният се разглежда като
ключов инвестиционен показател, на който се отделя особено внимание поради
факта, че „характеризира способността на предприятието към нарастване на
капитала, неговата финансова устойчивост и рационалност при управление на
капиталовата структура“3.
Рентабилността e обобщаващ икономически показател за резултата от
дейността на предприятието, изчислена като отношение на постигнатите финансови резултати и стойността на вложения капитал (формула 2). При положителни стойности на показателя се дава отговор на това, колко лева печалба се
2

3

Stewart III, G. B.The Quest For Value: The EVAtm management guide. Harper Business, New York,
1991.
Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието. Стено, Варна, 2005, с. 267.
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получава от 1 лев вложен капитал. Отрицателните стойности показват темпа
на „стопяване“ на вложения капитал в предприятието, т.е. степента на неговата
декапитализация.
RΟΙC =

ΝΟPΑΤ

(2)

ΙC

където:
ROIC е рентабилност на вложения капитал, а NOPAT и IC имат същото
съдържание както във формула (1).
Замествайки формула (2) в (1), получаваме трите основни ключови показателя за оценка на постигнатите резултати от предприятието във финансовата
перспектива на EVA:
EVA = ( RΟΙC  WACC )  IC ,

(3)

Разликата между възвръщаемостта на капитала и цената на капитала е
известна като икономически „спред“ (ROIC – WACC)4. Той ни позволява да
оценим ефективността в дейността на предприятието от гледна точка на икономическия му растеж, както и способността му да създава стойност. Това е
свръхдоходността на вложения капитал. Положителният „спред“ (ROICWACC>0) показва генерираната икономическа добавена стойност от предприятието. В обратния случай, когато „спред“-ът е отрицателен (ROIC-WACC<0),
предприятието работи на загуба и намалява стойността си. Възможен е и трети, междинен вариант (ROIC-WACC=0), при който предприятието запазва стойността си непроменена.
Aдаптирайки и доразвивайки модела, представен от В. Кузнецов5 (формула 4 и 5), показателят рентабилност на вложения капитал може да се декомпозира, като към него се добавят стойността на нетни приходи от продажби и
сумата на текущите активи. Това ще ни помогне да изследваме влиянието на
повече променливи, интегрирани вътрешно в показателя икономическата добавена стойност. По този начин ще идентифицираме основните ключови показатели и фактори на стойността, оказващи силно влияние върху EVA.
RΟΙC = RΟS  CAT  OIC ,

(4)

или
RΟΙC =

4

5

ΝΟPΑΤ
ΙC
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,

(5)

В литературата се среща още и като икономическа добавена норма на възвръщаемост на вложения капитал в предприятието.
Кузнецов, Н. Особенности оценки рентабельности и цен капитала современных акционерных
обществ. http://www.rae.ru/fs/pdf/2011/12-3/35.pdf, cc.-628-633, c. 629.
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където:
ROIC е рентабилност на вложения капитал;
S – нетни приходи от продажби;
CA – текущи активи;
ROS – рентабилност на приходите;
CAT – коефициент на обращаемост на текущите активи;
OIC – дял на текущите активи във вложения капитал, a останалите имат
същото значение както в предните формули.
Показателят рентабилност на приходите от продажби разкрива нетния марж
на печалбата. Разглеждането на отделните елементи, съставящи нетната оперативна печалба след данъци, обогатява информационното съдържание на показателя, като разкрива индивидуалното влияние на отделните компоненти върху
него (формула 6).
RΟS 

ΝΟPΑΤ
S

=

EBIT  (1  T )
S

(6)

,

където:
EBIT е печалба преди лихви и данъци;
T – данъчна тежест, a останалите имат същото значение, както в посочените по-горе формули.
При преобразуване на формулата за изчисляване на коефициента за обръщаемост на текущите активи чрез разделянето на числителя и знаменателя
й с размера на нетните приходи от продажби, се представя допълнителна информация за ангажираността на текущите активи (CA), обслужили 1 лев оборот (формула 7). Дезагрегирането на CA задълбочава анализа, чрез предоставяне на информация за обръщаемостта на трите структурни елемента: материални запаси (I), текущи вземания (CR) и парични средства (C).6
CA 
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S

CA 
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1
1
S

S
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S



C

,

(7)

S

Като цяло, най-податливи на управление в структурата на показателя EVA
са текущите активи. Причината за това е най-лесното въздействие от страна на
ръководителите върху материалните запаси, вземанията и паричните средства,
като обект на гъвкав и непосредствен вътрешен контрол. Изграждането на логистична връзка с клиентите довежда до по-бързо събиране на вземанията от тях,
т.е. налице е бързото им трансформиране в парични еквиваленти. Колкото е повисока обръщаемостта на паричните средства от оперативната дейност, толкова
по-ефективно предприятието управлява своите текущи активи.
6

Текущи финансови активи не се включват във вложения капитал, поради това, че те нямат
принос в нетната оперативна печалба на предприятието.
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Разделянето на текущите активи по съставни елементи (формула 8), позволява делът на всеки от тези компоненти да се представи в размера на вложения капитал, чрез което да се открои влиянието на всеки от тях върху общата
стойност на показателя.
OIC 

CA
ΙC



I + CR + C  OCA
ΙC

,

(8)

Среднопретеглената цена на капитала (формула 9) в предприятието зависи от източниците, които формират капитала като цяло. Тя се определя като
среднопретеглена величина от цените на отделните форми и начини на финансиране. Икономическото значение на цената на капитала се измерва като процент
от цената, която предприятието трябва да плати за използване на ресурсите,
създаващи неговия капитал – собствен и привлечен.
WACC 

E
D+E

 RE 

D
D+E

 RD  (1  T ),

(9)

където:
WACC е среднопретеглена цена на капитала;
E – собствен капитал;
D – привлечен капитал;
RE – цена на собствения капитал;
RD – цена на привлечения капитал;
T – данъчна тежест.
В светлината на представения анализ се обрисува една цялостна, сегментирана картина на предприятието, позволяваща да се идентифицират ключовите показатели, влияещи върху показателя рентабилност на вложения капитал.
По този начин рентабилността свързва равнището на реализираната печалба с
използваните активи и отчетените приходи в стопанския процес. Анализът на
тези съотношения, в продължение на няколко отчетни периода, може да разкрие влиянието на всеки индикатор върху нормата на печалбата. Формула (5)
дава възможност за количествено определяне на въздействието от подобряване или влошаване на състоянието на ключовите съотношения в показателя EVA.
Синтезирайки гореизложеното, може да се направи извод, че подобрението на
някои от тези индикатори, в рамките на предложения модел, ще доведе до повисока стойност на рентабилността на вложения капитал, и като цяло, до повисока икономическа добавена стойност.
Така представените и анализирани ключови показатели за представянето
на предприятието във финансовата перспектива на EVA имат съществени недостатъци. На първо място, краткосрочни положителни резултати могат да бъдат
постигнати с цената на бъдещи негативни резултати в една дългосрочна перспектива. На следващо място, влошаването на качеството на продуктите, с цел
съкращаване на разходите по производство, е свързано с намаляване на удовлетвореността на клиентите и спад в бъдещите приходи от продажби. На пос-
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ледно място, финансовите съотношения имат исторически характер, т.е. те са
резултат от осъществени действия и факти в миналото и не са надежден индикатор за бъдещето като единствен ориентир.
По своята същност, финансовите показатели спомагат за определянето на
количествена оценка на показателя икономическа добавена стойност. Те обесняват постигнатите резултати едва след като последните станат факт, т.е. те
са изоставащи индикатори за създаването на стойност в предприятието. Приложени самостоятелно, финансовите показатели са незадоволителни и недостатъчни поради твърде насоченото, тясно и ограничено представяне на информацията от тях. Те обрисуват единствено историческите процеси, тъй като
отчитат вече осъществените оперативни действия.
2. Ключови показатели за оценка на постигнатите
резултати от предприятието в нефинансовата
перспектива – водещи индикатори
По своята природа, ROIC и EVA са исторически показатели, които може
да имат положителни стойности в краткосрочен план. Но в дългосрочен план е
необходимо предприятията да вземат под внимание онези нефинансови KPI,
които ще доведат до увеличаване на финансовите показатели за представянето
и до генериране на икономическа добавена стойност.
В свое изследване C. Ittner, D. Lacker и M. Rajan 7 определят, че 36% от
дружествата в разглежданата от тях извадка (или 114 от 317 обследвани предприятия), използват нефинансови показатели при оценка на постигнатите резултати. Някои от значимите нефинансови показатели за оценка на поведението на
тези изследвани предприятия, са следните: удовлетвореност на клиентите, нефинансови стратегически цели, качество на предоставения продукт или услуга,
производителност, пазарен дял, удовлетвореност на служителите, подобряване
на процесите и реинженеринг, развитие и обучение на служителите, разработване на нови продукти, нововъведения и др. Авторите, прилагайки емпиричен тест
на споменатите показатели, извеждат четири алтернативни водещи индикатора
в нефинансовата перспектива за представянето на предприятието:8
• Съотношение на разходите за научноизследователска и развойна
дейност към нетния размер на приходите от продажби. Индикаторът измерва склонността на предприятието към търсене на нови продукти.
• Съотношение на средносписъчния брой на служителите към нетния размер на приходите от продажби. Показателят оценява способността на организацията да произвежда и разпространява продуктите си ефективно.
7

8

Ittner, C., D. Larcker, M. Rajan. The Choice of Performance Measures in Annual Bonus Contracts.//
The Accounting Review, April 1997, pp. 231-255, p. 238.
Адаптирано от: Ittner, C., D. Larcker, M. Rajan. The Choice of Performance Measures in Annual
Bonus Contracts.// The Accounting Review, April 1997, pp. 231-255, pp. 239-241.
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• Съотношение на пазарната към балансовата стойност на предприятието – разкрива растежа на предприятието и инвестиционните
му възможности.
Нефинансовите индикатори са значително по-силно свързани с бъдещите
резултати. Те съдържат допълнителна информация, която намира отражение
във финансовите (изоставащи) показатели, значително по-късно, през следващ
отчетен период. Слабостите на финансовите KPI могат да бъдат елиминирани
посредством комбинирането им с нефинансовите. Определянето на водещи
нефинансови показатели помага за постигане на положителни стойности на показателя EVA в дългосрочна перспектива.
3. Прилагане на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати
от предприятието
Цялостна картина и оценка на дейността на предприятието може да се
получи, само ако се обединят изоставащите и водещите индикатори на постигнатите резултати и се разгледат в тяхната логическа връзка, единство и последователност (фиг. 1). Сегашните стойности на тези индикатори са насочени
към миналото и към бъдещето, тъй като отчитат минали и евентуални бъдещи
събития в дейността на предприятието. Целесъобразно е позиционирането на
оценката на дейността на предприятието в междинна позиция, чрез преформулиране на ключовите показатели за представяне в една взаимна обусловеност и
връзка.

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА
НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО
МИНАЛО

ИЗОСТАВАЩИ
(ФИНАНСОВИ)
ИНДИКАТОРИ

НАСТОЯЩЕ

ГФО,
ВЪТРЕШНОФИРМЕНА
И ПАЗАРНА
ИНФОРМАЦИЯ

БЪДЕЩЕ

ВОДЕЩИ
(НЕФИНАНСОВИ)
ИНДИКАТОРИ

Фиг. 1. Интегриран модел за оценка дейността на предприятието
За целите на емпиричния тест, моделът за оценка на финансовото състояние ще бъде приложен върху български фармацевтични предприятия. Изследването е осъществено за периода 2007 – 2012 г. Критериите, които са използвани при подбора на предприятията, са: 1) да имат публикувани за периода годишни финансови отчети, приложения към тях, както и годишни доклади за дейността; 2) да извършват разходи за научноизследователска и развойна дейност и 3)
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да оповестяват тези разходи в годишните финансови отчети и приложенията
към тях. От 23 български фармацевтични предприятия на зададените критерии
отговарят само 2, поради което моделът за оценка ще бъде приложен върху
„Балканфарма Разград“ АД и „Балканфарма Троян“ АД.
В таблица 1 са представени стойностите на изоставащите и водещите индикатори9 на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати от предприятията.
През анализирания период с по-ясно изразено предимство в стойностите на
показателя дял на печалбата получена от 1 лев приходи от продажби, е „Балканфарма Троян“ АД. Въз основа на получените за показателя стойности през периода
2010 – 2012 г., може да се счита, че дружеството е с оптимална рентабилност за
едно производствено предприятие.10 Съществено влияние върху този коефициент в
разглежданите предприятия оказва държавната политика за регулиране на механизмите за образуване на цените на лекарствените продукти. Това, от своя страна,
ограничава маржа на печалбата, която регистрират техните производители.
Коефициентът на обръщаемост характеризира величината на продажбите, извършени с един лев текущи активи. За „Балканфарма Троян“ АД стойността на този показател е по-висока, като се наблюдава първоначален спад и
последващо увеличение. За „Балканфарма Разград“ АД също е налице първоначален спад в стойността на показателя, последван от стабилен темп на нарастване на броя на оборотите, извършени от краткотрайните активи.
Значително влияние върху показателя дял на текущите активи във вложения
капитал и при двете разглеждани предприятия оказват материалните запаси и вземанията, от което може да се направи извода, че в по-голямата си част краткотрайните
активи са от по-трудно ликвидните. В случая, това може да се тълкува като признак
за нарастване на производството през разглеждания период. Значителното влияние
на вземанията във вложения капитал, чиито най-високи стойности са през 2008 г. за
„Балканфарма Разград“ АД и 2007 г. за „Балканфарма Троян“ АД, са сигурен знак за
обхваналата страната ликвидна криза и нейното отражение върху взаимоотношенията между предприятията. Взетите правилни и уместни решения за управление на
оборотния капитал през следващите години от анализирания период довеждат до
нормализиране на стойностите на индикатора. Ниските стойности на съотношението
на паричните средства във вложения капитал и при двете предприятия, свидетелстват за рационално и ефективно използване на най-ликвидните активи.
От таблица 1 ясно се вижда, че и двете изследвани предприятия не създават остатъчен доход. Нещо повече – те не генерират стойност, а консумират
вложените в дейността си средства. „Балканфарма Троян“ АД е с по-големи
отрицателни стойности на показателя икономическа добавена стойност през
9

Поради факта, че разглежданите предприятия не са котирани на БФБ, съотношението „пазарна
към балансова стойност на предприятието“ няма да бъде представено в интегрирания модел на
оценка.
10
Оптимална стойност на коефициента при производствени предприятия се определя в диапазона
0,08-0,1.

Изоставащи и водещи индикатори на интегрирания модел за оценка на постигнатите
резултати от предприятието

Таблица 1
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първите две години от разглеждания период. През следващите години стойностите превъзхождат тези на другото изследвано предприятие. Въпреки, че дружествата реализират печалба от дейността си през по-голямата част от изследвания период, тя не е достатъчна по размер, за да покрие алтернативните
разходи по използвания капитал. През 2007 г. за „Балканфарма Разград“ АД се
наблюдава най-благоприятната стойност на показателя EVA. Причините за това
са: 1) по-висока стойност на реализираната печалба през разглеждания период
и 2) най-ниската стойност на вложения капитал в дейността. Като цяло се наблюдава тенденция на подобряване след 2009 г., изразена, от една страна, в
намаляващата отрицателна стойност на показателя EVA, а от друга – в колебливо повишаващия се темп на добавяне на стойност (ДEVA). Другото разглеждано предприятие – „Балканфарма Троян“ АД, регистрира положителна стойност на показателя единствено през 2010 г., след което се наблюдават влошаване и последващо подобряване в стойността на оценката на икономическата
добавена стойност. Свидетелство за това е представеното стойностно изменение на показателя ДEVA. Като външни причини за негативните резултати на
показателя икономическа добавена стойност може да посочим и тежката финансово-икономическа криза, застигнала България в периода след 2007 г.
За установяване на връзката между изоставащите и водещите индикатори на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати от предприятието, е необходимо прилагането на корелационния анализ. Мярката за линейна
вероятностна връзка между тези два типа индикатори е представена чрез коефициента на корелация:
 in=1 ( xi  x)( yi  y)

r =


n
i =1

( xi  
x ) 2  in=1 ( yi  y) 2

.

(10)

където:
r е коефициент на корелация;
x – стойностни величини на изоставащия индикатор EVA;
y – стойностни величини на водещите индикатори.
Извършва се проверка на статистическите хипотези за значимостта на
коефициентите на корелация. Формулират се хипотези: H0: ρ = 0 – коефициентът
на корелация е статистически незначим; и H1: ρ  0 – корелационният коефициент е статистически значим.
Обемът на извадката е малък (n < 100), поради което при проверката на
хипотезите е необходимо да се използва Z-критерия на Фишер. При него емпиричната величина z се пресмята по формула (11).
z = Zr n - 3

където:
Zr е трансформация на корелационния коефициент r.

(10)
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Когато емпиричната величина z е по-малка от теоретичната zα, тогава се
приема нулевата хипотеза (H0). От това следва, че коефициентът на корелация от
генералната съвкупност е равен на нула и е статистически незначим. Равнището
на значимост α показва каква е вероятността за допускане на грешка от този род,
т.е. да отхвърлим нулевата хипотеза (H0), когато тя е вярна. Равнището на значимост α се използва за извличане на теоретичната величина на z-критерия от таблицата за стандартно разпределение. При равнище на значимост α = 0,05, zα e
1,96. Данните от приложения корелационен анализ са представени в таблица (2).
Таблица 2
Установяване на връзките в интегрирания модел
за оценка на представянето на предприятието
Връзки в интегрирания
модел за оценка дейността
на предприятието
1. Зависимост на показателя
EVA със съотношение
между разходите за
научноизследователска и
развойна дейност към
нетните приходи от
продажби

2. Зависимост на показателя
EVA със съотношение
между средносписъчния
брой на служителите към
нетните приходите от
продажби

Коефициенти

„Балканфарма
Разград“ АД

„Балканфарма
Троян“ АД

Коефициент на
корелация

0,256

0,210

Коефициент на
детерминация

0,066

0,044

z = 0,461

z = 0,369

zα = 1,96

zα = 1,96

z < zα

z < zα

Приемаме H0

Приемаме H0

Коефициент на
корелация

-0,832

-0,856

Коефициент на
детерминация

0,692

0,733

z = 2,058

z = 2,240

zα = 1,96

zα = 1,96

z > zα

z > zα

Приемаме H1

Приемаме H1

Статистическа
значимост

Статистическа
значимост
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През разглеждания период за двете предприятия, съществува силна обратна линейна зависимост при установяване на връзката между показателя EVA
и съотношението между средносписъчния брой на служителите и нетните приходи от продажби. Основание за това ни дава стойността на емпиричната величина z, която е по-голяма от теоретичната zα (таблица 2, т. 2). Поради това
отхвърляме нулевата хипотеза (H0) и приемаме, че коефициентът на корелация
е статистически значим и отразява реално съществуващата връзка в генералната съвкупност при изследваната втора зависимост от таблицата. Намалението на съотношението между броя на заетите лица и нетните приходи от продажби довежда до изменение на стойността на показателя EVA. Намалението
на приходите катализира след себе си като резултат и намаление на броя на
заетите служители в двете анализирани предприятия, докато увеличаването в
нетните приходи предизвиква с по-слаби темпове увеличение в броя на заетите
лица. Коефициентът на детерминация показва, че в „Балканфарма Троян“ АД
73,3% от изменението на показателя EVA се дължи на промените в съотношението между броя на заетите служители и нетните приходи от продажби, докато при второто предприятие този процент е 69,2%. За останалата зависимост от
таблица 2, получената емпиричната z-характеристика е по-малка от теоретичната zα , което е основание за приемане на нулевата хипотеза (H0). Коефициентите на корелация от генералната съвкупност са равни на нула и са статистически незначими. Причини за това могат да бъдат: 1) малкият обем от изследвани предприятия; 2) спецификата на произвеждания продукт и 3) дългият сложен и продължителен процес на създаване и въвеждане в употреба на нови
лекарствени средства. В заключение можем да валидизираме, че вторият индикатор в нефинансовата перспектива (от таблица 2) за оценка на представянето на предприятията е силно свързан водещ показател на създадената стойност, измерена впоследствие от изоставащите индикатори на финансовата перспектива.
В контекста на разглеждания модел за оценка на дейността на предприятието, интегрираността на показателя EVA е представен двуаспектно, веднъж
като вътрешно взаимодействие в метриката, и втори път – като външно сътрудничество с нефинансови водещи индикатори. Потвърдената чрез емпиричното
изследване логическа връзка между ключовите показатели допринася за обогатяване на познавателната зависимост на новите контролно-аналитични индикатори за оценка. Това, от своя страна, аргументира предимствата на адаптирания модел, в сравнение с традиционния подход за оценка, които могат да
бъдат систематизирани по следният начин: 1) изоставащият индикатор EVA не
отразява цялата регистрираната печалба, а само тази, която е генерирана от
оперативната дейност на предприятието; 2) икономическата добавена стойност
включва в себе си цената на вложените средства в дейността на стопанската
единица и 3) водещите нефинансови индикатори информират за това, какво може
да се случи с предприятието в бъдеще и характеризират възможността за реализиране на печалба.
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Заключение
Обединяването на финансови и нефинансови индикатори довежда до изграждането на един комбиниран модел за оценка на представянето на предприятието, включващ, от една страна, резултати от осъществени действия и факти
от миналото, и от друга – индикатори за бъдещото развитие, силно свързани с
бъдещите резултати. Извършеният емпиричен анализ доказва силна зависимост и висока обяснителна сила между водещия индикатор, изразяващ отношение на средносписъчния брой на служителите към нетния размер на приходите от продажби, и резултативния показател – икономическа добавена стойност. Полученият резултат подкрепя идеята за необходимостта от използването на интегриран модел за оценка на дейността на предприятието.
AN I NTEGRATED MODEL FOR ASSESSING
THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Assist. Prof. Iliyan Hristov
Abstract
In the article oneself there is developed a practical and applied model binding the lagging
(financial) and leading (non-financial) indicators in the assessment of the activity of the enterprise
and its future development. The conducted empirical analysis demonstrates a strong
dependency and high explicative force between the leading indicator, expressing the ratio of
the average list number of employees to the net amount of the revenue from sales, and the
resultant indicator – economic valuе added. The obtained result reinforces the need for the use
of a comprehensive approach in the assessment of the activity of the enterprise.
Keywords: key indicators, lagging (financial) indicators, leading (non-financial)
indicators, economic valuе added.

