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П РЕДГОВОР
Това ръководство за обучение по управление и планиране на фермата е едно от
серията ръководства, издадени от Службата по управление, маркетинг и
финанси на ФАО (СУМФ), обслужваща различни региони и под-региони в света.
Това ръководство е адаптирано за ползване в България и е предназначено за
малки и средни ферми. То е насочено към нуждите на тези ферми, свързани с
прилагането на пазарния подход и развитието на управленски умения за
увеличаване на тяхната конкурентноспособност на местния и световния пазар.
Това ръководство е предназначено за консултантите от Националната служба за
съвети в земеделието и може да се ползва и от други служби на Министерство
на земеделието и горите.
Това ръководство съдържа значителна по обем тематика, обхваната с редица
инструкции, упражнения и дискусии. Основните части на всеки модул са
включени и в специалните презентации на слайдове, които са част от
ръководството. Темите, включени в ръководството, са тествани по време на
практическо обучение в България, и резултатите от него са включени в
материала.
Пакетът с материалите за обучение трябва да се разглежда като основа, върху
която да се адаптира съобразно конкретните нужди на участниците в обучението.
Учебното ръководство е подкрепено с допълнителни материали, създадени в
СУМФ, както и други, изготвени съобразно конкретните нужди на консултантите
по планиране и управление в земеделието. Изказваме признателност и
благодарност на Димитър Николов от Института по аграрна икономика и на
Киран Ганън за тяхната подкрепа и активно участие в адаптирането на
ръководството и на Уолтър де Оливейра, който беше в основата на
първоначалното издание на това ръководство.
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K АК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ НАРЪЧНИК
Ö ÅËÈ ÍÀ ÍÀÐÚ×ÍÈÊÀ
Целта на този наръчник е да осигури обучителите на консултанти от службите за
съвети с подходящи материали за основните принципи и инструменти за
планирането и управлението на фермата. Консултантите от службите за съвети
обикновено са технически подготвени, но често не разбират икономиката добре и
как тя може да се използва в планирането и управлението на фермата. Този
наръчник е “лечебното” обучение за тези консултанти. Очакванията са, че с
изложения материал за управление на фермата, те ще се подготвят по-добре за
да помагат на фермерите да подобрят уменията си за управление на фермата и
своята конкурентноспособност.
Преподавателите могат да използват наръчника, за да предложат на съветниците
от службите за съвети в земеделието с:

3

Разбиране на принципите на икономическата и финансовата ефективност;

3

Процедурите за идентифициране на техническите и икономически пречки
пред фермата;

3

Методите
за
анализ
ферма/предприятие;

3

Умения за планиране и управление на фермата, които помагат да
фермерите да отговорят на нови пазарни възможности;

на

производителността

на

отделната

Важно е всеки консултант да разбира принципите и инструментите на
управлението и планирането на фермата.

Ö ÅËÅÂÈ ÃÐÓÏÈ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ
Целта е да бъдат обучени консултанти по земеделие. Обучението е ценно за
всички консултанти, работещи за местните държавни структури, НПО или
търговски организации. Целта е да бъдат обхванати всички лица от
институциите, ангажирани с насърчаването на предоставяното на съвети в
управлението на стопанството.
Подобно обучение в управление на фермата е ценно и за консултанти с
ограничено ниво на образование. Макар подобни консултанти да нямат

viii

възможност да прилагат всички методи и инструменти, описани в наръчника, те
могат по-добре да разберат принципите за вземане на решения, пред които са
изправени пазарно ориентираните фермери, и така могат по-ефикасно да
взаимодействат с тях в ежедневните им дейности. Поради тази причина
обучението цели да подобри работата на консултантите на всички нива в
постоянния им контакт с фермерите.
Освен това ръководството може да е полезно и за обучението на студенти по
аграрикономика в университетите и колежите в България.

Î ÁÓ×ÈÒÅËÈ
Първоначално целта беше този наръчник да се използва от основния екип от
обучители, обучени в рамките на проекта на ФАО “Изграждане на капацитета за
устойчиво предоставяне на съвети по агробизнес на пазарно ориентираните
фермери”, но може да се използва и от всички, което провеждат обучение по
планиране и управление на фермата. Предполага се, че обучителите са
запознати до известна степен с икономическите концепции, макар че не е
задължително да имат задълбочени познания. Този материал би трябвало да е
полезен за обучителите
за разработването на по-ефективна програма за
обучение в бъдеще.
Очаква се, че курсът на обучение ще бъде подобрен от принос от външни
експерти по специализирани предмети. Подобни посетители трябва да бъдат
поканени да допринесат, ако тяхното подробно познание е уместно и ако са
познати като ефективни комуникатори и експерти в своята област. Приносът им
ще допълни сесиите, провеждани по този материал.

Ñ ÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÚ×ÍÈÊÀ
Наръчникът се състои от справочни материали, обхващащи набор от теми
включва материали за раздаване и презентации на PowerPoint. Наръчникът
презентациите са написани и подготвени като авто дидактически материали
ясни обяснения на използват концепции и инструменти, подкрепени
практически примери.

и
и
с
с
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Ê ÀÊ ÄÀ ÑÅ ÈÇÏÎËÇÂÀ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎÒÎ
ПОДГОТОВКА

И АДАПТАЦИЯ

Обучаваните също трябва да се подготвят предварително като прочетат
предоставените материали и се запознаят с инструкциите към упражненията.
Очаква се обучаваните да прочетат материалите, раздадени по всяка от
основните теми.

ФИЗИЧЕСКИ

УЛЕСНЕНИЯ

Помещенията за обучение трябва да са достатъчно просторни за малки работни
групи и за лектори. Необходими са мултимедия, бяла дъска или флип чарт и
фотокопирна машина.

УЧАСТИЕ

НА ОБУЧАВАНИТЕ

Могат да се използват техники за насърчаване на участието Те тралбва да
насочват обучителите, когато обучават консултантите как да:

3

Комуникират ефективно с обучаваните и да очертават ясна картина на
темите за управление на фермите;

3

Да превеждат тези нужди в ясно фокусирани решения за обучение;

3

Да се договорят за цели и планове за развитие;

ВСТЪПИТЕЛНИ

И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЕСИИ

Участниците трябва да имат възможност да “прехвърлят мост” между класната
стая и практическата си работа чрез специфични дейности, които ще
предприемат при завръщането си към работата.
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В ЪВЕДЕНИЕ КЪМ НАРЪЧНИКА
Много малки и средни стопанства в България значително изостават от процеса
на производство за пазарно ориентираната икономика. Рентабилността при
обработване на разпокъсаната земя в подобни стопанства сериозно се влияе от
липсата на умения и техники за функциониране в условията на пазарно насочена
икономика и от трудностите да достигнат мащабите на добре развитите
икономики.
В стремежа си да отговори на тези потребности Националната служба за съвети в
земеделието (НССЗ) е необходимо да бъде преориентирана към предоставянето
на съвети, съобразени с потребностите.
Модул 1 определя ролята на управлението в днешното земеделие, целите на
фермерите и процеса, с който се вземат решения, фермата и нейните
предприятия, брутния приход, производствените разходи, брутния марж и
рентабилността на предприятието.
Модул 2 описва процесът на планирането за пазарно ориентираното земеделие
и включва аспектите на маркетинга и инструментите за планиране във фермата
като брутен марж, частично бюджетиране, планиране на труда и паричен поток.
Модул 3 анализира работата на фермата и обхваща източниците на данни и
методите за събирането им, документацията и воденето на счетоводство във
фермата, финансовите извлечения и измерването на цялостното представяне на
фермата.
Модул 4 описва инструментите, използвани за инвестиционния анализ на
фермата.
Модул 5 описва някои от стратегиите, които могат да бъдат използвани, за се
управляват по-ефективно рисковете и несигурността, с която се сблъскват
фермерите.
Всяка част се състои от основен текст, материали за раздаване на участниците и
упражнения, които могат да се използват от консултантите като лекции.
Наръчникът може да се използва и за справка от консултантите, които искат да
проверят данните за планиране и управление на фермата.
Обучението по тези модули може да се пригоди към познанията и нуждите на
консултантите.
Таблицата
по-долу
предлага
последователността
и
необходимото време за представяне на частите в рамките на един основен
семинар. Обучителите обаче трябва внимателно да преценят опита на
xi

консултантите, участващи в обучението и целите, които се поставят с него.
Съобразно това те трябва да определят съдържанието и времето.
В заключение, този наръчник трябва да бъде “жив” документ, в който
информацията по отношение на добиви, цени и подобна информация, трябва
периодично да бъдат осъвременявана.
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Предложен график за провеждане на курса на обучение
Част за
обучение
Модул 1
Част 1.1.
Част 1.2.
Модул 2
Част 2.1.
Част 2.2.
Част 2.3.
Част 2.4.

Часове за обучен

ТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Лекция Практика

Въведение в управлението на фермата
Управлението на фермата като начин
увеличаване на печалбата
Фермата и нейните предприятия

3.50

Планиране
за
пазарно
ориентираното
земеделие
Процесът на планиране във фермата
Маркетинг процесът и пазарното планиране
Планиране във фермата – брутен марж
Планиране
във
фермата
–
частично
бюджетиране

Част 2.5.
Част 2.6.

Планиране във фермата – планиране на труда
Планиране във фермата – паричен поток

Модул 3
Част 3.1.
Част 3.2.

Работа на фермата
Събиране на данни във фермата
Оценка на ресурсите във фермата

Част 3.2.

Оценка
на
ресурсите
във
ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОЛЕТО

Част 3.3.

за

фермата

–

Ден 2
0.50
0.00
5.00
2.00
Ден 3
2.50
1.00
3.00
1.00

Ден 5
2.00
1.00
3.50
1.00
Ден 6
7.50
Ден 7
5.00
2.50
Ден 8
2.5
1.00

Оценка на работата на фермата

Анализ на инвестициите във фермата
Инвестиционен анализ

3.00
1.00
Ден 9
4.00
3.50

(продължение)
Модул 5
Част 5.1.

0.50

Ден 4
1.50
1.00
3.00
2.00

(продължение)
Модул 4
Част 4.1.

Ден 1
2.00
1.50

Риск и несигурност
Управление на риска и несигурността

Ден 10
4.00
3.50
Ден 11
5.00

(продължение)
Оценка на обучението

Ден 12
5.00
Общо

45.00

40.00

xiii
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ÏÏÅÅ××ÀÀËËÁÁÀÀÒÒÀÀ

О БОСНОВКА
Динамиката в политиката, пазара и новите технологии изисква от фермерите
непрекъсната адаптация на производството с цел увеличаване на печалбата и
запазване на неговата конкурентноспособност. Тази адаптация оказва влияние
върху размера на стопанството, вложените материали и методите за продажба на
продукцията. В тази връзка фермерите се нуждаят от съвременни управленчески
умения, позволяващи вземането на решения, съответстващи на настъпилите
промени.
Тази част започва с описание на управлението на фермата като процес и
завършва с няколко практически упражнения.

З АДАЧИ
В края на Част 1, участниците трябва да могат да:

&

Разбират концепцията за фермата и фермерските
продуктите;

&

Разбират концепцията за управление на фермата
и нейното значение за земеделието;

&

Определят и дискутират някои от най-важните
функции на управление на фермата;

&

Осъзнават важността от формулиране на целите;

&

Разбират етапите на управленческия процес.

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 1.1.

Концепцията за фермата и
нейните продукти

Сесия 1.2.

Какво е управление на фермата?

Сесия 1.3.

Защо е важно по-доброто
управление на фермата?

Сесия 1.4.

Какви са целите на фермера?

Сесия 1.5.

Как фермерът взема решения?

Упражнения

№ 1, 2 и 3

Материали

Материал A и В

PPT презентация

PPT 1.1.

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
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Земеделско производство

3

Управление на фермата

3

Процесът на управление
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ÑÅÑÈß 1.1.

Ê ÎÍÖÅÏÖÈßÒÀ ÇÀ ÔÅÐÌÀÒÀ È ÍÅÉÍÈÒÅ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

Фермата се създава върху земя, която се използва от фермерското домакинство
за земеделски дейности с цел издръжка на семейството. Върху земята може да
бъде изградена селскостопанска инфраструктура: сондажни кладенци,
напоителни канали, огради за животните, обори и складове за съхранение на
продукцията и къща, в която да живее семейството на фермера. Фермата включва
и отглежданите култури, животни и други ресурси, които осигуряват нормални
условия за живот на селското домакинство. Някои от дейностите, извършвани от
фермера, включват култивиране на площите, отглеждане на овощни и
зеленчукови градини, на животни, както и комбинация от тези дейности. Фермите
в България варират в зависимост от своя размер - от малки ферми за
задоволяване на жизнените потребности до големи кооперации и до арендатори
с по няколко хиляди хектара земя. Общата характерна черта на фермата е, че тя е
предмет на управление. Концепцията за фермата е сърцевината на управлението
на стопанството.
Най-важните характеристики на фермата са
следните: фермерът взема решения и ги
изпълнява от гледна точка рационалната
комбинация
на
вложените
производствени
ресурси (земя, труд, капитал) и произведените
земеделски продукти. Във фермата могат да се
организират няколко дейности, свързани с
производството на пшеница, царевица, картофи,
домати, мляко, месо и др. Тези дейности
наричаме земеделски производства.

НАПРИМЕР: Царевицата е краен
продукт от растениевъдно
производство, но тя може да бъде
използвана

и

като

фураж

за

хранене на кравите, и тогава е
входящ продукт за производство
на мляко.

По принцип фермата включва няколко производства. Всяко земеделско
производство съдържа вложени ресурси и крайни продукти. Понякога някои от
крайните продукти са входящи за други производства. Вложените продукти са
тези, които се включват в производствения процес: използване на земята, труда
на фермера и семейството му, и на други работници, наети допълнително,
семената и фуражите за животните, торове, инсектициди и други препарати,
средства за поддържане на животните или тракторите. Всичко, което се влага в
земеделското производство, е вложения. Крайните продукти са растениевъдите и
животински продукти, произведени във фермата.

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата
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ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

ВЛОЖЕНИЯ

ÑÅÑÈß 1.2.

КРАЙНИ ПРОДУКТИ

Ê ÀÊÂÎ Å ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÅÐÌÀÒÀ?

Ролята на фермера е двояка, тъй като той е едновременно мениджър и
земеделец. Като земеделец той се грижи за културите и животните, за да
произведе полезни за пазара продукти В растениевъдството фермерът се грижи
за подготовката на семената, сеитбата, борбата с плевелите, поддържането на
влагата в почвата и борба с болестите и неприятелите. В животновъдството това
включва отглеждането на животните, защита от болести и подслоняване през
зимата.
Другата роля на фермера като мениджър е свързана с управлението на бизнеса.
Докато земеделието изисква агрономически и зоотехнически умения,
управлението изисква вземането на решения или избор на алтернативи.
Следователно фермерът прави избор между различни култури, които може да
отглежда на всяко поле, избира какви животни да отглежда в стопанството, както
и организира наличната работна ръка за изпълнение на различните мероприятия,
особено в онези периоди на годината, когато се извършват няколко мероприятия
по едно и също време. Тук се включва и изборът на работните животни,
необходими за работа на полето.
В случаите, когато земеделието е пазарно ориентирано, фермерът трябва да
развива умения, свързани с покупките и продажбите. Той трябва да реши откъде
да купи по-добри семена, торове и пестициди. Трябва да реши дали да наеме
допълнителна работна ръка, да реши колко от произведената продукция да
отдели за консумация в домакинството и колко да продаде на пазара. И накрая да
реши на кого и кога да продаде тази продукция.
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v УПРАЖНЕНИЕ 1 – Общи проблеми пред фермерите
Видът на решенията, вземани от фермерите, могат да се обобщят като:

3

Избор между различни видове земеделски култури и животни;

3

Най-ефективно използване на наличните производствени ресурси;

3

Избор на най-подходящата технология;

3

Избор на клиент и продажбена цена.

Това са само някои от многото решения, които фермерът трябва да вземе през
годината.
Най-разпространено определение за управлението е “че то е насочено към
повишаване на печалбата”, “използвайки по най-добрия начин наличните
ресурси”, “чрез тяхното ефективно управление”. Разбира се съществуват и много
други определения. Управленските решения зависят от няколко фактора:

&

Първо, поставените цели и задачи;

&

Второ, наличните ресурси - земя, труд и капитал;

&

Трето, тези ресурси могат да се използват по повече от един начини.

Управлението на фермата е ограничено от ресурсите, които фермерът притежава.
Той трябва да знае как да комбинира тези ресурси, за да получи задоволителен за
него резултат. Фермерът се нуждае от допълнителни управленски умения, за да
бъде по-конкурентноспособен и за да повиши печалбата от земеделските
дейности.

v УПРАЖНЕНИЕ 2 – Какво е управление на фермата?
Фермерът е член на домакинството и на местната общност. В случай, че
решенията се вземат във фермерското семейство, то различните мероприятия ще
бъдат изпълнени от неговите членове. Разпределението на задачите в
семейството зависи от уменията на неговите членове. Съществува разделение на
труда между различните членове на семейството. Тъй като повечето решения,
свързани със земеделието, се вземат от фермера, те се вземат и от гледна точка
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на членовете на семейството. Фермерът желае най-доброто за всички членове на
домакинство си, което влияе и върху взетите решения. Въпреки това, желанието
на фермера да осигури по-добър живот на своето семейство, зависи от комплекс
от фактори, които в повечето случаи са свързани с повишаване
производителността на земеделието.
За да управлява успешно своето стопанство, фермерът трябва да притежава
следните качества:

&

Способност да организира и да достига специфични цели и задачи,
поставени пред фермерското домакинство;

&

Добро познаване на технологията за производство и маркетинга на
земеделските продукти;

&

Способност да комуникира с хората и да получава необходимата
информация;

&

Капацитет за вземане на обосновани и адекватни решения.

Всеки фермер може да притежава някои или всички от тези качества. Но за да
достигне крайната си цел, фермерът трябва да разработва маркетингови и
производствени планове. Той трябва да прави оценка на бъдещи събития и да
адаптира своите решения в светлината на технически, пазарни и политически
промени. Фермерите се нуждаят от умения, с помощта на които да се
адаптират
към
външните
промени
и
да
постигнат
по-висока
конкурентноспособност на своите стопанства.

v УПРАЖНЕНИЕ 3 – Качества на успешния фермер
Управлението на стопанството отнема доста
време и усилия и от него зависи успеха на
всички процеси - от засяването, отглеждането,
прибирането и продажбата на растениевъди
или животновъдни продукти. Добрият фермер
се учи от своите ежедневни грешки и се
стреми
да
промени
своето
мислене,
използвайки нова информация.

УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО
е

насочено

към

постигането

на

правилната комбинация от наличните
ресурси (земя, труд, и капитал) за
производството

на

земеделски

продукти.

Основните функции на управлението, свързани с промените в околната среда, са:
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Планиране - Този принцип е фундаментален и важен. Той изисква
решения, свързани с това какви производства ще се включат в
стопанството, каква политика и процедури ще се предприемат за
бъдещото финансово състояние на стопанството като цяло. Плановете се
изготвят на база наличните ресурси и личните цели на фермера.

3

Изпълнение - Изпълнението на плана включва закупуването на суровини и
материали, необходими за реализирането на производствения процес.
Това е много важна функция за производствения процес, защото
земеделието включва отглеждането на култури и животни, и в този
процес фермерът се сблъсква със значителен брой ежедневни проблеми,
които трябва да решава.

3

Контрол - Контролът включва наблюдение и коригиране на действията,
когато това е необходимо. Наблюдението често означава отчитане на
дейностите, което включва използването на ресурсите, оборота на
стадото, покупките и продажбите. Тази информация е необходима, за да е
ясно какво става във фермата. Резултатите от плана се контролират, за да
се наблюдава степента на неговото изпълнение, и дали се постигат
набелязаните резултати. Този процес позволява на фермера да види
нерешените проблеми и да предприеме съответните мерки.

Процесът на планиране, изпълнение и контрол е взаимосвързан и цикличен.

Фигура 1. Управленски функции

Планиране
Изпълнение
Нова
информация

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата
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ÑÅÑÈß 1.3.

Ç ÀÙÎ Å ÂÀÆÍÎ ÏÎ - ÄÎÁÐÎÒÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÅÐÌÀÒÀ ?

Фермерът работи в динамична и непрекъснато променяща се среда, която се
определя от:

3

Променящи се цени - Цените на входа и изхода на стопанството се
намират под непрекъснатото влияние на търсенето и предлагането на
пазара. Промените в цените на продуктите влияят върху рентабилността
на стопанството.

3

Промени в наличните ресурси - Количеството на наличните ресурси има
пряко влияние върху рентабилността на фермата. Проблемите, свързани с
доставката на стоки, могат да накарат фермера да намали използваните
торове, закупените фуражи и др. В тези случаи той ще бъде принуден
непрекъснато да променя решенията си, съобразно наличните ресурси.

3

Промени в техническите взаимоотношения - Връзката между продуктите
на входа и изхода имат влияние върху технологичните предимства на
фермера. Например, нов сорт пшеница може да бъде по-добър от досега
използвания, от гледна точка устойчивост на болести, което ще изисква
по-малко използване на фунгициди. Това води от своя страна до по-ниски
производствени разходи и до повишаване на рентабилността на фермата.

3

Променящи
се
институционални/социални
взаимоотношения
Факторите, свързани с достъпа до пазари/финансови институции,
държавна подкрепа и връзки с частния сектор също влияят върху
развитието на фермата.

Въпреки че фермерите могат да контролират използването на техните собствени
ресурси, те не могат да контролират факторите и средата около тях. Необходимо
е непрекъснато да оценяват потенциалната полза от технологиите, които
прилагат и да правят преоценка на връзката между входа и изхода на
стопанството. При внедряването на нови технологии, се повишава
производството и значителна част от него достига пазара. В този случай
пазарната цена на продукта пада, отразявайки се на съотношенията между цените
на продуктите на входа и изхода на земеделското производство. Фермерът трябва
да реагира на тези промени ефикасно. Повишавайки своите управленчески
умения той ще се подготви по подходящ начин да се адаптира към промените и
да се справи с тях, от гледна точка на влиянието им върху стопанството.
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ÑÅÑÈß 1.4.

Ê ÀÊÂÈ ÑÀ ÖÅËÈÒÅ ÍÀ ÔÅÐÌÅÐÀ ?

От гледна точка подобряване на управлението важно е да се разбере какви са
очакванията на фермера и неговото семейство. Фермерът се ръководи от няколко
цели при избора на различните действия. Някои от тях са:

&

Максимизиране на печалбата;

&

Повишаване качеството на произвежданата продукция;

&

Увеличение на продажбите;

&

Минимизиране на разходите;

&

Избягване образуването на дългове;

&

Постигане на “задоволителен“ стандарт на живот;

&

Намаляване на риска в земеделието;

&

Продължаване на семейната традиция в земеделието;

&

Осигуряване изхранването на семейството.

Фермерите обикновено имат много цели и някои от
тях влизат в противоречие. Въпреки това обща цел за
пазарно ориентираните производства е печалбата.
В дългосрочен план, печалбата от земеделието
трябва да бъде достатъчна, за да се покрият
семейните разходи и тези за производство на
земеделска продукция.

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата

ПЕЧАЛБАТА
между
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разликата

стойността
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приходите и разходите. Тя
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фермера от земеделие.
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ÑÅÑÈß 1.5.

Ê ÀÊ ÔÅÐÌÅÐÚÒ ÂÇÈÌÀ ÐÅØÅÍÈß ?

Фермерите постоянно взимат решения и консултантите играят важна роля в този
процес. Етапите на управленческия процес могат да се представят по средния
начин:
Определяне на
проблема и събоиране на
информация

Контрол и
наблюдение на
решението

ПРОЦЕСЪТ НА ВЗИМАНЕ
НА РЕШЕНИЕ

Изпълнение на
решението

Определяне и
оценка на
алтернативни
решения

Вземане на решението адаптиране на
най-добрата алтернатива

СТЪПКА 1:

Определяне на проблема и събиране на информация

Първата стъпка в този процес е да се определи същността на проблема. Този
етап включва събиране на данни свързани със сегашното състояние на фермата
като база за подобряване на системата на земеделие. Например, данните могат да
се използват за анализ на стопанството в сравнение с други подобни ферми в
района. Проблемите могат да бъдат свързани с използването на неподходящи
производствени технологии, свиване на пазара и липса на алтернативни пазарни
канали за дистрибуция.

СТЪПКА 2:

Определяне и анализ на алтернативни решения

Възможните решения на проблемите могат да включват закупуване на повече
суровини и материали, както и въвеждането на органично торене и нови методи
за борба с вредителите. Последствията от предприемането на съответните

12
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действия следва да се преценяват от гледна точка на възможното влияние върху
икономическото състояние на фермата.

СТЪПКА 3:

Вземане на решения
алтернатива

и

адаптиране

на

най-добрата

Коя от алтернативите е най-подходяща за фермата? Това по-скоро се налага,
когато необходимата информация за взимане на решения е налична и фермерът
избира най-често предлаганите решения. Окончателното решение се взема от
гледна точка на риска, или по-скоро от оценката на риска за всяка алтернатива.

СТЪПКА 4:

Изпълнение на решението

Фермерите са тези които прилагат на практика взетите решения и организират
тяхното изпълнение. В малките ферми обикновено членове на семейството
участват в планирането и изпълнението на определени задачи.

СТЪПКА 5:

Наблюдение

След като първите четири етапа са завършени е необходимо да се анализират
резултатите от взетото решение. Отчитайки направените промени е необходимо
да продължи процесът на наблюдение, за да се потвърди понататъшното
изпълнение на плана и постигането на набелязаните цели.

Съществуват три времеви хоризонта, в които се вземат решения в земеделието.
Те са следните:

&

Краткосрочни - Тези решения са насочени към ежедневната организация на
земеделските дейности като сеитба, плевене, торене, жътва и съхранение.
Те включват и подбор на животните, ветеринарен контрол и изкуствено
осеменяване на животните.

&

Средносрочни - Те са концентрирани към годишната организация на
стопанството. Например, изготвянето на сеитбооборота,
решения за
наемане на допълнителна работна ръка и дали да се внедри нов сорт или
по-икономична технология за отглеждане на животни.

&

Дългосрочни - Тези решения се отнасят за по-дълъг срок относно това,
дали да се увеличи или не размера на стопанството (чрез закупуване или

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата
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наем на земя), дали да се изградят нови сгради или да се закупят машини
и оборудване.
Краткосрочните решения са оперативни по своя характер, а средносрочните и
дългосрочните са свързани с инвестициите на капитал. Тази концепция ще бъде
обяснена по нататък в Модул 4 – Инвестиционен анализ на фермата.
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План за обучение

Модул 1

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №1

Общи проблеми пред фермерите

Задачи на участниците в обучението:
Участниците трябва да работят по двойки и да направят списък на основните проблеми стоящи пред
фермерите в тяхната общност. Те могат да бъдат степенувани по важност и да се групират в две групи:
организационни и оперативни.

Основни признаци

Бележка за лектора:
Това упражнение следва да се изпълни с използване на метода на мозъчната атака (вж. Приложение 3 –
Tехники за обучение)

ЧАСТ 1: Управление на ферматас цел увеличаване на печалбата
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План за обучение

Модул 1

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №2

Какво е управление на фермата?

Цел на упражнението:
Да обясни ролята на управлението на фермата във връзка с опита на консултанта .
Задачи на участниците в обучението:
Участниците трябва да работят в групи по двама и да отбележат основните задачи, с които фермерите ще се
занимават. Задачите да се групират в две категории: планови и оперативни.

Основни задачи

Бележка за лектора:
Това упражнение може да бъде проведено по различни начини: чрез упражнение с мозъчна атака или работа по
групи (вж. Приложение 3 – Техники за обучение)
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План за обучение

Модул 1

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №3
Качествата на един успешен фермер
Цел на упражнението:
Да насърчи участниците да мислят върху това, кое прави фермерът успешен при управление на фермата.
Упражнението е организирано така, че да представи възможност за консултанта да представи своя опит и да
проведе дискусия с участниците в обучението.
Задачи на участниците в обучението:
1.Работната страница е раздадена и от участниците се изисква подреждане на предполаганите качества от
гледна точка на тяхната важност (1 = много важно; 3 = най-малко важно).
2.Обучаемите следва да работят в групи и трябва да постигнат консенсус, относно най-желаните качества,
които трябва да притежава един успешен фермер.
3.Предложенията трябва да бъдат написани.
4.Следва дискусия.
Някои от най-важните качества, които обикновено се докладват са изброени по-долу. Този списък не е
изчерпателен и участниците могат да го допълнят. Участниците могат да се нуждаят от помощ при
подреждането на качествата по важност.

Бележка за лектора:
Лекторът трябва да насърчава участниците да дискутират различните условия за земеделие в отделните райони
на страната. Това се прави с цел оценка на опита на участниците от гледна точка изразяване на тяхното мнение.

Качества на успешния фермер

Оценка

1. Образование
2. Възраст
3. Способност да работи с хора
4. Познания върху земеделските практики
5. Съответствие между технологичните знания и квалификацията
6. Познаване на пазара и маркетинга
7. Опит в програмите за обучение
8. Обхват на контактите му
9. ...
10. ...
11. ...
...
Бележка за лектора:
Това упражнение може да се проведе по различен начин: чрез мозъчна атака, работа в групи или дискусия (вж.
Приложение 3 – Tехники за обучение).
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××ÀÀÑÑÒÒ 22::
Ô
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ ÈÈ ÍÍÅÅÉÉÍÍÈÈÒÒÅÅ ÏÏÐÐÎ
ÎÈÈÇÇÂÂÎ
ÎÄÄÑÑÒÒÂÂÀÀ

О БОСНОВКА
Тази част обяснява концепцията за земеделското стопанство и неговите
производства и въвежда участниците в някои основни понятия използвани при
управление на фермата. Това са производствени разходи, брутни приходи,
брутен марж, печалба и приходи общо за стопанството.

З АДАЧИ
На края на Част 2, участниците трябва да могат да:

&

Придобият познания за концепцията свързана с
земеделското производство, разходи, приходи и
печалба;

&

Разберат
групирането
на
разходите
като
променливи и постоянни при взимането на

&

Използват концепцията за брутния
печалбата за цялото стопанство.

решения;
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 2.1.

Земеделско производство

Сесия 2.2.

Брутен марж

Сесия 2.3.

Печалба

Сесия 2.4.

Приходи от дейността

Упражнения

№4

Материали

Материал В

PPT презентация

PPT 1.2

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЧАСТ 2: Фермата и нейнитепроизводства

3

Земеделско производство

3

Брутни приходи, производствени разходи, брутен
марж и печалба

3

Приходи от дейността
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ÑÅÑÈß 2.1.

Ç ÅÌÅÄÅËÑÊÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Съществуват различни ограничения и възможности при управление на
земеделското производство. Познаването на категориите свързани с брутния
доход, производствените разходи, брутния марж и печалбата са важни, както за
консултанта така и за фермера.

БРУТНИ

ПРИХОДИ

Брутните приходи се формират от стойността на продадените земеделски
продукти. Те включват сумата получена от произведението на количеството
продадена продукция по изкупната цена и стойността на консумираната от
семейството продукция. Изкупната цена е тази, която фермерът получава при
продажбата на своята продукция, а не тази по която тя се продава в супермаркета.
Транспортните разходи и други маркетингови разходи трябва да се имат
предвид, ако те са свързани с продажбите на земеделските продукти от фермера.
За трайните насаждения приходите се отнасят в година, през която те са
получени. Годишният брутен приход общо за стопанството е сума от брутните
приходи за отделните производства през тази година.
Някои производства продължават повече от една година. Такива са различните
видове животновъдства, производството при многогодишните култури и трайни
насаждения. В тези случаи брутния приход се изчислява като се имат предвид
наличната и продадена продукция.
Брутният приход за едно животновъдство се изчислява така:
Прираст (в края на годината)
Прираст (в началото на годината)
Увеличение/Намаление на стойността
Общо продажби
По продукти
Продукти използвани за консумация в семейството
Общо
Закупуване на животни (през годината)
Нетни приходи от продажби през годината
Брутен приход
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лв. ................... (+)
лв. ................... (-)
лв. ...................
лв. ...................
лв. ................... (+)
лв. ................... (+)
лв. ...................
лв. ................... (-)
лв. ................... (+)
лв............
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Брутният приход от многогодишните растения се изчислява по аналогичен
метод. Промените в стойността на произведената продукция и стойността на
продукцията съхранявана в стопанството би трябвало да бъде част от
изчисляването на брутния приход.
Факторите, които влияят върху брутния приход на стопанството могат да бъдат
определени като:

3

Стойността на продукцията, която трябва да се продаде пряко или чрез
посредници;

3

Стойността на продукцията по отделни видове продукти и тази за
вътрешно потребление в стопанството. Например, царевицата за зърно
може да се използва отново в стопанството като фураж за животните;

3

Стойността на продуктите консумирани в земеделското домакинство.
Например, домати, картофи, мляко и др., които трябва да бъдат оценени
по изкупните цени;

3

Увеличението/намалението в стойността на животните – то е в резултат от
разликата в количеството (прираста) в началото и в края на годината.

3

Увеличението/намалението в стойността на съхраняваните в стопанството
продукти. В случаите, когато продуктите са произведени през предходната
година и се съхраняват за продажба при по-добри цени (зърно, картофи и
др.). Тук съществува разлика в стойността на продуктите в момента, когато
те са сложени на склад и в момента на тяхната продажба .

Пример за изчисляването на брутния приход
Брутен приход от производство на 1 дка картофи.
Картофи:
Консумация в семейството:
Брутен приход

ЧАСТ 2: Фермата и нейнитепроизводства

1600 кг/дка, цена 0,60 лв./кг =

960 лв.

400 кг, цена 0,60лв/кг =

240 лв.

= 1200 лв.
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v УПРАЖНЕНИЕ 4 – Оценка на земеделското производство
ПРОИЗВОДСТВЕНИ

РАЗХОДИ

Важно е да се разбере структурата на разходите за производство. Както фермерът
не може да влияе силно върху производствените разходи, така той още по-малко
може да влияе върху изкупните цени1. Поради това, когато фермерът иска да
увеличи своите доходи, той трябва да се стреми да намали разходите за
производство на единица продукция.
Производствените разходи обикновено се класифицират в две категории променливи и постоянни разходи. Отнасянето на един разход в двете групи
зависи от неговата същност от гледна точка на управлението. Някои от разходите
са постоянни, а други са променливи.

Променливи разходи
Променливите разходи са текущи разходи (обикновено те се извършват в
рамките на една година или за един производствен цикъл) и те могат да бъдат:

3

Разходи възникващи само в случай, че нещо се произвежда (те няма да
съществуват, ако не се произвежда нищо);

3

Разходи имащи склонност да се променят, в зависимост от размера на
производството (в зависимост от размера на обработваната земя или броя
на отглежданите животни);

3

Разходи, обвързани с отделните производства.

Например, да разгледаме труда необходим за производството на зеленчуци. Ако
фермерът наема допълнително работна ръка, той ще трябва да наеме
допълнително земя, за да може да увеличи производството. Подобен е случая с
разхода за гориво, който се увеличава при нарастване на обработваните площи в
стопанството. Следователно, променливите разходи в стопанството обикновено
са разходите за семена, торове, пръскане с хербициди, фуражи, ветеринарни
услуги, гориво и смазочни материали и др.

1
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Променливите разходи в растениевъдството могат да бъдат:

3

Семена - Те обикновено се купуват или могат да бъдат и допълнени от
собствено производство. Собственото производство обикновено е част от
произведената продукция от предишния сезон и тя също може да се оцени
по изкупната цена на продадената продукция.

3

Торове - Те обикновено се купуват или се използва тора от отглежданите
животни.

3

Пръскане - То включва използване на химически или биологически
препарати за обеззаразяване на семената, борбата срещу вредителите и
болестите.

3

Наемен труд - Тук се включва заплащането на работната ръка, която се
наема. Това се налага в случаите, когато членовете на домакинството не
достигат за изпълнението на определени операции (например: плевене,
прибиране на реколтата).

3

Гориво и смазочни материали (ГСМ) - Това са тези разходи, свързани с
използването на ГСМ в дейността на стопанството.

3

Други разходи за отглеждане - Тук се включват останалите разходи за
отглеждане на културите. Това могат да бъдат например, разходите за
пакетиране на продукцията.

Променливите разходи в животновъдството могат да включват:

3

Фуражи - Включват закупуването и транспорта на фуражи от една ферма в
друга (например зърното може да се произвежда от една ферма, а да се
използва за храна на животни в друга).

3

Ветеринарни разходи и лекарства - Тези разходи поддържат животните
здрави и включват основно заплащане на ветеринарни такси и лекарства.
Добавянето на витамини и хранителни елементи също трябва да бъде
включено в тези разходи.

3

Транспорт - Обикновено при големи партиди от стока се налага да се
наема допълнителен транспорт.

3

ГСМ - Тук се включва стойността на използваните в стопанството горива и
смазочни материали.

3

Други разходи за отглеждане - Тук се включва поставянето на ушните
марки и други мероприятия свързани с маркирането на животните.

ЧАСТ 2: Фермата и нейнитепроизводства
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Постоянни разходи
Постоянните разходи имат дългосрочен
Основно правило е, че намаляването
ефект (повече от една година) и те се
на постоянните разходи води до
определят
като
разходи,
които
са
увеличаване
на
печалбата.
Понеобходими
за
функционирането
на
високите постоянни разходи могат да
стопанството без да се влияят от някои малки
се компенсират с повишаване на
промени в неговия размер. В някои случаи
производителността на труда
във
определянето на постоянните разходи за
фермата.
дадено стопанство може да бъде доста
трудно. Някои постоянни разходи лесно се
определят за едно стопанство (например амортизацията или наема на сгради).
Други постоянни разходи (за машините) се определят по-трудно. Тракторите
например, могат да се използват в различни мероприятия. От друга страна
можем да разделим разходите свързани с амортизацията на трактора и горивото.
При увеличение на обработваните площи разходът за гориво ще се увеличи, но
амортизацията на трактора за годината ще остане същата.
Останалите постоянни разходи като амортизацията2 на сгради и машини,
поддръжка и ремонт, застраховки и наем могат да се изчислят за цялата ферма,
защото те не могат да се насочат към дадено производство.
Трудът може да бъде вложен от членове на семейството или нает. Наетият труд
може да бъде включен към отделното производство. Трудът вложен от членовете
на домакинството може да се отнесе в някои случаи като променлив разход, в
други като постоянен разход. Това зависи от размера на семейството и

2

Амортизация на машините: Годишния размер на разходите за възстановяване на дълготрайните активи са
нарича амортизация. Тя включва годишни отчисления от стойността на машините. Амортизационната норма
зависи от вида на машините. Например, тракторите и комбайните имат годишна амортизационна норма от 2025%, докато прикачния инвентар (култиватори, редосеялки, и др.) имат амортизационна норма от 10-20%.
Годишните разходи за амортизация можем да изчислим по следния начин:
Отчетна стойност – Ликвидационнна стойност
____________________________________
Полезен живот в години
където:

периода.

24

=

Годишни разходи за амортизация

Отчетна стойност - доставната стойност на дълготрайния актив;
Ликвидационна стойност - стойността, която може да се получи при продажба на актива в края на
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отглежданите култури. В случаите, когато дейностите в стопанството се разделят
между възрастните членове на семейството, те се приемат за постоянни разходи
през годината. От друга страна участието на децата през годината и те може да
се отнесе към променливите. За оценка на тези разходи използваме концепцията
за опортюнистичните разходи “opportunity cost3” – разходите на един избор
между най-добрите алтернативи.

ÑÅÑÈß 2.2.

Á ÐÓÒÅÍ ÌÀÐÆ

Брутният марж е прост, полезен и практичен инструмент, който се използва за
анализ и оценка на земеделското производство. Брутният марж за стопанството
се определя като от брутните приходи се приспаднат променливите разходи.
Брутен марж = Брутни приходи - Променливите разходи
Един фермер, който използва собствените си ресурси за отглеждане на култури
на стойност от 6000 лв. с променливи разходи от 1000 лв. ще получи брутен
марж от 5000 лв. (6000 лв. – 5000 лв.). Брутният марж е мярка за това колко
доход създава едно производство. Променливите разходи растат и падат, ако
стопанството се разширява или свива. Постоянните разходи на стопанството не
се влияят от размера на производството. Ако допълнителните променливи
разходи са по-малко от стойността на допълнително произведената продукция,
фермерът ще увеличи своя доход от това производство. Доходът за цялата
ферма ще се увеличи в резултат от увеличаването на брутния марж от всяко
земеделско производство.

ÑÅÑÈß 2.3.

Ï Å×ÀËÁÀ

Печалбата показва какво фермерът получава след приспадането на пълните
разходи за производство. Някои стопанства могат да имат по-висока, а други пониска печалба. Във връзка с определянето на проблемите свързани с ниската
печалба, анализът трябва да бъде направен по отделни производства.
Изчисляването на печалбата става след приспадане от брутните приходи на
постоянните и променливите разходи за производство. Докато при
изчисляването на брутния марж се взимат предвид променливите разходи, то при
изчисляване на печалбата се вземат предвид и постоянните разходи, т.е.
всичките производствени разходи.

3

Вж. Приложение 1 – Основни икономически принципи
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В случаите на притежаване на собствена земя,
доходът от нея следва да се оценява използвайки
концепцията
за
опортюнистичните
разходи
“opportunity cost”. База за тази оценка е цената, по
която се наема подобна категория земя.

ПЕЧАЛБАТА

се

управлява

чрез разпределяне на всички
приходи

и

разходи

между

отделните производства,
които се осъществяват.

Трудът вложен от семейството също следва да
бъде оценен по подходящ начин, все едно, че той е
наемен.

Лихвата се определя като плащания, свързани с използването на заемен
капитал4.

Брутни приходи
минус

Печалба/разходи
за фермата

равно

Брутен марж за
фермата

Променливи
разходи
минус

Постоянни
разходи

Факторите влияещи върху брутните приходи и печалбата са
посочени в следващите примерни стопанства.

4
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Фактори влияещи върху и печалбата в производството на картофи
климат
почви
минерални торове
органични торове
болести
Добив

сортове
напояване
сеитба
плътност на посева
загуби при прибирането

Брутни приходи
БРУТЕН
ПРИХОД

време на продажбите
продажби
Цена

сорт
качество

минус
Торове
Семена
Променливи
разходи

Химикали
Труд
Гориво
Други

минус
Труд
Постоянни разходи

Механизация
Наем
Лихви
Други

равно
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

ЧАСТ 2: Фермата и нейнитепроизводства
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Фактори влияещи върху производството на яйца
Обори
Порода
Хранене
Продажба на

Средна носливост от кокошка

яйца

Размер на яйцата
Устойчивост
Период на снасяне на яйца

Брутни приходи

и сезонност на производството
Цена на 1 яйце

Размер и тегло на яйца
Методи на продажби
Кафяви или бели кокошки
Процент на счупени яйца
второ качество яйца

Цена на бракуваните

Порода (тегло на кокошката)

кокошки

Възраст (първа или втора година)

Подмяна

Разходи за подмяна

на птиците

Смъртност

минус
Фуражи

Променливи

Ветеринарни разходи и лекарства

разходи

Наемен труд
Други

минус
Труд
Машини

Постоянни

Наем и лихви

разходи

Амортизация
Финансови разходи
Други

равно
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА
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Ï Å×ÀËÁÀ ÇÀ ÖßËÀÒÀ ÔÅÐÌÀ

Изчисляването на печалбата за цялата ферма може да стане по два начина,
използвайки брутния марж. Първият използва брутния марж за всяко едно
производство, като сумата от брутния марж за всички производства се намалява с
постоянните разходи за фермата. При втория начин се сумират печалбите за
всяко едно производство, за да се изчисли печалбата за цялата ферма.

Брутен марж = Брутни приходи – Променливи разходи
Печалба за фермата = Брутен марж – Постоянни разходи

Крайната печалба от дейността на фермата е
резултат от дейността през цялата година. Тя
трябва да покрие плащането на данъци и
разходите на семейството.

ЧАСТ 2: Фермата и нейнитепроизводства

Икономическата мощ на фермата се
измерва

с

размера

на

постигната

печалба.
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План за обучение

Модул 1

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №4

Оценка на земеделското производство

В групи от 3÷4 човека, участниците ще направят:
1. Оценка на ресурсите.
2. Определяне на ограниченията за всеки ресурс и причините за това.
3. Определяне на възможностите при дадени условия.
4. Представяне на ограниченията и възможностите в две колони.
5. Дискусия.
Участниците трябва да работят по двойки и да направят списък на основните проблеми стоящи пред
фермерите в тяхната общност. Те могат да бъдат степенувани по важност и да се групират в две групи:
организационни и оперативни.

30

Ограничения

Възможни решения

Земя

1. Размер
2. Сеитбооборот
3. Качество на почвите
4. Наем или аренда на земите
5.

1. Увеличаване на наетата земя
2. Повишаване на почвеното
плодородие
3.
4.
5.

Труд

6.
Размер
на
семейството
7. Образование
8. Технически умения и познания
9. Плащане
10.
11.

6. Използване на наемен труд
7. Повишаване организацията на
труда
8.
9.

Механизация

11. Наличие на машини и тяхното
използване
12. Брой машини
13. Производителност
14. Разходи за машини
15.
16.

10. Наем на машини или ползване
на външни услуги
11.
12.
13.
14.

Финансови ресурси

17. Липса на кредит
18. Неадекватен работен капитал

15. Достъп до кредит
16.

:: МОДУЛ I::
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××ÀÀÑÑÒÒ 11::
ÏÏÐÐÎ
ÎÖÖÅÅÑÑÚÚÒÒ ÍÍÀÀ ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÂÂÚÚÂÂ Ô
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ

О БОСНОВКА
Целта на планирането е да постави фермера в най-добрата възможна позиция
относно вземането на решения, свързани с бъдещото развитие на стопанството.
След като фермерът определи своите цели, следващата стъпка е да състави план
за достигането им, отчитайки възможностите на пазара.
Тази част разглежда процеса на планиране във фермата.

З АДАЧИ
В края на Част 2 участниците трябва да могат да:

&

Разберат етапите на целия процес на планиране;

&

Усвоят как плана отчита нуждите на фермера,
имайки
предвид
наличните
ресурси
в
стопанството и избраните производства.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 1.1.

Процесът на планиране

PPT презентация

PPT 2.1.

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3

ЧАСТ 1: Процесът на планиране във фермата

Етапи в процеса на планиране

:: MОДУЛ II::

3

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

ÑÅÑÈß 1.1.

Ï ÐÎÖÅÑÚÒ ÍÀ ÏËÀÍÈÐÀÍÅ

Няма утвърдена единна стратегия, която да ръководи фермерите при избора на
подходящите производства за техния план. Фермерите сами определят какво да
се произвежда в стопанството. Въпреки това има начини за подпомагане на
фермерите при взимането на някои принципни решения относно това, дали да
включат или не дадено производство, в каква комбинация и в какъв размер.
Процесът на планиране се състои от няколко етапа базирайки се на натурални и
финансови данни.
Плановата процедура включва следното:
1. Формулиране на целите и задачите
2. Извършване на инвентаризация на ресурсите в стопанството
3. Определяне на възможностите
4. Оценка на брутния марж и избор на производства
5. Изготвяне на общия бюджет на стопанството и плана за действие
Етапите представени във фигура 2.1.1 са описани по-долу.

ЕТАП 1:

Формулиране на целите и задачите

Този етап обикновено започва с определяне на целите на домакинството и
описване на приоритетите за фермера. Това може да бъде една проста цел като
максимизиране на печалбата или конкурентна цел свързана с повишаване на
печалбата и свободното време. Целите отразяват предпочитанията на селското
домакинство. Този етап е тясно свързан със Сесия 1.1.5, относно процесът на
взимане на решение.

ЕТАП 2:

Инвентаризация на ресурсите в стопанството

Вторият етап включва извършването на инвентаризация и оценка на
земеделските ресурси в стопанството (например, земя, отглеждани култури и
животни, сгради, машини и човешки ресурси). За това са необходими данни за
натуралните показатели от минали периоди. Инвентаризацията е база за
определяне на проблемите и
слабостите в икономическите и натурални
показатели на стопанството.
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ЕТАП 3:

Определяне на възможностите

Следващата стъпка е определяне на финансовото представяне на предприятията.
Този етап започва с внимателна оценка на пазарното търсене. Дори и
инвентаризацията да показва, че отглежданите култури и животни са в добро
състояние трябва да се имат предвид и пазарните възможности. Оценката на
пазара трябва да включва оценка на търсенето на продукта, възможните пазарни
цени, наличности, разходи и качество на закупуваните суровини и материали,
транспорта и съхранението на крайния продукт. Списъкът на потенциалните
алтернативи може да бъде твърде дълъг, затова те трябва да се намалят в “кратък
списък”. Съществуват твърде много алтернативи за разглеждане, които трябва да
се анализират в светлината на целите дефинирани в етап 1. Някои от идеите и
предложенията за различни производства могат да възникнат в резултат на
дискусии в семейството, а други да се предложат от консултанти, въз основа на
нова информация.

ЕТАП 4:

Изчисляване на брутния марж и избор на производства

Този следващ етап е свързан с оценка на финансовото състояние на
производствата в стопанството, което може да бъде изразено чрез разходите или
приходите за различните производства на един ха или на глава животно. За
много фермери решението относно вида на производствата се основава на техния
личен опит и предпочитания, както и на възможните сравнителни предимства на
различните дейности. Често фермерите не правят промени в техния план, а
адаптират и модифицират само съществуващите комбинации от производства. В
тази връзка плановият процес е насочен към изготвянето на бюджета на
съществуващите производства. Тези фермери, които са пазарно ориентирани
трябва да се съобразяват с пазарните промени и да въвеждат нови производства,
които също трябва да имат бюджет и оценка за приноса им в приходите на
стопанството.

ЕТАП 5:

Изготвяне на общия бюджет на стопанството и плана за
действие

Това е последния етап в процеса на планиране. Общият бюджет на фермата
проверява ефектите от сеитбооборота и въвеждането на нови производства върху
икономическата жизнеспособност на цялата ферма. Брутният марж на отделните
производства е опорната точка за изготвянето на общия бюджет и в края на
краищата на плана за действие. Тази информация трябва да отговаря на обема на
наличните ресурси в стопанството и решенията свързани с най-подходящите
производства за всяко едно парче стопанисвана земя. Решенията трябва да
отговарят на физическите
характеристики на ресурсната база, пазарните

ЧАСТ 1: Процесът на планиране във фермата

:: MОДУЛ II::

5

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

възможности, използването на останалите налични ресурси (труд и капитал) и
индивидуалните предпочитания на членовете на домакинството. Този процес
често включва пробите и грешките. След като бъде избрана комбинацията на
отделните производства, се оценява общия брутен марж и приходите за
стопанството.
Най-накрая
трябва да се изготви инвентаризацията на
дълготрайните активи. Разликата между общия брутен марж и постоянните
разходи дават общата печалба за стопанството.
Планът за действие може да се изготви, имайки предвид натуралните и
финансовите показатели на плана. Планът трябва да включва оценка на
сеитбооборота и използването на земята, график на операциите, списък на
доставчиците, оценка на инвестициите, профил на труда и прогнозните парични
потоци и бюджета на производството.

Фигура 2.1. Процедура за изготвяне на плана на стопанството

6

Етап 1

Формулиране на целите и задачите

Етап 2

Инвентаризация на ресурсите

Етап 3

Идентифициране на възможностите

Етап 4

Изчисляване на бюджетите
и избор на най-печелившите производства

Етап 5

Изготвяне на бюджета на стопанството и плана за действие
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ÌÀÀÐÐÊÊÅÅÒÒÈÈÍÍÃÃÎ
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О БОСНОВКА
Фермерите винаги трябва да вземат решение относно това, какво, кога и как да
произведат и къде да продадат готовата продукция. Планирането започва с
внимателно изучаване на потребителското търсене. С други думи маркетингът
помага на производителите да определят тези продукти, които са най-желани от
потребителите и за които те са готови да платят, както и тези продукти,
създаващи най-голяма печалба.
Маркетингът е една от най-малко оценяваните области в управлението на
стопанството. Това изисква повече усилия за неговото прилагане в управлението
на земеделието.

З АДАЧИ
На края на Част 2, участниците трябва да могат по-добре
да:

&

Разберат ролята и функциите на маркетинга;

&

Разберат маркетинговия план
заплахите и възможностите;

&

Разберат маркетинговите вериги и канали.

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране

и

анализа
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 2.1.

Ролята
на
маркетинга
потребителското търсене

Сесия 2.2.

Защо маркетинга е важен?

Сесия 2.3.

Маркетинговият план

Сесия 2.4.

Полза от маркетинговия план

Сесия 2.5.

Какво
трябва
да
маркетинговият план?

Сесия 2.6.

Маркетингови канали

Сесия 2.7.

Маркетингови вериги и разходи

Сесия 2.8.

Добавена
продуктите

Упражнения

№5и6

Материали

ГиД

PPT презентация

PPT 2.2.

стойност

и

съдържа

към

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
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ÑÅÑÈß 2.1.

Ð ÎËßÒÀ ÍÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ È ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÑÊÎÒÎ ÒÚÐÑÅÍÅ

Маркетингът означава откриване на това какво желаят потребителите и какво да
се произвежда за тях при получаване на печалба за фермера. Земеделският
маркетинг обхваща определен брой задачи, включващи: жътва, окачествяване,
сортиране, пакетиране, транспортиране, съхранение, преработка, дистрибуция и
продажба на продукта5. С една ефективна маркетингова стратегия фермерите
могат да си осигурят продължителни печалби.
Маркетинговите стратегии варират значително при различните фермери. Пазарно
ориентираните фермери произвеждат в един конкурентна среда с много купувачи
и продавачи. В тази връзка фермерите се наричат “получаващи цените”, което
означава, че те могат да продават колкото искат количества на пазарни цени.
Техните пазарни предизвикателства са свързани със следване на флуктоациите в
предлагането и търсенето през годината6. В една такава среда, успешния
маркетинг означава да продаваш колкото е възможно на по-високи цени. В някои
ситуации фермерът може да не бъде приемащ цената а правещ цената, когато
пазара още не съществува. Това е валидно за специализирани продукти,
произвеждани за определени пазарни “ниши”. За тези фермери, при които няма
още готов пазар, маркетинговата стратегия може да бъде свързана с промяна на
продукцията за получаване на по-висока цена. Това може да стане чрез
отглеждане на нови сортове или производство на продукти с по-високо качество,
за да се продаде на специализирани пазари (например, гъби, цветя, малини и
др.).
Независимо от това дали фермата е голяма или малка, пазарно ориентираните
фермери трябва да формулират една пазарна стратегия и да развият
маркетинговия план, който да отговаря на потребителските нужди. Фермерът
цели да максимизира печалбите, докато потребителите се стремят да
максимизират удовлетворяването на техните желания.
Печалбите могат да се максимизират чрез продажби на големи количества от
ограничен брой продукти на най-високата възможна цена. Задоволяването на
потребителските нужди може да бъде максимизирано чрез увеличаване броя на
предлаганите продукти за консумация и закупуване на тези продукти на
възможно най-ниската цена, съответстваща на техните доходи и желано качество.

5

Маркетинг на растениевъдството - Бюлентин 76 на Земеделската служба на ФАО

6

Вж. Материал Г – Определение на търсене и предлагане
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Можем да обобщим отново, че маркетингът е процес, в който фермерът открива
какво желае потребителят и го доставя на такова качество и цена, каквато той е
готов да плати, получавайки печалба от тази продажба. Съществуват четири
важни елементи на маркетинга:
1. Потребителят има приоритет: Фермерът трябва да започне не с продукта, а с
потребителя.
2. Процес на подбор: Фермерът трябва да реши на кого ще продаде продукта,
което определя времето и начина за продажба на продукта.
3. Промоция: Фермерът трябва да бъде сигурен, че продуктът е този, който
хората искат да купят. Фермерът трябва да представи продукта и да обясни колко
той е добър и защо те трябва да го купят.
4. Доверие: Добрият маркетинг се получава, когато потребителят вярва на
фермера.
Когато обсъждаме маркетинга на един земеделски продукт, фермерът трябва да
отговори на шест въпроса започващи с "П":
1. Потребители: Кои са потребителите? От какво те се нуждаят или желаят? Кой
действително купува продукта на пазара?
2. План: Какви стъпки трябва да се предприемат за продажбата на продукта?
3. Продукт: Какъв продукт се предлага на пазара? Той отговаря ли на
потребителските нужди? Това трябва да се реши с консултанта от службата за
съвети в земеделието.
4. Пазари: Къде се продава продукта? На какво разстояние е от фермата?
5. Продажна цена: На каква цена фермерът ще продаде своя продукт?
6. Промоция: Как фермерът ще информира потребителите за своя продукт?

ÑÅÑÈß 2.2.

Ç ÀÙÎ Å ÂÀÆÅÍ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÚÒ ?

Значението на добрия маркетинг може да се разглежда от различни страни:
национално и фермерско равнище. На национално ниво градското население се
увеличава и се увеличават неговите доходи. Глобалните промени в начина на
живот създават нови възможности за фермерите и селските общности. В същото
това време увеличената дистанция между фермите и пазара изисква продуктите

10
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да бъдат доставяни по един постоянен и подходящ начин. Този процес
принуждава фермерите да се специализират.
Много
селски
домакинства
в
България
притежават малки парчета земя и изпитват
трудности при издръжката на своите семейства.
Те могат да се запазят като станат печеливши
чрез специализация, например при производства
с висока добавена стойност. Типичен пример в
този смисъл е производството на месо, мляко,
плодове, зеленчуци и цветя.

Една от най-важните роли на
консултанта в маркетинга е да
осигури информация

и съвет, с

който да помогне на фермерите в
процесът

на

промени

от

самозадоволяващо се към пазарно
ориентирано стопанство.

Малките и големите ферми се различават съществено. Консултантите могат да
бъдат полезни познавайки силните и слабите страни на двата типа ферми7. Те
трябва да могат да предложат продукти и системи на земеделие, които имат найдобър прием на пазарите и да помогнат на фермерите при сключване на
договори за реализация на продукцията.
Таблица 2.2. Предимства и недостатъци на малките и големи ферми
Предимства

Недостатъци
Малки ферми

» Свободни трудови ресурси в семейството, поради
това е подходящ за интензивни производства, които
изискват садене, плевене и ръчно прибиране;
» Културите изискват умения за отглеждането;
» Производство за и
специализирани пазари.

обслужване

на

малки

» Необходимост да създава високи приходи от
малки парчета земя;
» Ниска степен на образование;
» Труден достъп до информация, пари и подкрепа;
» Липса на способности за договаряне;
» Нужда от стабилни приходи;
» Липса на традиция в маркетинга.

Големи ферми
» Механизация, голям размер на производство на
основни продукти като пшеница, царевица и
слънчоглед;
» Културите изискват много инвестиции;
» Продукцията се продава в големи обеми на
основни купувачи.

7

» Високи разходи за управление;
» Трудно се мобилизира и контролира работната
ръка;
» Малък брой заети на един дка, поради което трябва
да се въздържат от дейности изискващи ръчен труд.

Маркетинг на растениевъдството - Бюлентин 76 на Земеделската служба на ФАО
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ÑÅÑÈß 2.3.

Ì ÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈßÒ ÏËÀÍ

Маркетинговият план играе важна роля за успешното земеделие. Фермерите
трябва да подобряват своите умения в маркетинга, чрез формулиране на
маркетингови стратегии и изготвяне на маркетинговия план. Доколкото това е
едно сложно упражнение се очаква, че консултантите ще помагат на фермерите
при неговото изпълнение. По-важните елементи от един добър маркетингов
план са:

3

Да познава желанията, антипатията и очакванията на потребителите;

3

Да познава предимствата и недостатъците на конкурентите.

Базирайки се на тези два елемента, фермерите могат да развият една
маркетингова стратегия, която ще им осигури ръст и продажби на клиентите, подобро познаване на конкурентите и определяне на промените в пазарните места,
които могат да влияят върху ефективността на стопанството.
Целта на маркетинговият план е да идентифицира потребителите и
конкурентите, да очертае стратегия за привличане и задържане на потребителите,
определяне и предвиждане на промените. Земеделското стопанство чрез плана и
с добро познаване на пазара трябва внимателно да развие стратегия за постигане
на сигурни резултати. По принцип, първата и най-важна стъпка е свързана с
разбирането на пазара и неговото проучване, т.е. провеждане на маркетингово
изследване.
Маркетинговият план за един продукт (или за няколко свързани продукта или
група продукти) трябва да отговаря на следните въпроси:

&

Този продукт има ли постоянно търсене?

&

Колко конкурента
продукт?

&
&

произвеждат

същия
Бъдещите успехи в земеделието

Може ли търсенето на продукта да се
увеличи?

ще зависят твърде много от

Може ли фермерът ефективно да се
конкурира в цената, качество и доставка?

производството.

маркетинговите умения на
фермера, и по-малко от тези в

Един маркетингов план трябва да отговаря на тези въпроси. Добрият маркетингов
план започва с познанията за производството на продуктите и потенциалните
потребители. Първите стъпки свързани с това как най-добре да се продава
изискват уточняване на това кой купува и защо.

12
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Един маркетингов план трябва да съдържа следните теми:
Настояща пазарна ситуация:
Описание на обстановката на пазара, при която продукта ще бъде продаван. Той започва с това кои са
купувачите и какво те желаят следвайки някакво описание на пазара, в които продуктите биха били
продавани (например, съществуващи доставчици, изисквания към опаковките и др.).

Анализ на ограниченията и възможностите:
Базирайки се на оценката на пазарните възможности, фермерите определят възможностите и ограниченията,
които фермите срещат и реална оценка на вътрешните силни и слаби страни за справяне с пазарната
ситуация.

Маркетинговата стратегия:
Използвайки направения анализ фермерът създава един план свързан с маркетинговите задачи на фермата.
Стратегията трябва да включва ясно определяне на потребителите, техните нужди и прогнозните продажни
цените.

Матрицата дадена по-долу съдържа ограниченията, решенията, възможностите и
действията, като едно средство за подпомагане на фермерът при анализа и
формулиране на възможните стратегии. Тази матрица помага на фермера заедно
с консултанта да оцени дали стопанството създава пазарна стойност, да осигури
възможните решения на проблемите и да идентифицира възможностите за
влизане на пазара и правене на печалба.
Tаблица 2.3. Анализ на ограниченията и възможностите
Ограничения
» Няма местен пазар.
Скъпи и лоши транспортни услуги.

Възможности
» Производство на ранни продукти,
когато производителите са ограничен
брой.

Решения
Действия
» Организиране на местен пазар на » Насърчаване отглеждането на ранни
производители.
култури и въвеждане на подходящи
технологии на производство.
» Насърчаване на купувачите да
използват собствен транспорт.

Решенията на маркетинговите проблеми често са твърде прости и не изискват
големи промени в продуктите и въвеждането на нови технологии за тяхното
производство. Когато маркетинговият план е много сложен твърде вероятно е да
пропадне.

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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В маркетинговия план фермерите търсят правилната комбинация от фактори,
които ще задоволят потребностите на потребителите и ще увеличат печалбата в
земеделието. Веднъж направен планът трябва де се оцени, от гледна точка на
неговата реалистичност и възможност да повиши общата конкурентноспособност
на стопанството.

ÑÅÑÈß 2.4.

Ï ÎËÇÀ ÎÒ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈß ÏËÀÍ

Един добре изготвен маркетингов плана описва как да се спечелят и да се
задържат потребителите. Защо толкова те са важни? Отговорът е прост. Те са
тези, които осигуряват средства на фермера, от които той се нуждае в
ежедневната си дейност, да плаща своите задължения и да получава печалба.
Маркетинговият план е важен за организирането на всяко земеделско
производство. Маркетингът дава информация на фермера, която ако той
използва правилно ще му осигури по-добро
МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН е
постигане на поставените цели. Добрият маркетингов
средство, което позволява на
план ще увеличи продажбите и печалбата. Фермерът
фермера да има достъп до
трябва да убеди потребителите, че те купуват найпотребителя.
добрия продукт на най-ниската възможна цена. Ако
той не може да убеди потенциалните потребители в
това, то той ще изгуби и времето и парите си. Всичко това обяснява защо
маркетинговия план е важен за фермера.
Планът:

14

3

Идентифицира потребностите на потребителя;

3

Дава представа на фермера какво количество продукция може да продаде;

3

Помага на фермера да произведе достатъчно продукция за пазара;

3

Определя дейностите, от които фермера може да изкара достатъчно пари,
за да си плати задълженията и да получи печалба;

3

Идентифицира конкурентите и обяснява техните предимства в сравнение с
другите фермери;

3

Определя новите култури за отглеждане;

3

Идентифицира новите и/или потенциалните потребители;

3

Определя слабостите в управленческите умения на фермера;

:: МОДУЛ II::
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3

Идентифицира слабостите в целия бизнес план.

ÑÅÑÈß 2.5.

Ê ÀÊÂÎ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÚÄÚÐÆÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈß ÏËÀÍ ?

Един маркетингов план, изготвен
информацията дадена по-долу.

ИНФОРМАЦИЯ

от

консултанта

трябва

да

съдържа

СВЪРЗАНА С ПРОДУКТА

Продуктът и неговите ползи трябва да бъдат описани от гледна точка на
перспективите свързани с неговото потребление. Фермерите трябва да знаят или
най-малко да имат идея от това какво потребителите желаят:

3

Какви са отглежданите основни култури и животни, включително
сортове/видове?

3

Кога се прибират културите? Какъв е добива на дка, постигнати изкупни
цени и обем на продукцията?

3

Какви са предимствата на тези култури и/или животни в сравнение с други
от гледна точка на добив, качество, цена и сезонност?

3

Продукцията има ли различно качество? Какви качествени показатели се
използват?

3

Трябва ли да се пакетира продукцията? Какъв тип опаковки се използват –
размер и разходи за амбалаж?

3

Каква е равновесната цена за всяко производство ?

3

Какви са разходите за отглеждане, прибиране и транспортиране на
продуктите?

3

Съществуват
ли
култури/животни?

3

Какви са основните производствени проблеми?

ВЛОЖЕНИЯ

нови

технологии

или

практики

при

тези

И ФИНАНСИРАНЕ

3

Лесно достъпни ли са суровините и материалите за всички фермери?

3

С подходящо качество ли са те?

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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3

Доставчиците дават ли съвети на фермерите? Добри ли са тези съвети?

3

Имат ли фермерите пари за да платят за суровините и материалите?

3

Имат ли достъп фермерите до краткосрочни и дългосрочни кредити?

3

Какви са наличните източници на кредит? Какво
необходимо и какви са наличностите на финансиране?

3

Може ли фермера лесно да получи оборудване, независимо дали ще го
купи или наеме?

ЛОКАЛНА

16

обезпечение

е

МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА

3

Как земеделската продукция се продава сега?

3

Кой купува продукцията и кога?

3

Кой е най-важния посредник или купувач?

3

Кой купувач има най-добра репутация?

3

Какви цени са заплатени?

3

Дали съществува конкуренция между купувачите?

3

Съществува ли голяма разлика в цените получавани от фермерите за
подобен продукт в района? Защо?

3

Дават ли търговците кредит на фермерите и при какви условия?

3

Как се транспортира продукта до пазара?

3

Какъв е пазарът, където се продава продукцията?

3

Кой извършва транспорта?

3

Каква е цената на транспорта за различните пазари?

3

Колко е дълго пътуването? Колко често има транспорт в района?

3

Колко са ефективни транспортните връзки?

3

Каква форма на транспорт трябва да се използва, за да се закара продукта
на пазара?
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3

Трябва ли транспорта на продукта да бъде групов или се изпраща
индивидуално?

3

Каква е честота на пратките и кой е най-подходящия ден за пристигане на
пазара.

3

Колко контакта трябва да направят фермерите с пазара? Какви са техните
източници на информация и колко бързо те получават пазарна
информация относно цените, количествата и изискванията за качество?

3

Какви оплаквания имат фермерите от посредниците?

3

Какви оплаквания имат посредниците от фермерите?

МАРКЕТИНГОВИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

Тип и форма на продукта

3

Какви продукти се произвеждат от фермера?

3

Каква е маркетинговата форма (пресни, преработени и др.)

Конкуренция

3

Колко е конкурентен пазара?

3

Кои са основните доставчици на този пазар?

3

Колко се продава и през кои месеци на годината? (дневно, месечно,
годишно?)

3

Какви са предимствата и недостатъците на фермерите в сравнение с
конкурентите?

Външни фактори

3

Какви външни фактори могат да въздействат върху продажбите на
продукта (икономически растеж, инфлация, повишаване на цените на
входа, доходите на семействата)? Кое е най-важно?

3

Какви нормативни изисквания могат да въздействат върху пазара?

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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Купувачи/Потребители

3

Какви са характеристиките на купувачите/потребителите?

3

Как се използва продукта?

Пазарен потенциал

3

Колко е голям пазара? Колко продукция пазарът може да поеме?

3

Какъв пазарен дял може да заеме фермера?

Съхранение

3

Съхранява ли се земеделския продукт? Къде и при кого? Какво количество
от продукта трябва да бъде съхранявано? Какви условия за съхранение са
необходими?

Стандарти за качество, пакетиране, цени

3

Какви са стандартите за качество на продукта?

3

Какви пазарни цени са получени? (средни, максимални, минимални,
ефект на различните стандарти за качество върху цената)

3

Какъв тип опаковка е необходима? Какви са разходите за пакетиране?

Маркетингови разходи

3

Какви са разходите за маркетинг?

Продажби

3

Какви фактори е възможно да влияят върху продажбите (времето,
фестивали, денят на пристигане на пазара)?

3

Какъв е потенциалът и техниките за повишаване на продажбите?

Ценообразуване

18

3

Какъв тип цена има продукта – “приемащ цената” или “правещ цената”?

3

Каква е максималната цена, която може да се получи?
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3

Ако е тип “правещ цената”, каква ценова стратегия трябва да се следва?
Какъв е процента на правене на цената? Остава ли от договорената цена
разлика за печалба?

Представяне

3

Каква е тенденцията в популярността?

3

Как продуктът може да бъде по ефективно представен?

Проблеми и възможности

3

Какви са основните проблеми пред производителите?

3

Какви са основните проблеми относно консумацията?

ИЗПОЛЗВАНЕ
3

НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ

Съществуват ли някакви местни ресурси, които не се използват напълно
(например, преработка на храни, празни курсове, хладилници, местно
радио, централни телефонни линии към пазара)?

ЗЕМЕДЕЛСКАТА

ОБЩНОСТ

3

Кои са лидерите в земеделската общност??

3

Кои са най-успешните фермери и защо?

3

Фермерите нуждаят ли се от помощ свързана с маркетинга и от каква
помощ имат нужда?

Ключов момент за развитието на земеделието в България би могъл да бъде
интегрирането на фермерите, относно продажбата на тяхната продукция и
отговаряне на нуждите на градските пазари. Това е едновременно ограничение и
възможност. Първият въпрос, на който фермерите трябва да си отговорят, е
свързан с това какво аз мога да отглеждам и какво моите потенциални
потребители искат да купят? Това е една радикална промяна, която консултанта
трябва да обясни на фермера и той да разбере нейната важност.
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v УПРАЖНЕНИЕ 5 – Изготвяне на маркетинговия план
ÑÅÑÈß 2.6.

Ï ÀÇÀÐÍÈ ÊÀÍÀËÈ

Съществуват няколко маркетингови канала за фермерите. Те са:

&

Директни продажби от техните ферми;

&

Доставки на преработвателните фабрики – например, сокове, фурни,
консервни фабрики и др.;

&

Доставка на различни магазини на дребна, супермаркети, хотели и др.;

&

Продажби чрез сергии на пазара;

&

Продажби чрез правителствени заявки, например на армията и др.;

&

Споразумение за снабдяване на пазарите на едро;

&

Добавяне на стойност към техния собствен продукт и продажба на
продукта чрез различните пазарни канали отбелязани по-горе.

Тези възможности ще разгледаме по-детайлно в следващите параграфи.

ДИРЕКТНИ

ПРОДАЖБИ

Тази продажба се прави от фермера на мястото, където се произвежда продукта.
Потребителите идват във фермата, за да купят продукта. Примери могат да се
дадат с продажбите на зеленчуци от градината на фермера, продажбата на яйца и
прасета от фермата.
По принцип няма ограничения за вида на продукта, който може да бъде продаван
по този начин и това може да продължи толкова дълго, колкото желаят
купувачите.
Предимствата на този метод са:
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&

Няма транспортни разходи;

&

Продукцията се продава от самия фермер и разходите са по-ниски даже и
продажната цена може да бъде по-ниска;
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&

Това е подходящо за малките фермери.

Недостатъците са:

&

Фермерът трябва да приеме местната цена за своя продукт;

&

Фермерът не може да намери по-добро място за продажба на своя продукт.

Този вид маркетинг е подходящ за традиционните дребни земеделски
производители, които произвеждат зеленчуци и животни. Обаче, ако местния
пазар е задоволен фермерът трябва да търси по-далечни пазари.

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ

Фермери

Потребители

ПАЗАРИ

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Този канал е развитие на директните продажби от фермата и е начин да
приближи продукта към потребителя. На това по-просто ниво, фермерите или
група от фермери могат да оперират на селски пазари, продавайки на сергия
своя продукт. Евентуално, един продавач на сергия може да продава продукцията
на местните фермери или група от фермери. По принцип вида на продуктите,
които се продават на сергия са нетрайни като плодове и зеленчуци.
Сергиите имат следните предимства:

&

Могат да се разработват по-големи пазари

&

Фермерите имат полза от по-атрактивните цени

&

Ценовите колебания са по принцип по-малки

Недостатъци:
ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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&

Транспортирането на продукцията може да бъде трудно.

&

Качеството на продукцията трябва да бъде по-високо, защото на пазара
потребителите могат да бъдат взискателни.

&

Необходимо е едно постоянно количество от продукция, за да се
задоволят нуждите на пазара.

ПАЗАРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Фермери

Селски пазари

Потребители

ПАЗАРИ

НА ЕДРО

Тези пазари са изградени в големите центрове и градове за продажба на
зеленчуци, плодове и животни. Те се зареждат от големи производители на
плодове и зеленчуци. Разделянето на продукцията по качества има значение
върху получената пазарна цена. Фермерите или група от тях могат да продават
тяхната продукция чрез техен представител на пазара, който ще се опитва да
постигне по-висока цена за тях.
Предимствата на този тип маркетинг са:

&
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Фермерите и групите от фермери могат да получат предимства от повисоката цена по време на сезонни продажби, ако има достатъчно налични
продукти.
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&

Пазарът е способен да продаде големи количества от земеделските
продукти.

&

Фермерът може да наеме услугите на един агент, който изпълнява
задачите по продажбите.

Недостатъците са:

&

Качеството, пакетирането и представянето са много важни и продукцията
трябва да отговаря на стандартите за качество и опаковка.

&

Фермерът трябва да бъде убеден, че той може да покрие по-високите
маркетингови разходи, включително и комисионни за посредниците.

ПАЗАРИ НА ЕДРО

Фермери

Посредници

Пазари

Сергия на дребно

Потребители

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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ПРОДАЖБИ

НА ЖИВОТНИ ЧРЕЗ ДЕПА

Системата включва купувачи на животни, които посещават фермата и изкупуват
животни. Те се транспортират към депата, където групи от животни, обикновено
овце и говеда се продават от купувача на кланиците. Те изнасят или продават на
търговците на дребно или на преработвателите закланите животни.
Предимствата на тази система се състоят в:

&

Купувачите идват при фермера.

&

Плащането от страна на купувача е гарантирано.

&

Пазарът е по-голям от местния пазар.

&

Малките фермери имат достъп до тези продажби.

Недостатъците са:

&

Продавачът може да не получи цената, която иска за животните.

&

Цените могат да бъдат по ниски от "пазарните цени"

ПРОДАЖБИ НА ЖИВОТНИ "ДЕПА”

Фермери

Депа за животни

Касапин/Търговец

Потребители
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ДОГОВОРИ
С договарянето фермерът продава директно на търговеца на дребно на
договорена цена, количество и качество.
Предимствата на тези схеми са:

&

Надбавката за търговеца може да бъде намалена и производителя може да
получи по-висока цена за продукта.

&

Обема на продажбите е гарантиран за фермерите.

Недостатъците са:

&

Фермерът трябва да бъде сигурен, че през цялото време на договора може
да произведе достатъчно качествена продукция за търговеца.

&

Качеството на продукта трябва да бъде на високо ниво през цялото време.

&

Ако фермерът не може да посрещне нуждите на търговеца, той ще трябва
да купува допълнителни количества от продукта за да достави
договорените количества.

ДОГОВОРИ

Фермери

Търговец/Преработвател/Училище/Болница

Клиенти
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КОЛЕКТИВЕН

МАРКЕТИНГ

Фермерите могат да изберат да продават колективно сдружени във фермерските
асоциации и маркетинговите кооперации. В тях те могат заедно да продават
своите продукти на един или няколко пазара.

КОЛЕКТИВЕН МАРКЕТИНГ

Фермери

Сергии на пазара

Клиенти

ÑÅÑÈß 2.7.

Ì ÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈ ÂÅÐÈÃÈ È ÐÀÇÕÎÄÈ8

Различните звена включени в предвижването на продукта от фермата до
потребителя се наричат маркетингови канали. Всички трансфери на продукта,
включващи маркетингови дейности преминават от една форма към друга. Всички
дейности включват разходи. На най-простото ниво, разходите могат да
включват само времето, необходимо на фермера да отиде до най-близкия пазар
и да остане, докато неговите зеленчуци се продадат. На по-високо ниво един

8
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Адаптирано от "A Guide to Marketing Costs" - AGSM - FAO – 1993
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продукт може да се съхранява за по-дълъг период, транспортира на дълги
дистанции и преработва няколко пъти преди да достигне формата , в която ще
бъде продаден накрая.
Защо цената на продукта в магазина или
Хората, виждайки цената, която получават
пазара на дребно често е малко по-висока,
фермерите от търговците и сравнявайки я
отколкото цената платена на фермера?
с цената, която потребителите плащат за
Разходите включени в продажбите не
същия продукт, мислят, че потребителите
винаги се разбират. Знаем, че търговците и
и фермерите са експлоатирани. Понякога,
преработвателите харчат пари за транспорт
наистина търговците могат да получат
и/или пакетиране, но те имат и много
високи печалби, но по принцип те правят
други по-малко видими разходи. Понеже
малки печалби или дори и загуби.
тези разходи не винаги са видими
обикновено тези, които продават стоките
биват обвинявани, че получават твърде висока печалба. Анализирайки цената,
която получават фермерите от търговците и сравнявайки я с цената, която
потребителите плащат за същия продукт, хората мислят, че потребителите и
фермерите са експлоатирани. Понякога, наистина търговците могат да получат
високи печалби, но по принцип те правят малки печалби или дори и загуби. Ако
не реализират печалба търговците не биха искали да продължат бизнеса, което е
лошо и за потребителите и за фермерите.
По принцип, колкото е по-сложна и дълга маркетинговата верига, толкова
по-високи са маркетинговите разходи. Ако фермерът живее на 5 километра от
пазара, той нормално ще получава по-висок дял от крайната цена, отколкото ако
той живее на 20 километра, защото ще има по-ниски транспортни разходи. Един
производител на нетрайни продукти като например домати, е вероятно да
получи по-нисък дял от крайната цена, отколкото производител на трайни
продукти като фъстъци, защото неговия продукт може да се развали, докато
достигне пазара. При сравняването на изкупните цени и потребителските, ние
трябва да признаем напълно включените разходи. Един фермер, който
отглежда лук може да получи по-малък дял от крайната цена от този, който
продава карфиол, защото лукът може да се съхранява в продължение на няколко
месеца.
Различните видове разходи включени в маркетинговите канали са:

РАЗХОДИ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Парите изразходвани за подготовка и пакетиране на един ранен етап могат да
бъдат повече, отколкото могат да се възстановят от по-високата цена и по-
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ниските загуби. Подготвителните дейности, които обикновено се предприемат
от фермера могат да бъдат:

3

Почистване, например от земя;

3

Подкастряне, за отстраняване на нежеланите израстъци или корени;

3

Подбор, за отделяне на не-добре изглеждащите продукти;

3

Консервиране, например при лука, картофите или чесъна;

3

Сортиране на продуктите по размер и качество преди пакетиране, което ще
увеличи пазарната стойност на продукта

РАЗХОДИ

ЗА ОПАКОВКА

С изключение на големите плодове и зеленчуци като тикви и дини, които могат
да се транспортират в насипно състояние, повечето продукти се нуждаят от
опаковка. Някои зеленчуци с листа като зеле също се транспортират в насипно
състояние. Опаковката има три основни цели:

3

Да осигури по-подходящ начин третирането и транспортирането на
продукта;

3

Да осигури защита и реклама на продукта;

3

Да раздели продукта в подходящи единици, които да са удобни за
търговията на дребно и да представят по-атрактивно продукта на
потребителя.

Това което усложнява пакетирането са високите разходи. Плодовете и
зеленчуците могат да се пакетират и разопаковат няколко пъти по пътя от
фермера до потребителя, в зависимост от дължината на маркетинговия канал.
Фермерът може да използва различни форми за пакетиране с различни разходи
(чували, щайги, кафези). Всички тези различни видове на пакетиране включват
разходи и те трябва да се имат предвид, когато се пресмятат общите
маркетингови разходи. Въпреки че, пакетирането е скъпо, още по-скъпо ще бъде,
ако се спестяват пари от него. Лошото качество на пакетиране може да увеличи,
загубите вследствие развалянето на продукта. Така продуктът става по-малко
привлекателен за купувача, намалявайки цената, която той е готов да плати за
него.
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РАЗХОДИ

ЗА МАНИПУЛИРАНЕ

На всички етапи в маркетинговата верига продуктът ще бъде пакетиран и
разпакетиран, натоварван и разтоварван, слаган в склада и изваждан отново. Всяка
манипулация взета поотделно не е скъпа, но общата сума на всичките разходи за
манипулации може да бъде голяма. В някои случаи е необходимо да се направи
точна оценка на разходите за манипулация, особено ако те се включват като
фиксиран процент. В други случаи тези разходи се начисляват като отделно
перо.

ТРАНСПОРТНИ

РАЗХОДИ

След като е пакетиран продуктът се транспортира. Това може да се извърши по
вода и суша. Транспортните разходи се изчисляват лесно, ако фермерът плаща
на превозвача договорена цена за един килограм продукция. В други случаи
продукцията се превозва в “контейнер” и фермера трябва да наеме целия камион
и да транспортира различни продукти. В този случай разходите се изчисляват потрудно, особено ако камиона е собственост на фермера. Тогава, за да се
пресметне колко би струвал транспорта на фермера се използва стойността на
наема на такъв камион.
Ако фермерът продава своите продукти на място във фермата транспортните
разходи ще бъдат избегнати. Въпреки това, той знае, че ако продава продуктите
си на пазара ще получи по-високи приходи. Ако фермерът няма друг избор и той
транспортира сам стоката до пазара и изразходва време в този процес, тези
разходи трябва да бъдат част от разходите за производство. Това е един
алтернативен изход. Плащането на превозвач за транспорт на стоката до пазара
на база тонаж, може лесно да се изчисли. Често обаче това е скъп начин за
транспорт. Фермерите обединени в група могат да намалят транспортните
разходи, наемайки заедно един камион. Консултантите в този случай могат да
играят важна роля при тяхното организиране.

ЗАГУБИ

ОТ ПРОДУКТА

Загубите са присъщи при земеделския маркетинг. Въпреки че не се изхвърлят,
продуктите могат да загубят част от своето тегло при тяхното съхранение и
транспортиране. Фира от над 10% на ден може да има при много горещо време.
Отразяването на загубите в маркетинговите разходи е много трудно. В частност,
продуктът който е купен, но още не е продаден има разходи за пакетиране,
транспорт и съхранение. Ако няма количествени загуби, могат да са налице
качествени загуби, които ще рефлектират върху продажната му цена .

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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Старата техника при жътва и недобрите манипулации в стопанството
(натъртване и оставяне на слънце) развалят продукта преди той да бъде продаден
на потребителя. Лошите манипулации в стопанството могат да направят
ситуацията още по-тежка. Когато превозвачите транспортират на база контейнер
фермерите често се опитват да сместят повече продукти. В опита си да се
спестят транспортни разходи се нараняват продуктите и се причиняват загуби.
Продуктите могат да се наранят при транспорт по неравни пътища, излагане на
слънце и отгоре върху автобуси, при високи температури вътре в камиона, при
авария на камиона, а при престоя му за ремонт на пътя за два или три дни
продукцията в него ще се развали. Лошото манипулиране на пазарите на едро
също може да влоши качеството. Понякога продуктите могат да се натрупат на
големи купчини, което е предпоставка за нараняване и разваляне на продуктите.
Загубите на качество сe откриват от само себе си и са видими, когато търговеца
продава част от количеството на по-ниска цена от останалите, тъй като очаква
продуктите му да се развалят бързо.

РАЗХОДИ

ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхраняването се прилага от гледна точка спечелване на по-висока цена чрез
предлагане на продукта по-дълго време извън сезона. То просто удължава
периода, когато продукта се предлага на потребителя. В случаите на съхранение
на пресни продукти, тяхното дългосрочно съхранение е особено критично.
Въпреки че периодът на прибиране може да бъде няколко месеца, продуктите
трябва да се консумират през цялата година. За много нетрайни продукти
дългосрочното съхранение трудно може да се продължи. Очевидно е обаче, че
продажната цена на продукта след неговото съхранение ще бъде по-висока от
тази по-време на неговото съхранение. Разликата в цената трябва да покрива
разходите за съхранение, така че да покрие риска от загуби.

v УПРАЖНЕНИЕ 6 – Пример за изчисление на производствените загуби
ÑÅÑÈß 2.8.

Ä ÎÁÀÂÅÍÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÊÚÌ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Преработката е известен начин за добавяне на стойност към продукта. За
съжаление при комерсиализирането на земеделието, преработката се
концентрира и контролира от търговските фирми, създавайки по този начин
затруднения на малките фермери да добавят стойност към продукта в своите
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стопанства. В традиционното земеделие обаче, преработката в стопанствата е
често срещано явление.
Добавянето на стойност към продукта може да донесе следните ползи на
фермера или група от фермери:

&

Повишаване на тяхната печалба, чрез компенсиране на транспортните
разходи от селските райони към по-привлекателни пазари.

&

Повишаване трайността на продукта.

&

Заангажиране на работната сила в селското домакинство и групата
фермери по един продуктивен начин.

Намаляване на транспортните разходи чрез търсене на локални пазари за
преработения продукт. Например, бялото саламурено сирене намира готов пазар
в една местна общност като по този начин фермерските разходи се намаляват
драстично.

Факторите влияещи върху брутните приходи и печалбата са
посочени в следващите примерни стопанства.

Taблица 2.7. Възможни дейности свързани с добавяне на стойност към продукта
Продукти

Дейности за добавяне на стойност

Яйца
Плодове
Ядки
Свине
Зеленчуци

Сортирани и пакетирани
Изсушени, консервирани
Захаросани, осолени
Заклани и разфасовани
Сортирани, пакетирани и транспортирани към пазара на дребно,
изсушени, бутилирани, захаросани

Забележка: Сортирането е подходящо за почти всички продукти в стопанството

ЧАСТ 2: Маркетинговият процес и маркетингово планиране
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План за обучение

Модул 2

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №5

Изготвяне на маркетингов план

Задача на обучаемите:
Обучаемите трябва да формират групи от 4 или 5 човека. Всяка група трябва избере една стока и да даде
отговор на следните проблеми:
» Да определи основните маркетингови проблеми свързани с избраното производство;
» Определяне на съвета, който да се даде на фермера във връзка с идентифицирането на проблемите;
» Каква информация може да бъде нужна? Как може да се събере информацията? Какви могат да бъдат
източниците на информация?
Дискусия върху резултатите:
Използвайки информацията събрана във формата дадена по-долу, всяка група изготвя маркетингов плана за
избраните продукти. В процеса на представяне и дискусиите групите трябва ясно да определят как те ще
решат маркетинговите проблеми в плана.

Продукт

Маркетингови стратегии
Кога?
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Колко?

Къде?

Как?

На кого?

Изкопни
цени

Възможни
проблеми
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План за обучение

Модул 2

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №6

Пример за изчисляване на загубите от продукта

Задачи за обучаемите:
След прочитане на Материал Г2, участниците трябва да изчислят разходите от фирата за домати.
Изчисленията ще се правят при следните предположения:
»
»
»
»

Процент на фирата
Изкупна цена на доматите
Маркетингови разходи
Продажба на цена на доматите (пазар)

10%
0,05лв/кг
0,02лв/кг
0,08лв/кг

Изчисляването на фирата за доматите -Пример 1
Допускаме, че фирата е 10%. Един 1 кг домати, продадени от фермера ще бъде от 900 грама (0,9кг)
продадени на клиентите. Фермерът продава доматите на изкупна цена от 0,05 лв./килограм и маркетингови
разходи от 0,02 лв. на килограм изкупени домати. Продажната цена на доматите е 0,08лв за кг:
1 кг изкупен на 0,05 лв./кг
1 кг пакетиран и транспортиран на 0,02 лв./кг
ОБЩО РАЗХОДИ
Приходи от продажби 0,08 лв. x 0,9 кг
Поради, това разликата за фермера (Общо разходи – Брутни приходи)

= 0,05 лв.
= 0,02 лв.
= 0,07 лв.
= 0,072 лв.
= 0,002лв/кг от доматите.

Изчисляването на фирата за доматите -Пример 2
Следващият пример показва един масово използван метод за изчисление.
1 кг изкупени на 0,05 лв./кг
1 кг пакетирана и транспортирана за 0.02 лв./кг
10% загуби или 0,05 x 0,1
ОБЩО РАЗХОДИ
Приходи от продажби 0,08 x 1 кг
Поради, това разликата за фермера е:

= 0,05 лв.
= 0,02 лв.
= 0,005 лв.
= 0,075 лв.
= 0,08 лв.
= 0,005 лв./кг

Вторият метод за изчисления е грешен, защото фермерът изчислява приход от продукция, която вече е
разход под формата на фира.

××ÀÀÑÑÒÒ 33::
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ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ Ô
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ –– ÁÁÐÐÓÓÒÒÅÅÍÍ Ì
ÌÀÀÐÐÆ
Æ

О БОСНОВКА
Тази част разглежда използването на брутния марж в планирането на фермата
като инструмент за изчисляване на печалбата от различните земеделски
производства и технологии и оценка на потенциалната доходност на
алтернативните варианти. Брутният марж е средство за сравнение на съответната
ефективност на различни земеделски дейности или алтернативи (различни
технологии).

З АДАЧИ
На края на Част 3, участниците трябва да могат да:

&

Разбират концепцията за брутния марж и да я
използват в планирането на стопанството.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 3.1.

Използване на брутния марж
в планиране на стопанството

Сесия 3.2.

Изчисляване на брутния марж

PPT представяне

PPT 2.3.

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3
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ÑÅÑÈß 3.1.

È ÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÁÐÓÒÍÈß ÌÀÐÆ Â ÏËÀÍÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎÒÎ

Брутният марж е най-използваният начин за анализ на икономическото състояние
на фермата и бюджетирането. Той има следните предимства:

&

Фокусира се върху разходите на отделното предприятие, които могат да
варират в текущ план (по време на един производствен цикъл).

&

Не изисква много време, както метода на пълните производствени
разходи при анализа на стопанството.

&

Не изисква точно решение, каквото трябва да има при определянето на
постоянните разходи.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ

НА БРУТЕН МАРЖ

Брутни приходи
производство “A”
(картофи)

Минус
_

Променливи
разходи
за “A”

Равно
=

Брутен марж
“A”
Плюс

Брутни приходи
производство “Б”
(слънчоглед)

Минус
_

Променливи
разходи
за “Б”

Равно
=

+

Брутен марж
“Б”
Равно

+

Общо брутен марж за
фермата
Минус

+

Постоянни разходи за
стопанството
Равно

+

Печалба за фермата
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Пример за ферма в България

Производства

Пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед
Общо

Брутни
приходи
[лв./ха]

Променлив
и разходи
[лв./ха]

Брутен
марж
[лв./ха]

462
677
350
389
1878

493
256
510
259
1518

955
933
860
648
3396

Площ
[ха]
2,5
1,5
2,0
0,5
6,5

Общ брутен
марж
[лв./ха]
1232
384
1020
129
2765

(*) Данните са осигурени от семинара на НССЗ - октомври 2003 г. (1 щ.д. = 1,722 лв.)

Максимизирането на брутния марж е близо до това на печалбата (или
минимизиране на загубите), защото постоянните разходи не се променят.
Положителният брутен марж се отразява върху покриването на постоянните
разходи в стопанството.
Трябва да припомним, че брутният марж отразява връзката между цена,
производство и разходи. Поради това, една промяна в него може да е в резултат
от промените в:

3

Продажната цена на продукта

3

Разходите за производство

3

Комбинацията на производствата в стопанството

ÑÅÑÈß 3.2.

È Ç×ÈÑËßÂÀÍÅ ÍÀ ÁÐÓÒÍÈß ÌÀÐÆ

Изчисляването на брутния марж изисква наличието на данни за единица
продукция и очакваната изкупна цена за всяко производство в стопанството.
Изчисленията също изискват една оценка на общите променливи разходи на база
очакваното количество и разходите за единица. Брутният марж е удобен за
определяне на размера на земеделското стопанство.
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Вземаме пример за фермер с 4,8 дка земя и следните култури:

0,5 дка
2,0 дка
0,3 дка
2,0 дка
4,8 дка

Зеле
Картофи
Домати
Пипер

брутен
брутен
брутен
брутен

марж
марж
марж
марж

442 лв./дка
484 лв./дка
2882 лв./дка
1062 лв./дка

4,8 дка постоянни разходи (около 25% от променливите)
Печалба за фермата

221 лв.
968 лв.
865 лв.
2124 лв.
4178 лв.
-1044 лв.
3134 лв.

Примерът показва, че печалбата за фермата е висока. Обаче от гледна точка
определяне на възможни предизвикателства в системата на земеделие,
консултантът трябва да помогне на фермера при анализа на брутния марж на
отделните производства в стопанството. Брутният марж за пипера е както следва:
Пипер
Брутни приходи
Променливи разходи
Брутен марж

лв./дка
1500
- 438
1 062

Брутният марж съставен по този начин е недостатъчен за планиране,
бюджетиране и мониторинг. Тук няма разбивка по натурални показатели,
продукция, цени и разходи, както и няма предложение за съответното влияние на
различните вложения. Поради това е необходимо да се изготви възможно найподробна разбивка на променливите разходи и на брутните приходи.
Пипер
БРУТНИ ПРИХОДИ
ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
семена
торове (химически + оборски)
химикали/пестициди
наем на машини/транспорт
Oбщо променливи разходи
Брутен марж

лв./дка
1500
132
17
19
270
- 438
1062

Тази разбивка дава по-ясна картина за вида на разходите и можем да
предприемем първата стъпка към финансовия анализ на производството.
Например, знаем, че около 61% от променливите разходи се изразходват за наем
на машини и 30% за семена. Това осигурява полезна информация за сравнение с
други подобни производства на други ферми, разположени в околността.
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Полезно е обаче да имаме по-подробна информация, относно натуралните и
финансови показатели, свързани с входа и изхода на производството, както са
дадени по-долу:

Показатели

Мярка

Количество

Пипер зелен
Пипер червен
Субсидия

кг
кг
кг

1000
2000
1500

Общо приходи:

кг

Единична цена
[лв.]

Стойност
[лв.]

ПРИХОДИ
0,45
0,55
0,04

450,00
1100,00
60,00
1610,00

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
Разсадопосадъчен материал
Торове
» оборски
» амониева селитра
» суперфосфат
» калий
Препарати РЗ
Амбалаж
Поливна вода
Мех. услуги
Ръчен труд

бр./дка

Общо променливи разходи

ч/дни

10000

т/ дка
кг/дка
кг/дка
кг/дка

куб.m.
бр.

500
16
20,85

0,05

500,00

6,00
0,31
0,45
0,67

0,12
4,875

18,00
18,60
16,65
16,67
60,00
20,00
60,00
78,00
187,67

9,00

975,59

БРУТЕН МАРЖ

634,41

Вече имаме по-пълна картина за променливите разходи, свързани с
производството на пипер. Оттук става възможно да се оценят техническите и
финансовите предимства и недостатъци, които влияят върху общия брутен марж.
Например:

&

Отговаря ли равнището на използваните торове на агротехническите
изисквания?

&

Ниска или висока е цената на семената?

&

Какво е нивото на прилаганите пестициди в сравнение с тези на другите
ферми в същия район?

Брутен приход
Важно е да разберем състава на брутните приходи за пипера. Например:
Брутен приход:
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Така получаваме оценка за прихода от това производство. В действителност
продажбите могат да включват няколко компонента:
Брутен приход
1 500 кг зелен пипер
1 500 кг червен пипер
субсидия

(х 0,45лв./кг)
(х 0,55лв./кг)
(х 0,04лв./кг)

лв.
675
+ 825
+ 60
1500

По такъв начин става ясна картината на пазарния потенциал за продажби и
пазарната цена, която може да се постигне. В тази връзка трябва да се поставят
следните въпроси:

&

Реалистични ли са цените за червения пипер и субсидията за него?

&

Как можем да отгледаме по-големи площи пипер?

&

Възможно ли е да повишим цената на зеления пипер, чрез продажби на
различни регионални пазари?

В заключение брутният марж изисква оценка на брутния приход за всяко
производство, както и идентифициране на променливите разходи. Ако брутният
марж е изчислен за нуждите на плановия процес, установените управленчески
недостатъци могат да помогнат на фермера да състави бюджет за по-подходящи
алтернативи и да подобри плана на фермата за следващата стопанска година.
Брутният марж представлява превъзходен инструмент за тази цел.

ЧАСТ 3: Планиране на фермата – Брутен марж
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Следват примери, свързани с изчислението на брутния марж за
земеделски производства в България /за килограм в лв./

Показатели

Култура

БРУТЕН ПРИХОД
Продукт
Общ брутен приход
ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
семена
торове
пръскания
сезонен труд
труд, транспорт
Общо променливи разходи

КАРТОФИ - 1 дка
Мярка

Количество

Цена/кг
[лв.]

кг

1600

0,5

800
800

кг
кг
л
дни
-

250
86
1
3

0,7
0,3
30
10

175
26
30
30
55
316

БРУТЕН МАРЖ

Показатели
БРУТЕН ПРИХОД
Продукт
Общ брутен приход
ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
семена
торове
пръскания
сезонен труд
труд, транспорт
Общо променливи разходи
БРУТЕН МАРЖ
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Общо [лв.]

484

Култура

СЛЪНЧОГЛЕД - 1 дка
Мярка

Количество

кг

160

кг
кг
л
дни
-

0,5
0,25
0,1
-

Цена/кг
[лв.]

Общо [лв.]

0,4

64
64

8
0,4
70
-

4
10
7
18
39
25
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××ÀÀÑÑÒÒ 44::
ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ Ô
ÆÅÅÒÒ
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ –– ××ÀÀÑÑÒÒÈÈ××ÅÅÍÍ ÁÁÞ
ÞÄÄÆ

О БОСНОВКА
Тази част разглежда използването на частичния бюджет в планирането на
стопанството като средство за оценка на ефективността, свързана с ефекта само
на част от дейността на фермата.

З АДАЧИ
На края на Част 4, участниците трябва да могат да:

&

Разбират и използват частичния бюджет като
средство за оценка на ефекта от граничните
промени, включващи няколко производства в
стопанството.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 4.1

Използването
на
частичния
бюджет
в
планиране
на
производството и фермата

Сесия 4.2

Стъпки
при
изготвянето
частичния бюджет

Упражнение

№7

Материали

Материал Е

PPT презентация

PPT 2.4.

на

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3
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ÑÅÑÈß 4.1.

È ÇÏÎËÇÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ×ÀÑÒÈ×ÍÈß ÁÞÄÆÅÒ Â ÏËÀÍÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÒÎ È ÔÅÐÌÀÒÀ

Управлението се разглежда като начин, с който фермерът организира наличните
ограничени ресурси за постигане на целите, поставени от земеделското
домакинство. В малката ферма се включват само някои от земеделските
производства. Частичният бюджет е важен инструмент за оценка на ефекта от
граничните промени върху общата ефективност и позволява на фермера да
избира между различни технологии и производства.
Повечето от ежедневните решения, които фермерите трябва да вземат, на
практика представляват адаптиране на съществуващия план на стопанството.
Взетите решения често рефлектират върху приходите и разходите на
земеделските дейности. Частичният бюджет може да се използва например, при
покупката или наема на специализирано оборудване.

Какво представлява частичният бюджет?
Частичният бюджет е планов инструмент, използван от фермерите за оценка на
ефекта от отделни промени в дадена дейност вътре в стопанството. Чрез него се
проверяват само онези приходи и разходи, които се влияят от предприетата
промяна. По това се различава от общия бюджет на фермата, който включва
всички приходи и разходи. Частичният бюджет проверява икономическите, както
и неикономическите ползи и разходи от някаква възможна промяна.
Неикономическите ползи биха могли да бъдат, например, свързани с намаляване
на времето, изразходвано за селскостопански труд от различните членове на
семейството във фермата. С други думи частичния бюджет е наистина “тестване
на хартия” преди промяна на ресурсите в текущия план.

Кога той е полезен?
Много от промените не изискват пълна реорганизация на стопанството и могат
лесно да се определят. Фермерът може да организира ресурсите, с които
разполага, по повече от един начин. Това може да стане от гледна точка на
промените в изкупните цени, пазарното търсене и сеитбооборота. Поради това
частичният бюджет е полезен за оценка на следните промени:
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&

Разширяване на дадено производство;

&

Подбор на алтернативни производства;

&

Избор на различни производствени практики;
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&

Решение, свързано с покупката или наема на оборудване;

&

Повишаване на капитала;

&

Дали да се закупи ново оборудване, за да се намали ръчния труд, или да
се поддържа старото оборудване.

Частичният бюджет отчита факта, че малките промени в организацията на
стопанството, могат да имат едно или няколко въздействия, а именно:

&

Елиминиране или намаляване на някои разходи

&

Елиминиране или намаляване на някои брутни приходи

&

Предизвикване на допълнителни разходи.

&

Получаване на допълнителни брутни приходи

По-долу е даден пример за форма на частичен бюджет. Важно е да се отбележи,
че в лявата страна на формата има две категории, които намаляват печалбата допълнителни разходи и намалени брутни приходи. В дясната страна са
категориите, които увеличават печалбата. Те също са две – допълнителни
брутни приходи и намалените годишни разходи. Въведените в двете страни на
формата данни се сумират и се сравняват, за да се намерят нетните промени в
печалбата.
Форма (формуляр) за съставяне на частичен бюджет
ПРОБЛЕМ
ДОБАВИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ

[лв.]

НАМАЛИ БРУТНИ ПРИХОДИ

[лв.]

Общо
допълнителни
разходи
намалени брутни приходи (А)

и

...

ДОБАВИ БРУТНИ ПРИХОДИ
Брутни приходи:
...

[лв.]

...
НАМАЛИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ

[лв.]

Общо допълнителни приходи и намалени
разходи (Б)

...
...

Промени в печалбата (Б-А)

ЧАСТ 4: Планиране на фермата – Частичен бюджет
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ÑÅÑÈß 4.2.

Ñ ÒÚÏÊÈ ÏÐÈ ÈÇÃÎÒÂßÍÅÒÎ ÍÀ ÔÎÐÌÀÒÀ ÇÀ ×ÀÑÒÈ×ÍÈß
ÁÞÄÆÅÒ

Съществуват седем стъпки, които трябва да се следват при изготвянето на
частичния бюджет. Следващият пример илюстрира тези стъпки:

ПРИМЕР: ФЕРМЕР ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАПОЯВА ЕДИН ДКА, ЗАСЯТ С
КАРТОФИ. СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ “БЕЗ НАПОЯВАНЕ” Е СЛЕДНАТА.
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ФЕРМЕРА В ТОВА УПРАЖНЕНИЕ?

Показатели на 1 дка
БРУТНИ ПРИХОДИ
картофи кг
ед. цена лв./кг
Общо приходи
ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
семена-елит
торове
препарати
горива
труд
Общо разходи
Брутен марж

СТЪПКА 1:

Стойност
[лв.]
3000,00
0,40
1200,00
612,50
40,00
25,00
7,00
25,00
709,50
490,50

Описание на предложената промяна

Първата стъпка е да се опише предложената промяна в земеделските операции,
в този случай да се въведе напояване на 1 дка с картофи.

СТЪПКА 2:

Списък на допълнителните годишни брутни приходи

Втората стъпка е да опишат допълнителните брутни приходи в резултат на
предложената промяна. В този случай, напояването ще увеличи прихода с 500 кг
от картофи или 200 лв. (500 кг по 0,40 лв.) годишно.

44

:: МОДУЛ II::

ЧАСТ 4: Планиране на фермата – Частичен бюджет

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

СТЪПКА 3:

Списък на намалените годишни разходи

Третата стъпка е описание на намалените годишни разходи. В случая схемата,
свързана с напояването, няма да намали нищо от годишните разходи.

СТЪПКА 4:

Описание на допълнителните годишни разходи

Четвъртата стъпка е свързана с уточняване на допълнителните годишни разходи.
В този случай те включват допълнителния труд за изготвяне на водните канали,
напояване и прибирането на допълнителния добив. Повишаване на разходите
също ще има при транспорта и маркетинга.

СТЪПКА 5:

Списък на намалените годишни брутни приходи

Петата стъпка е свързана с определяне на брутния приход, който може да бъде
намален в резултат на напояването. В този пример, няма такова, но намаляването
на площите за напояване може да се отрази в намаление на продажбите.

СТЪПКА 6:

Оценка на промените в годишните приходи

Шестата стъпка е свързана с въздействието върху прихода. В горния пример
нетният приход на стопанството може да се увеличи с 200 лв. с въвеждането на
напояването.

СТЪПКА 7:

Социални въздействия

Последната седма стъпка е да се преценят неикономическите въздействия на
тези промени, като под това се разбира социалните аспекти, а именно онези,
които са свързани с участието или не на членове на семейството, работещи в
стопанството, повишаване адаптивността на производствения цикъл, намаляване
на черната работа и др.
В този пример, фермерът решава дали да въведе напояване от икономическа
гледна точка. То се състои в увеличаване на брутния приход с 200 лв. и
увеличаване на брутния марж с 35 лв. Фермерът трябва да се съобрази и със
социалните въздействия от напояването преди вземане на решението дали да
закупи или не напоителната техника.
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ЧАСТИЧНИЯТ БЮДЖЕТ може да се използва от фермера
за да изчисли как предложените варианти ще се отразят
на финансовото

състояние на

възможност

фермерите

решения,

на

отнасящи

се

до

да

фермата. Той дава
вземат

бъдещето

обосновани
на

техните

стопанства..

ПРОБЛЕМ: ВЛИЯНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО ВЪРХУ 1ДКА КАРТОФИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ
Допълнителен труд за:
» напоителни канали
» напояване
» прибиране на продукция
Допълнителен транспорт
Допълнителен маркетинг

[лв.]

Общо допълнителни разходи
НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ

165,00
[лв.]

Общо
допълнителни
разходи
намалени брутни приходи (А)

100,00
40,00
10,00
1,00
15,00

и

165,00

ДОБАВИ ПРИХОДИ
Брутни приходи:
Допълнителен добив (500 кг *0,40 лв.)

200,00

Общо допълнителни приходи
НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

200,00
[лв.]

Общо
допълнителни
намалени разходи (Б)

приходи

[лв.]

и

200,00
165,00

Промени в печалбата (Б-А)
ПРЕДИ ПРОМЯНАТА
Общо разходи
Общо приходи
Брутен марж
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[лв.]
709,50
1200,00
49,50

СЛЕД ПРОМЯНАТА
Общо разходи
Общо приходи
Брутен марж

35,00
[лв.]
874,50
1400,00
525,50
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План за обучение

Модул 2

Част 4

УПРАЖНЕНИЕ №7

Изчисляване на частичен бюджет

Бележки:
Допускаме, че фермерът ще отглежда моркови вместо грах. Разполагаме със следната информация за
фермера
»
»
»
»

Допълнителни приходи (моркови)
Спестени разходи (грах)
Допълнителни разходи (моркови)
Неполучени приходи (грах)

6400 лв.
5320 лв.
5380 лв.
5640 лв.

ПРОБЛЕМ: ВЛИЯНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО ВЪРХУ 1ДКА КАРТОФИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГОД. РАЗХОДИ

[лв.]

Допълнителен разходи (моркови)

[лв.]

Допълнителни приходи (моркови)

Общо допълнителни разходи

...

НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ

Общо
допълнителни
разходи
намалени брутни приходи (А)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГОД. ПРИХОДИ

и

...

Общо допълнителни приходи

[лв.]

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

...

Общо
допълнителни
намалени разходи (Б)

[лв.]

приходи

и

...

...

Промени в печалбата (Б-А)
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Отговор

ПРОБЛЕМ: ВЛИЯНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО ВЪРХУ 1ДКА КАРТОФИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГОД. РАЗХОДИ
Допълнителен разходи (моркови)

[лв.]
5380

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГОД. ПРИХОДИ
Допълнителни приходи (моркови)

[лв.]
6400

Общо допълнителни разходи
НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ

5380
[лв.]
5640

Общо допълнителни приходи
НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

6400
[лв.]
5320

Общо
допълнителни
разходи
намалени брутни приходи (А)

и

11020

Общо
допълнителни
намалени разходи (Б)

приходи

и

11720
11020

Промени в печалбата (Б-А)

700

Друг начин да разгледаме това решение е да изчислим нетния приход от новото
производство и това от съществуващото:

ПРЕДИ ПРОМЯНАТА
Допълнителен приход
Допълнителни разходи
(А)

[лв.]
6400
5300
1020

СЛЕД ПРОМЯНАТА
Неполучени приходи
Спестени разходи
(Б)
Разлика (Б-А)

[лв.]
5640
5320
320
700

Двата метода водят до заключението, че за да заменим едно производство с
друго, то трябва да създава повече печалба в сравнение с досега съществуващото.
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××ÀÀÑÑÒÒ 55::
ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ Ô
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ –– ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ ÒÒÐÐÓÓÄÄÀÀ

О БОСНОВКА
Тази част обяснява използването на планирането на труда в стопанството като
средство за по-добро разпределение на трудовите ресурси и тяхното най-пълно
използване.

З АДАЧИ
На края на Част 5, участниците трябва да могат да:

&

Разбират значението на планирането на труда за
фермата;

&

Да могат да изготвят данните за необходимия в
стопанството труд;

&

Използват планирането на труда за оценка на
ефекта от промените, настъпили в резултат от
въвеждането на различни производства в
стопанството.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 5.1.

Земеделско производство

Упражнение

№8

PPT презентация

PPT 2.5

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3

Планиране на труда

3

Необходим труд
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ÑÅÑÈß 5.1.

Ï ËÀÍÈÐÀÍÅ ÍÀ ÒÐÓÄÀ

Трудовите разходи заемат висок дял в общите производствени разходи на
стопанството. Поради тази причина е важно внимателно да се планира
използването на собствения и наетия труд. По-ефективно използване на труда
може да се планира на две нива: за всяко производство и общо за цялата ферма.
На ниво производство планирането на труда може да се използва за по-точното
изпълнение на различните операции. Тук проблемите са практически и са
свързани с начина на извършване на отделните операции. На ниво стопанство се
оценява използването на трудовите ресурси за цялата година. Тези две нива са
тясно свързани. Всякакви промени в избраните земеделски производства и
операции изискват от фермера да осигури подходящи трудови ресурси.
Планирането на труда включва, така наречения профил на труда за отделните
сезони на стопанската година. Този профил показва графически сезонните
изисквания за труд по производства и месеци. Процедурата за съставяне на този
профил е следната:
1. Изчислява се общия брой човекодни (човекочасове) необходими за всяко
производство. Например, средният стандарт за необходимите трудови разходи за
различните производства е представен в Tаблица 2.5.1.
2. Разбивка на общия брой необходими човекодни по месеци за всяко едно
производство.
3. Създаване на трудовия профил общо за всичките производства (вж. примера на
Фиг. 2.5.1).
4. Оценка на наличните човекодни във фермерското домакинство.
5. Анализ на предлагането и търсенето на труда и изработване на стратегия за
действие в случаите на дефицит или излишък на труд.
Имайки предвид, че много от земеделските операции се извършват от жени,
трудовият профил трябва да бъде разработен и по пол.
Необходимо е да се разгледат максималните и минималните нужди от труд,
свързани със сезонността на земеделското производство. Чрез промяна в
структурата на производството и на производствените операции е възможно да
се постигне по-добро разпределение и използване на труда. В периодите на
затишие трудът може да се използва за извършване на общи за фермата
дейности. Нуждата от труд през пиковите периоди (например. засаждане,
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плевене или прибиране на продукцията) може да бъде задоволена от наемане на
сезонна работна ръка или чрез ефективно използване на механизацията.
Таблица 2.5.1. Пример за необходимия брой човекодни за 1 дка в малка
ферма
Производство
Череши
Ябълки
Картофи
Общо
Труд за фермата
Всичко

ч-дни

Ян.

Фев.

Март

Апр.

Май

Юни

3
3
1
7
1
15

1
2
4
7
1
15

20

0
0
0

2
10
2
14
2
30

26
40
21
0
0
0

5
25
4
54

Юли

Авг.

5
5
1
11

1
1
0
2

Септ. Окт. Ноем. Дек.
25
3
28
4
60

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Пример: Създаване на трудов профил на хипотетична ферма

Производства
Череши
Пипер
Дини
Домати
Труд за фермата
Общо

Налични
човекодни
80
130
130
70
62
472

Необходими
човекодни
90
140
140
80
68
518

Профил на труда
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Произв.

Налични
Норма

Череши

Пипер

ЧАСТ 5: Планиране на фермата – Планиране на труда
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План за обучение

Модул 2

Част 5

УПРАЖНЕНИЕ №8

Изготвяне на трудов профил

Задачи на участниците:
Дадени са месечните нужди от труд и наличния труд в следващата таблица. Фермата притежава 5 дка от
които:
»
»
»
»

Домати
Картофи
Зеле
Пипер

0,5 дка
2,0 дка
0,5 дка
2,0 дка

Представете графично трудовия профил и направете коментар как ще посрещнете пиковите периоди от
гледна точка на труда.

НЕОБХОДИМ ТРУД [човекодни/дка]
Домати

52

Дини

Зеле

Пипер

Общо
месец

Януари

2

25

10

0

37

Февруари

5

20

10

15

50

Март

5

30

5

30

70

Април

5

10

5

30

50

Май

3

5

10

35

53

Юни

3

15

0

30

48

Юли

0

15

0

30

45

Август

0

0

0

35

35

Септември

0

25

0

25

50

Октомври

0

5

0

30

35

Ноември

5

5

0

0

10

Декември

5

5

0

0

10

Общо

33

160

40

260
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××ÀÀÑÑÒÒ 66::
ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ Ô
ÎÖÖÈÈ
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ –– ÏÏÀÀÐÐÈÈ××ÍÍÈÈ ÏÏÎ
ÎÒÒÎ

О БОСНОВКА
Тази част обяснява използването на паричния поток в планирането на
стопанството като инструмент за оценка на финансовото състояние на фермата
като цяло. Паричният поток показва на фермера дали стопанството е способно
да генерира парични излишъци или претърпява загуби и да намери онези
периоди от годината, когато са необходими допълнителни финансови ресурси.
Частта показва концепцията за паричния поток и разглежда идеи, свързани с
повишаване изпълнението на плана за паричния поток.

З АДАЧИ
На края на Част 6, участниците трябва да могат да:

&

Разбират значението на паричния поток в
планирането и анализа на фермата;

Анализират паричния поток и да изготвят
бюджета на паричния поток за фермата.

&

С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 6.1.

Определение за паричен поток

Сесия 6.2.

Анализ на паричния поток

Сесия 6.3.

Практическо
приложение
паричния поток

Упражнение

№9

на

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3

Парични потоци

3

Бюджет на паричния поток
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ÑÅÑÈß 6.1.

Î ÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÇÀ ÏÀÐÈ×ÅÍ ÏÎÒÎÊ

Паричният поток е съвкупността от паричните приходи от продажбите и
паричните разходи на фермата, свързани с направените доставки и покупки.
Разликата между входящия и изходящия поток представлява нетния паричен
поток.
Нетен паричен поток = Входящ паричен поток – Изходящ паричен поток
За да може едно стопанство да работи в средносрочен и дългосрочен план, то
трябва да създава положителен паричен поток, т.е паричните приходи трябва да
бъдат повече от паричните разходи.

ÑÅÑÈß 6.2.

À ÍÀËÈÇ ÍÀ ÏÀÐÈ×ÍÈß ÏÎÒÎÊ

Паричният поток е инструмент, който
може да се използва както за текущ анализ,
така и за планиране на стопанството.
Паричните
преводи
се
извършват
непрекъснато. Важна задача на фермера е
да управлява и контролира парите,
влизащи и излизащи от стопанството.

Какво е ликвидност?

Хората виждайки цената, която получават
фермерите от търговците и сравнявайки я с
цената, която потребителите плащат за
същия продукт мислят, че потребителите и
фермерите са експлоатирани. Понякога,
наистина търговците могат да получат
високи печалби, но по принцип те правят
малки печалби или дори и загуби.

Ликвидността е способността на фермера да генерира достатъчно пари, за да
посрещне без затруднения финансовите задължения, които възникват, във връзка
с нормалното функциониране на стопанството. Потоците на пари във и извън
стопанството са показани на Фигура 2.6.2.
Входящите парични потоци в стопанството имат различен произход, като
например продажба на растителни и животински продукти, продажба на
дълготрайни материални активи, използване на заеми и приходи от
неземеделска дейност. Фермерите използват тези пари за покриване на
разходите на семейството си и на фермата. Необходим е резерв от средства за
посрещане на парични дефицити, възникнали при нарушаване на нормалната
дейност на стопанството. Няколко фактори могат да влияят върху ликвидната
позиция на фермата:

3

54

Стопанската година при повечето земеделски производства започва от
предходната година. Това означава, че фермерът трябва да извършва
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плащания за суровини и материали в годината преди да произведе и
продаде земеделската продукция.

3

Фермерите често пъти предпочитат да не продадат произведената
продукция непосредствено след жътва, а да я съхраняват в складове, с цел
постигане на по-висока цена. Това обаче влияе върху паричните резерви с
отлагането на входящия паричен поток от продажбите на продукция.

3

Много често търговците, изкупуващи земеделска продукция, не плащат
веднага закупените продукти.

За много фермери наличието на пари в краткосрочен план може би е поважно, отколкото създаването на допълнителна печалба. Например,
фермерите могат да продават някои от техните материални активи, като
животни, за да могат да платят семена или торове. Поради тази причина
фермерите се нуждаят от оборотен капитал и краткосрочни кредити. Гъвкавите
условия за отпускане на заеми често пъти са по-желани, отколкото авансовите
плащания по време на производствения цикъл и могат да бъдат върнати, когато
се продаде произведената продукция.

Фигура 2.6.2. Ликвидност на фермата (Паричен поток)
Други
приходи

Продажби на
ДМА

Продажби на
растениевъдни и
животински продукти

Не-земеделски приходи

Заеми

Ликвидност Резерви

Производствени
разходи
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Капиталиви
разходи

Заем
плащания

Семейнни
разходи
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v УПРАЖНЕНИЕ 9 – Парични потоци
ВХОДЯЩИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Продажбите на растителни и животински продукти са основните източници на
пари за стопанството и са важни за управлението на ликвидните резерви в
стопанството. Някои дейности като производството на краве мляко генерират
равномерни парични потоци през стопанската година. Други производства като
зеленчуци или производството на месо създават еднократни парични потоци
през стопанската година.
Другите източници на фермерски приходи понякога са много важни за
формирането на паричния поток на стопанството. Един такъв типичен пример за
генериране на допълнителни приходи са услугите, които предоставя един
фермер на други фермери. Източниците на неземеделски приходи включват
приходите от трудови взаимоотношения извън стопанството, приходи от
спестявания, лихви от инвестиции и финансови субсидии.
Продажбите на дълготрайни материални активи (ДМА) са инцидентни приходи
на пари от продажбата на земя, сгради, машини, животни и др. дълготрайни
активи.
Заемането на пари също е източник на средства, както е показано на Фигура 1.
Това е вливане на парични резерви отвън и по-скоро се разглежда като пари,
използвани за управление на ликвидността, когато паричните разходи надвишат
паричните приходи. Взетите пари на заем в краткосрочен план се използват за
покриване на оперативните разходи, а в дългосрочен - за покупка на
дълготрайни активи, като сгради, животни и машини.

ИЗХОДЯЩИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Производствените разходи
резерв.

представляват съществена

част от ликвидния

Тези разходи включват семена, торове, пестициди, фуражи, наемен труд, ремонт
и др. Ако един фермер фалира, за да поддържа един ликвиден резерв и да
посрещне тези разходи, земеделското производство трябва незабавно да спадне и
фермерът може да пропадне, плащайки високи лихви върху взетите пари.
Капиталните разходи включват изходящите пари за поддържане или за
добавяне на нови машини и оборудване, отглеждане на животни, закупуване на
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земя и сгради. Тези разходи са важни за повишаване и поддържане ръста на
стопанството. Тези разходи са редки, но често изискват големи суми.
Следователно, фермерът трябва да е сигурен, че ликвидният резерв е достатъчен,
за да посрещне тези разходи.
Плащането на заеми може да се прави през времето, когато паричните приходи
надвишават паричните разходи.
Разходите за издръжка на семейството често се забравят при оценката на
ликвидния резерв. Трябва да бъдат покрити основните нужди на семейството,
защото парите отделени за други нужди в стопанството, понякога влизат в
семейния бюджет.

ÑÅÑÈß 6.3.

× ÀÑÒÈ×ÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÏÀÐÈ×ÍÈß ÏÎÒÎÊ

Фермерите трябва да познават ситуацията с паричните потоци в стопанството.
Това е необходимо, за да е сигурно, че наличните пари са достатъчни, за да
покрият разходите, когато е необходимо. На практика паричният поток може да
бъде използван:

3

За наблюдение на ликвидността - Отчитането на входящите и
изходящите парични потоци обикновено е за една година. Годината е
разделена на по-къси периоди от месеци и тримесечия.
Даден проектен паричен поток може да бъде завършен в началото на
годината и може да бъде направена оценка на очакваните входящи и
изходящи парични потоци за целия период. Това изисква оценка на
ликвидния резерв или паричния баланс. Отчетните парични потоци трябва
да се отчитат през цялото време на годината. Отчетният паричен поток
трябва да се сравни с проектния, като начин за наблюдение на плана,
изработени решения на проблемите и да се вземат предимствата на
възможностите, които са се случили.

3

За планиране и управление на стопанството - Отчетните парични
потоци се сравняват с проектните за подобряване на икономическото
състояние на стопанството. Отчетните парични потоци през годината
могат да бъдат използвани за проектиране на паричните потоци за
следващата година. По този начин фермерите ще знаят с какви парични
резерви разполагат, за да не бъдат изненадани от парични дефицити.
Проектирането на паричния поток понякога е трудно. Бюджетите на
културите и животните са полезни, защото осигуряват необходимата
информация за проектните парични потоци. Фермерът трябва също така
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да предвижда промените в земеделските операции, които очаква да се
извършват през идващата година, сеитбооборота, оборота на стадото, или
покупко-продажбата на дълготрайни активи.

3

Да осигури решения за преодоляване на парични дефицити Паричният поток играе важна роля при идентифициране на паричните
дефицити и е начин да се обърне внимание на проблема. Това може да
стане чрез заемане на допълнителни средства, мобилизиране на
спестявания или продажба на активи.

Таблицата по-долу илюстрира ситуации, в които могат да възникнат парични
проблеми, и дава решения, или предложения за подобряването им.
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Таблица 2.6.1. Паричен поток – проблеми и възможни решения
ПРОБЛЕМИ

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Ниска ефективност

Проблемите в паричния поток са симптоми за ниска ефективност.
Първата стъпка може да бъде анализ на печалбата за всяко едно
производство. Повишаването на печалбата и ефективността е найдобрият начин да решим паричните проблеми.

Неочаквани парични проблеми

Един от начините да се предпазим от проблеми е да определим онези,
които могат да възникнат. Паричният поток дава на фермера време да
следва своя план и да реши проблемите си.

Ниска печалба заедно с нисък
паричен поток

Tова изисква преглеждане на комбинацията от производства. Възможно
е друга комбинация от производства да повиши паричния приход и да
позволи на фермера да повиши печалбата.

Високи произв. разходи

Ефективен начин за повишаване на паричния поток е контролът.
Използват ли се най-добрите семена и норми? Торенето на добро ниво
ли е? Може ли с използването на химически торове да се намали
торенето?Може да се използва интегрирана химическа борба?

Нужда
от
повишаване
гъвкавост в продажбите

на

Най-добрият подход е чрез подобряване на маркетинговия план. За
трайните продукти фермерът е гъвкав относно времето на продажби.
Повишаването на печалбата трябва да бъде основната цел, формулирана
в маркетинговия план.

Нужда
от
намаляване
изходящите парични потоци

на

Лизинг и наем: плащането на задължения и задължения, заедно с
покупката на земя, сгради и машини понякога са тежко бреме върху
влияние паричния поток.

паричната

Заетост извън фермата. Единият или двамата съпрузи могат да потърсят
работа извън фермата. Трябва внимателно да бъдат преценени някои
допълнителни разходи, свързани с тази работа, като транспорт, дрехи и
др.

Увеличаване
наличност

на

Оценка на финансовия пакет

Оценка на финансовия пакет, което е важно при установяване на паричен
дефицит. Паричният поток е необходим на фермера да оцени размера
на необходимия заем, капацитета на фермера и схемата на изплащане.

Повишаване
наличност

Рефинансиране: Парични проблеми могат да възникнат от лош баланс
текущите и дългосрочните задължения. Някои използват текущите заеми
за купуване на дълготр. активи. Текущите кредити трябва да се използват
само за закупуване на суровини и материали.

на

паричната

Ликвидация на активи: Продажбата на активи е драстична мярка за
решаване на парични проблеми; тя обаче може да бъде
оправдана..Продажба на непечеливши активи (необработваема земя,
стари дървета, подмяна на животните, неизползвани машини и др.),
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План за обучение

Модул 2

Част 6

УПРАЖНЕНИЕ №9

Парични потоци

Мария и Петър живеят в село близо до Бургас. Maрия печели малко пари от продажба на зеленчуци през
лятото и зимата, а Петър е рибар. Те имат няколко кокошки и две кози. Имат три деца, които са ученици. Те
искат да си купят нови мебели за дома, които ще струват 6000 лв. и се чудят дали могат да си позволят тази
покупка.
Петър очаква да получи приходи в размер на 9400 лв. от продажба на риба през годината разпределени по
следния начин:
март, април и октомври
400 лв.
февруари, мaй, септември и ноември
600 лв.
януари и декември
800 лв.
юни и юли
1200 лв.
август
1800 лв.
Maрия обикновено получава 3000 лв. от продажбата на зеленчуци през месеците:
януари
300 лв.
юни, юли и август
900 лв.
Те обикновено продават някое животно и могат да получат:
януари и декември
600 лв.
Всеки месец се нуждаят от 500 лв., за да покрият разходите за храна. Нуждаят се и от пари за покриване на
разходите за училище през следните месеци:
мaрт, юни, септември и декември
300 лв.
Петър се нуждае от пари за поддръжка на лодката и мрежа:
март, май и юли
200 лв.
ноември
300 лв.
Задача за участниците:
Използвайки горната информация, участниците трябва да изготвят паричния поток и да покажат дали
семейството може да си позволи покупката на нови мебели и кои са подходящите месеци за тази покупка.
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Отговор
Ян.

Фeв.

Maрт

Aпр.

Maй

Юни

Юли

Aвг.

Сeпт.

Oкт.

Ное.

Дeк.

4,800
4,000
3,200
2,400
1,600
800

Приход
Разход
Баланс

0
-800
-1,600

Кумулативният паричен поток показва, че в този пример паричните потоци
поддържат положителен размер през годината. Обаче в периода май-март тази
положителна разлика е минимална. Фермерът трябва да наблюдава и отблизо да
управлява паричния поток през този период..
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ÑÑÚÚÁÁÈÈÐÐÀÀÍÍÅÅ ÍÍÀÀ ÄÄÀÀÍÍÍÍÈÈ

О БОСНОВКА
Основна цел на отчетността на фермата е да даде представа за нейното
финансово състояние и да се изчисли печалбата или загубата през даден отчетен
период. Счетоводството на стопанството осигурява необходимата информация за
изготвяне на плана и бюджета на фермата от гледна точка повишаване на
нейната ефективност.

З АДАЧИ
В края на Част 1 участниците трябва да могат да:

ЧАСТ 1: Събиране на Данни

&

Разбират значението на отчетните данни и
информацията за планиране и анализ на фермата;

&

Разбират разликата между данни и информация за
управление;

&

Познават типовете информация, необходима за
вземането на решения

&

Оформят отчетни книги за малките фермери.
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 1.1.

Данни и информация

Сесия 1.2.
събиране

Източници на данни и методи за
на данни

Сесия 1.3.

Счетоводни записи и сметки

Посещение
на ферма

Събиране на данни и изготвяне на
инвентаризация на фермата

Материали

Материали G и H

PPT презентация

PPT 3.1

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ

4
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Цикъл данни-информация-вземане на решение

3

Опростено земеделско счетоводство

3

Използване на отчетността при планирането и
анализа
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ÑÅÑÈß 1.1.

Ä ÀÍÍÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Фермерите непрекъснато се нуждаят от нови данни и информация свързана с
организацията на фермата, как и кога ще се произведат продуктите, какъв вид и
качество имат вложените в производството ресурси.
Възможностите и потенциала на селските райони влияят върху земеделските
дейности. Данните отразяват фактите свързани с цени, разходи, количества и др.
Информацията представлява обработени данни по начин удобен за ползване при
вземането на управленчески решения. Връзката между данни, информация и
управление е представена в следващата схема.

Данни

Производство

Информация

Управление

Видовете данни обслужващи управленческия процес могат да бъдат обобщени по
следния начин:

ВИДОВЕ

СПЕЦИФИЧНИ ДАННИ

Технически и
физически

Почвени характеристики - почвен тип, качество, анализ и др.
Климат - валежи, влага, температура, ветрове, засушаване и др.
Обработваема земя - наклон, релеф, напояване и др.
Производство - добив на дка
Технология на производството - торове и растителна защита, сортови семена,
прибиране и съхранение
Вложен труд - източници на работна сила, сезонност, пол и др.
Цени – на входа и на изхода
Купувачи – цени, качество, срок на плащане и др.
Търсене и предлагане – условия
Източници на кредит– срок на плащане, лихва и др. условия
Обществена култура, обичаи, вярвания и традиции
Обществени организации – кооперативи, фермерски асоциации, цивилни и
религиозни групи и др.
Обществени услуги
Консултантски услуги – НССЗ, наука, банки и др.
Частни организации – НПО или други организации
Правителство - политика и приоритети

Икономически

Социални

Институционални
Политически

ЧАСТ 1: Събиране на Данни
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ÑÅÑÈß 1.2.

È ÇÒÎ×ÍÈÖÈ È ÌÅÒÎÄÈ ÇÀ ÑÚÁÈÐÀÍÅ ÍÀ ÄÀÍÍÈ

Съществуват два основни източника на данни: първични, които се събират
директно от фермерите и включват данни за производството, добиви, вложени
торове, химикали и др. Вторичните се базират на публикуваните от статистиката
данни и се получават от такива източници, като министерствата и други
правителствени органи, банки и др. Примери за втория тип данни са тези за
произведената продукция на национално ниво, внос-износ, аграрната политика и
др. Най-използваните методи за събиране на данни за стопанството са:

6

3

Изследвания - Това е често срещан метод използван при управлението на
стопанството. С помощта на предварително изготвен въпросник,
изследването се извършва от преброители, които интервюират фермерите.
Резултатите често покачват най-важните условия, с които могат да се
характеризират дадени райони. Изследванията са скъпи поради нуждата от
транспортни разходи, персонална и логистична подкрепа.

3

Бърза оценка на земеделието (БОЗ) - Извършва се от малък екип, който е
съставен за извършване на бърза оценка на земеделието, която може да
включва определяне на недостатъците и възможностите в земеделието.
БОЗ използва техниките за “бързо” изследване, което създава резултати с
по-малка точност, но е по-евтин.

3

Оценка на селския район (ОСР) - Подобно на БОЗ, но с изричното
участие на местните фермери. ОСР може да бъде използвано например, за
получаване на информация за селата, за оценка на производствения
потенциал, икономическата изпълнимост и социалната приемливост на
различни технологии. Наблюдението и оценката на специфичните
дейности използвани за тази оценка са същите, както при технологията на
БОЗ.

3

Ключови осведомителни интервюта - Това е процес на събиране на данни
от интервюта с подбрани и добре осведомени лица. Те са не само хора с
висок статус, а също така могат да бъдат фермери със специфични
познания за отделни сектори от земеделието. Посещавайки тези лица и
местни организации това е полезно, не само от гледна точка събиране на
информация. Това създава чудесни възможности за изграждане на връзки
и отношения за по-нататъшно коопериране. По-надолу е представен един
възможен списък на ключови информатори и тяхната осведоменост.
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Ключови информатори

Познания

Консултанти/Служба за
съвети

» Обща ситуация в земеделието

» Проблеми на макро и микро ниво
Научни работници
» Потенциал, възможности
Възрастни хора на селото » Историческо развитие, традиции, обичаи,
консенсус
Свещеници
» Вярвания, табута, религиозни задължения
Жени
» Женски издания, вземане на решения, роля в
семейството
» Маркетингови вериги, банки, условия за
Местни бизнесмени,
търговци
заеми, цени, търговия, транспорт, условия за
съхранение
Жени фермери
»
Социални,
религиозни,
културни
и
икономически
проблеми
за
тях
като
производители
Водещи фермери
» Възможности за развитие, приложение на
нови технологии, необходими условия за
адаптация
Служители на проекти за » Местен опит
развитие или агенции
» Прогнозиране на търсенето, цени, изисквания
Ръководители на
преработващи предприятия за качество, квоти, маркетинг

Горните методи често се прилагат използвайки количествени измерители на
обработваемата земя, добиви, вложени ресурси и др.
Повечето от фермерите разчитат предимно на своя опит. Обаче пазарната
информация и цените, както и историческата информация за тенденциите в
цените са полезен източник на информация. Тя може да бъде набавена от
следните източници:

&

Счетоводни
записи
Най-добрият
източник
за
историческа
производствена и маркетингова информация са счетоводните записи в
стопанството. Информация за добивите в растениевъдството и
животновъдството, както и за разходите може да се намери в
счетоводството на стопанството. Записите свързани с производството
дават представа на фермера, какви добиви е получил в стопанството през
изминалите години. Комбинацията от исторически данни и какъв риск ще
предприеме фермера е много полезна в плановия процес, особено в
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определянето на възможните рискови управленчески стратегии (вж. също
част 5.1);

&

Друга информация в стопанството - Това включва информация от
аграрната статистика, НССЗ, НСИ и други държавни агенции, вестници,
списания, доставчици и съседи. Те всички се ценен източник на
информация за фермера;

&

Производствена и маркетингова информация - Историческа информация
за добивите и цените може да се получи от НСИ. Тази информация
обикновено е осреднена от информацията събрана от много ферми и
поради това не може да каже на отделния фермер какво трябва той да
прави. Сравнявайки историческите данни за добива в земеделието с други
подобни ферми в същия район е един допълнителен източник на
информация, която може да помогне на фермера да подобри своята
дейност.

Какво става на пазара сега и какво може да се случи в бъдеще може да бъде
намерено в много различни източници. НССЗ трябва да разполага с анализи на
текущата ситуация и пазарни перспективи за повечето земеделски продукти.
Пазарните перспективи не могат да разкрият риска за фермера, те само дават
тенденциите относно това какво фермера трябва да избере като най-добро или не
за него. Разбирайки значението на информацията от гледна точка на
управлението фермерът може да избегне “лоши” решения в краткосрочен и
дългосрочен план.

ÑÅÑÈß 1.3.

Î Ò×ÅÒÍÎÑÒ È Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ

Отчетността осигурява полезна информация за консултантите от службата по
съвети в земеделието. Използвайки отчетните данни те могат помогнат на
фермерите относно това как: да повишат своята печалба, да адаптират своите
земеделски практики, да подберат производства, да изберат най-добрата
комбинация за използване на наличните ресурси, да получат кредит и да
формулират производствения си план.
По-специално, отчетността подпомага фермерите в процеса на:

8

3

Оценката на финансовото състояние на стопанството в съответствие с
поставените планови задачи;

3

Измерване на резултатите от производствената дейност и сравнение със
резултати на други съседни ферми (бенчмаркинг);
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3

Контрола върху ежедневните рутинни операции в стопанството и
осигуряване на данни какво фермера е изразходил и получил през цялата
година;

3

Оценка на алтернативните стратегии за контрол на наличните ресурси и
анализ на производство;

3

Финансиране на стопанството;

3

Спазване на официалните нормативни изисквания.

Отчетните данни по линия на статистиката се използват за формулиране на
националната политика, програми и планове за действие.
Различните видове отчетност в стопанството могат да обслужват фермера при
наблюдението и оценката на стопанството (вж. материал H). Натуралните и
технически показатели помагат на фермера при анализа на различни аспекти от
дейността и предпазване от неочаквани проблеми. В стопанството се прилагат
следните видове отчетност:

&

Oперативна отчетност - Тя обслужва ежедневните нужди на фермерите
свързани с управление на производството и съдържа данни за контрол
върху специфични дейности. Една серия от таблици в материал E може да
бъде използвана за събиране на такива данни. Някои от най-често
използваните форми на оперативната отчетност са:
» Карта на фермата - Тя изобразява характерните черти на фермата.
Парчетата обработваема земя трябва да бъдат точно идентифицирани и
определени по размер. Това е полезно при планиране на потенциалните
инвестиции, както и наклона на земята, напояване, дренаж и др.
» Отчитане на продукцията - Тези записи дават на фермерите ценна
информация за добивите, вложените ресурси и агротехническите практики
използвани в производството върху отделени за това специални площи.
» Отчитане на труда - Те отчитат вложения труд като продължителност в
часове или дни за всяко земеделско производство измерен в пари или
натура.
» Отчитане на машини и оборудване - Тези записи регистрират разходите
вложени в машинни операции или ремонт.
» Отчитане на животновъдството - Тук се съдържа информация относно
храненето, отглеждането и производството на животински продукти.
» Маркетингови записи - Те се отнасят за информация свързана с
пазарните транзакции и доставка на закупените суровини и материали.

&

Счетоводна отчетност - Тя се използва като източник на данни за данъчни
и статистически цели, както и база за оценка на отделните производства и
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стопанството като цяло.
Основните два вида финансови-счетоводни отчети са баланса (Сесия 3.2.6)
и отчета за приходи и разходи (Сесия 3.2.7). Балансът е отчет за
финансовите условия на земеделското стопанство (активи, задължения и
капитал) към определен момент от време, а отчета за приходи и разходи
показва финансовия резултат през изминалия отчетен период.

10
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Î
ÎÖÖÅÅÍÍÊÊÀÀ ÍÍÀÀ ÐÐÅÅÑÑÓÓÐÐÑÑÈÈÒÒÅÅ ÂÂÚÚÂÂ Ô
ÔÅÅÐÐÌ
ÌÀÀÒÒÀÀ

О БОСНОВКА
Тази част обяснява събирането и анализа на информацията относно ресурсите в
стопанството. Правилното управлението на ресурсите се нуждае от информация
за тип, качеството и количеството на наличните ресурси (Активи) и на поетите
задължения от стопанството (Пасиви). Тази част също описва изчислението на
чистата стойност, съставянето и използването на финансовите отчети, както и
подпомагане на фермера да анализира възможните източници на финансиране
за стопанството като цяло.

З АДАЧИ
В края на Част 2 участниците трябва да могат да:

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата

&

Разберат концепцията за активи и пасиви на
фермата, както и на отделните пера от баланса;

&

Изготвят списък на активите и пасивите подреден
по групи и вид (активи, пасиви, дълготрайни и
краткотрайни
активи,
краткосрочни
и
дългосрочни задължения);

&

Разберат значението и употребата на баланса и
отчета за приходите и разходите

&

Разберат концепцията за “чистата стойност” и
техниките за нейното изчисляване;

&

Направят списък на източниците за финансиране
за фермерите и подчертаване на предимствата и
недостатъците им.

:: MОДУЛ III::
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 2.1.

Активи на фермата

Сесия 2.2.

Пасиви на фермата

Сесия 2.3.

Оценка на активите

Сесия 2.4.

Инвентаризация

Сесия 2.5.

Баланс

Сесия 2.6.

Чиста стойност (собствен капитал)

Сесия 2.7.

Отчет за приходите и разходите

Сесия 2.8.

Източници за финансиране

Упражнения

№ 10, 11, 12, 13 и 14

PPT презентация

PPT 3.2

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
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ÑÅÑÈß 2.1.

À ÊÒÈÂÈ ÍÀ ÔÅÐÌÀÒÀ

Активите са собственост на фермата и се очаква те да създават бъдещи ползи за
фермата, реализирани чрез продажбите на земеделски продукти. Активите на
фермата могат да се разделят на две групи: дълготрайни и краткотрайни активи.
Класификацията на активите се основава на възможността те да се превърнат в
пари, което е свързано с тяхната ликвидност. Активите винаги се оценяват в
парично изражение.
Дълготрайни активи. Tе имат срок на използване над една година. Продажбата
на дълготрайните активи има пряко влияние върху земеделските дейности,
свързани с собствеността на фермата, кредитите взети от фермата, договорите
сключени с доставчиците и клиентите. Трайните насаждения и някои видове
животни също се включват в тази група.
Краткотрайни активи. Те включват активи, които се използват в рамките на един
годишен отчетен период. Тези активи могат да се превърнат в пари без да имат
негативен ефект върху дейността на стопанството. Текущите активи включват,
наличните пари и тези на депозит в банката, семена, фуражи и готова продукция
на склад, незавършено производство и животни за продажба.
Следващият списък показва типичните активи в стопанството:

3

Земя, сгради и машини са основните ресурси, които представляват
дълготрайните активи за фермера;

3

Птици и животни сa активи, които са използват за производство на
сезонна продукция (например, мляко и яйца) и те могат да се продават
директно като животни;

3

Незавършеното производство в растениевъдството включва извършените
разходите за култури, които са още на полето;

3

Готовата продукция включва продукти, които са произведени и се държат
на склад в стопанството;

3

Вложените материали включват стойността на използваните ресурси за
производство (например, торове, препарати), гориво, резервни части,
опаковки и др. материали;

3

Заемите, това са парите, които дължи фермера за получени услуги;

3

Налични пари са тези, които се намират в касата на фермера;

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата
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3

Пари на депозит са парите съхранявани в банката или други финансови
институции;

3

Пари дадени на заем отнася се за парите дадени от фермера на познати.

ÑÅÑÈß 2.2.

Ï ÀÑÈÂÈ ÍÀ ÔÅÐÌÀÒÀ

Пасивите показват задълженията, заемите и парите, които са използвани за
финансиране на активите във фермата. Пасивите се делят на две групи,
дългосрочни и краткосрочни пасиви.
Текущите (краткосрочни) пасиви са тези задължения, които трябва да бъдат
платени през годината. Те включват плащания, получени търговски и банкови
заеми, данъци и осигуровки, които още не са платени през текущата година .
Фиксираните (дългосрочни) пасиви са задължения, които се изплащат над една
година или след датата на съставяне на баланса. Те включват задължения по
сключени договори за доставка на суровини, дългосрочни заеми, отсрочени
данъци и др. дългосрочни задължения.
По-долу е дадена една примерна класификация на земеделските активи и
пасиви:
Таблица 3.2.1. Класификация на активите и пасивите в стопанството

14

АКТИВИ

ПАСИВИ

Текущи активи
» Пари в брой
» Пари в банкови сметки
» Блокирани пари
» Растениевъдна продукция
» Животинска продукция
» Налични материали и суровини
Дълготрайни активи
» Земя
» Селскостопански постройки
» Машини
» Животни
» Оборудване

Текущи пасиви
» Задължения
» Краткосрочни заеми
» Задължения към персонала

:: MOДУЛ III::

Дългосрочни пасиви
» Дългосрочни заеми
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v УПРАЖНЕНИЕ 10 – Класификация на пасивите в стопанството
ÑÅÑÈß 2.3.

Î ÖÅÍÊÀ ÍÀ ÀÊÒÈÂÈÒÅ

Оценката на активите в стопанството е първата стъпка за изготвянето на баланса.
Всички активи се оценяват в стойност. Парите са само мярка за измерване и
сравнение на различните видове имущество в стопанството. Най-подходящият
метод за оценка на отделния актив зависи от неговата същност и предназначение.
Независимо от използвания метод, той трябва да се прилага постоянно за всички
активи през цялото време. Тези активи, които могат лесно да се продадат на
пазара се оценяват по цената, по която могат да се продадат. Обаче за тези
активи, като например машини, отглеждани животни и сгради, които не се
продават и купуват често е по-трудно да се оценят. Най-използваните методи за
оценка са:

3

Пазарна стойност;

3

Разходи;

3

По-ниски разходи или пазарна цена;

3

Производствени разходи в стопанството;

3

Амортизация.

МЕТОД

НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ

Tози метод оценява активите на база текуща пазарна цена. Той може да се
използва за различни видове активи, но е подходящ за такива, които ще бъдат
продадени в кратък период от време и за които има налични пазарни цени. Това
са например земеделските продукти.

РАЗХОДЕН

МЕТОД

Активите, които са закупени по-рано могат да бъдат оценени по тяхната доставна
цена. Този метод може да се приложи за активи, които са закупени наскоро и за

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата
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тях има счетоводни записвания за доставните им цени. Фуражите, торовете,
горивото, запасите от фуражи нормално се оценяват по този начин.

ПО-НИСКИ

РАЗХОДИ ИЛИ ПАЗАРНА ЦЕНА

Този метод оценява активите по тяхната пазарна цена и по разходите за доставка
и тогава се избира по-ниската стойност. Tози метод има предимство, защото
минимизира избора на твърде висока стойност за някой актив (например, цената
на земята може да нарасне в резултат от инфлацията). Оценката на земята по
пазарната цена елиминира всякакво покачване на нейната стойност с изключение
на общото покачване на цените. (Този метод не се използва в българското
счетоводство).

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

РАЗХОДИ В СТОПАНСТВОТО

Активите създадени в стопанството могат да бъдат оценени по тяхната
себестойност. Растениевъдите и животновъдни продукти в стопанството могат да
бъдат оценени по себестойност, ако съществуват счетоводни записи за това.
Създаването на трайни насаждения по принцип се оценява по този начин. Този
метод се използва за оценка на добивите и възможните ценови нива на
растениевъдите продукти, зависещи от честите промени във времето, който
пряко влияят върху цената на продуктите. Тези колебания могат да окажат силен
ефект върху стойността на продукцията преди жътва и върху крайните продажби.

АМОРТИЗАЦИЯ
Активите, които се използват в стопанството за дълъг период от време губят част
от стойността си, в следствие на тяхната амортизация. Примери за такива активи
са машините, сградите и отглежданите животни. Всяка година тяхната стойност
се намалява със стойността на амортизацията за една година.

v УПРАЖНЕНИЕ 11 – Класификация на активите и пасивите
v УПРАЖНЕНИЕ 12 – Оценка на активите
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ÑÅÑÈß 2.4.

È ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß

Инвентаризацията в стопанството съдържа подробен списък на всички
материални активи към определен момент. Инвентаризацията в стопанството се
извършва нормално в началото и в края на стопанската година. Последната
инвентаризация служи като база за инвентаризацията през новата стопанска
година. Сравнението между инвентаризацията в началото и края на периода
показва дали годината е била успешна и има ли промяна във финансовата
позиция на фермата.
Инвентаризацията в стопанството може да се подготви спазвайки следните
етапи:

&

Преброяване на всички активи в стопанството;

&

Списък на активите по категории - земя, животни, сгради, машини,
инструменти, оборудване, налични материали, незавършена и готова
продукция;

&

Отбелязване на годината на производство за всеки актив (селскостопански
сгради, машини, съоръжения и оборудване). Записва се доставната цена и
периода на използване.

Както вече беше коментирано в предишната сесия, методът за оценка трябва да
бъде внимателно избран. Той трябва да бъде прилаган постоянно, за да може да
се извърши сравнителен анализ.
Препоръки относно възможностите за използване на отделните методи за оценка
на различните видове активи :

3

Земята може да бъде оценена базирайки се метода по-ниски разходи или
пазарна цена ;

3

Селскостопанските сгради и машини могат да бъдат оценени на база
разходи за доставка минус амортизацията;

3

Животните могат да бъдат оценени на база себестойност;

3

Фуражите, торовете и семената могат да бъдат оценени чрез разходния
метод;

3

Отглежданите култури могат да се
(производствени разходи в стопанството).

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата

оценят

на

база

извършени

:: MОДУЛ III::

17

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

Таблица 3.2.2. Примерна форма за инвентаризация на активи в стопанството
Наименование

1

Дата
покупка

Цена

Срок

[лв.]

[год.]

2

3

4

Аморт.
Аморт.
квота натрупване
[лв.]
[лв.]
5

6

Начало

Начало
[лв.]

В
края
[№]

Балансна
стойност
[лв.]

[№]
7

8

9

10

Земя
Сгради:
»
...
»
...
»
...
Машини/Оборудване
:
»
Плуг
»
Комбайн
»
Пръскачка
»
Трактор
»
Други
Работни животни
Суровини:
»
Торове
»
Семена
»
Химикали
Общо

Обяснение:
Колона 1 - Преброяване на цялото имущества в стопанството. Списък на активите по категории
(селскостопански сгради, земя, машини и оборудване, запаси).
Колона 2 - Отбелязване годината на закупуване за всеки актив.
Колона 3 - Отбелязване на цена на придобиване.
Колона 4 - Отбелязване на общия период за експлоатация.
Колона 5 - Изчисляване на годишната амортизационна квота
Формулата за изчисляване на амортизацията (линеен метод)
ЦП – ОС
AК = _____________________ ,
ПЕ

където:
АК = Амортизационна квота;
ЦП = Цена на придобиване;
ОС = Остатъчна стойност;
ПЕ = Период на експлоатация (в години).

Колона 6 - Натрупаната амортизация е равна на годишната амортизация умножена по броя на годините, през
които тя се използва.
Колона 7 - Формула: цена на придобиване – натрупана амортизация.
Колона 8 - Изчисляване на балансовата стойност = Цената на придобиване – Годишната амортизация.
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Балансът е един от финансовите отчети, който представя използването на
активите в стопанството и финансовите ресурси инвестирани в тези активи към
определена дата. Това е запис на активите и пасивите на стопанството към деня,
в който баланса е завършен.
Основният принцип на баланса се състои в равенството между активите и
пасивите. Актива показва имуществото на фермата, а пасива източниците на
получените средства. Разликата между активите и пасивите представлява
собствения капитал на фермата.

Пример за балансов отчет

Фигура 3.2.3. е един пример за баланс. В този пример, баланса е към 31
Декември, 200... год. и той трябва да бъде изготвен съобразно финансовите
условия във фермата към тази дата. Балансът представя картината на
платежоспособността9. Ако пасивите превишават активите това означава, че
чистата стойност е отрицателна и фермата не е платежоспособна. По време на
промените в чистата стойност (печалба/загуба), балансът изготвен на различните
етапи от производствения цикъл не може да бъда сравняван с този в края на
годината.
В примера показан по-долу, баланса показва как чистата стойност (печалба) е
прибавена към общата сума на пасива е равна на общата сума на актива.
Резултатът показва:

9

&

Ликвидността на фермата и работния капитал – парите получени след
продажбата на текущите активи ще покрият текущите задължения;

&

Платежоспособност
задълженията;

&

Чиста стойност на фермата – собственият капитал в стопанството.

на

фермата

–

способност

да

се

покрият

Платежоспособността означава, че активите превишават пасивите
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Фиг. 3.2.3. Баланс
ПАСИВИ

АКТИВИ

Дългосрочни пасиви
Банков заем

[лв.]
10000

Общо дългосрочни
пасиви

10000

Дълготрайни активи
Земя
Сгради
Животни
Общо дълготрайни активи

Краткосрочни пасиви
Задължения по
получени банкови заеми
Задължения към
доставчици
Задължения по
търговски заеми

[лв.]
1000

Краткотрайни активи
Клиенти

Общо краткосрочни
пасиви

500

2500

Общо пасиви
ЧИСТА СТОЙНОСТ
(Общо активи – Общо
пасиви)
Баланс

ÑÅÑÈß 2.6.

1000

12500
12500

[лв.]
10000
8000
4000
22000
[лв.]
700

Материали (торове)

800

Пари в брой

300

Семена на склад
Общо краткотрайни активи
Общо активи

25000

1200
3000
25000

25000

× ÈÑÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ

Чистата стойност е разликата между стойността на общите активи притежавани
от фермера и стойността на техните пасиви10. С други думи това е стойността,
която фермера ще получи, ако продаде фермата и покрие задълженията. Чистата
стойност (собствения капитал) се изчислява, така:

Чиста стойност = Активи - Пасиви

10

20

Това се разглежда и като собствен капитал.
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Това изчисление обикновено се прави в баланса

(вж. Сесия 2.5.).

Познавайки чистата стойност фермера може да оцени риска, който може да
поеме. Тя също е полезна за банките, от гледна точка дали съществуват
допълнителни обезпечения11.
Чистата стойност може да се променя поради различни причини. Обикновено
това се получава вследствие използването на активите за селскостопанско
производство. Печалбата от тези дейности се използва за покупката на
допълнителни активи или за намаляване на задълженията. Чистата стойност
също се променя вследствие на промените в стойността на активите или
помощите, които се получават, или при продажбите на активите под или над
тяхната стойност.

Пример за чиста стойност

Ако 2 000 лв. са вложени в покупката на нова селскостопанска машина, нетната
стойност няма да се промени, защото текущите активи са намалели с 2 000 лв.
(наличните пари използвани за покупка на машината), но са нараснали
дълготрайните активи с 2 000 лв. (стойността на машината).
Примерът показва, че чистата стойност се променя само, когато:

&

Фермерът влага допълнителен собствен капитал в стопанството;

&

Фермерът изтегля капитал от стопанството; или

&

Фермата има печалба или загуба.

v УПРАЖНЕНИЕ 13 – Изчисляване на чистата стойност

11

Обезпечения: активи, които се залагат като гаранция при получаването на заем. Земята, сградите, животните,
машините, продукцията на склад и бъдещата продукция могат да бъдат използвани като обезпечение.
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Отчетът за приходите и разходите обобщава всичките
приходи и разходи през един период обикновено за
една година. Ако приходите надвишават разходите е
създадена печалба. В противен случай е налице
загуба. Перата включени в отчета за приходите и
разходите на стопанството могат да се класифицират
в шест основни направления:

ОТЧЕТЪТ ЗА ПРИХОДИТЕ
И

РАЗХОДИТЕ

успеха

на

измерва

фермата

за

определен период от време
относно

чистата

печалба

или загуба.

1. Приходи от стопанството
Източниците на приходи за стопанството са основно от продажба на животни,
селскостопански култури и други земеделски продукти. Към продажбите се
отнасят също продадени стоки и услуги на други фермери и клиенти. В
допълнение някои продукти могат да бъдат консумиране от домакинството или
съхранено като запаси. Това също се включва в източниците на приходи за
стопанството.

2. Промени в стойността на незавършеното
растениевъдството и животновъдството

производство

в

Промените в приходите от растениевъдство и животновъдство се нуждаят от
оценка от гледна точка определяне на стойността на земеделската продукция.
Незавършеното производство в животновъдството и растениевъдството включва
продукцията, която е още на полето или под формата на прираст.

3. Променливи разходи в стопанството
Променливите разходи се разгледаха в предишните модули, но за напомняне
това са разходи, които се правят през годината. Те включват разходи за заплати,
фуражи, препарати и торове .

4. Промени в разходите за дейността и финансовите разходи
Тук се включват разходите за наети машини. Разходи за продукцията, включват
горива, химикали и семена. Това са закупени материали, но още не вложени в
производството през текущата година. Тук се включват разходите за лихви и
данъци.

22
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5. Печалба или загуба от продажба на дълготрайни активи
Приходите получени от продажбата на дълготрайни активи като сгради, машини
и оборудване трябва да се включат при формирането на приходите.

6. Резултат от продажбата на отгледани животни и от прираст на
животните
Пазарната стойност на закупените и отгледани животни е записана в баланса. За
отчета за приходи и разходи закупените животни се разглеждат като
дълготрайни активи и им се начислява амортизация. Методът на пазарната
стойност може да бъде използван при оценка на отглежданите животни. Това
означава, че стойността се установява за всяка група животни отглеждани в
стопанството. Печалбата или загубата от продажбата на отгледани в
стопанството животни може да бъде разделена в четири категории:

3

Продажба на закупени и отгледани животни - Резултатът от продажбата
на закупени и отгледани в стопанството животни се изчислява като от
продажната цена се извади базовата цена по време на продажбата.
Разликата се включва в приходите за дейността.

3

Продажба на отгледани животни - Резултатът от продажбата на
животните се изчислява като се приспадне от продажната цена
изчислената базова цена към момента на продажбата. Разликата се
включва в приходите за дейността.

3

Количествени промени в отглежданите животни - Отелените и
отгледани женски телета могат да бъдат прехвърлени в категорията на
основното стадо. По същото това време някои животни могат да бъдат
заклани и продадени, а други могат да умрат. В резултат на това, общата
стойност на отглежданите животни може да се увеличава или намалява
през годината. Резултатът от оборота на стадото следва да бъде изчислен
и да се включи в приходната част на отчета.

3

Промени в стойността на отглежданите животни - Ако настъпят промени
в базата за оценка на отглежданите животни тези промени следва да се
отразят в отчета.

Сравнителният анализ на резултата от отчета за приходите и разходите през
изминалите години може да даде представа за ръста или намалението на
печалбата. Сравнението с резултатите от други подобни ферми дават представа
за ефективността на стопанството. Taблица 3.2.7. показва един пример на отчет
за приходите и разходите.
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Таблица 3.2.7. Отчет приходи и разходи в лева

24

ПРИХОДИ В СТОПАНСТВОТО
Приходи от продажби в растениевъдството
Инвентаризация на културите в края на годината
Инвентаризация на културите в началото на годината
Общи приходи от растениевъдството
(ред 11А + 1Б - 1В)
Приходи от продажби в животновъдството
Инвентаризация на животновъдството в края на годината
Инвентаризация на животновъдството в началото на
годината
Общо приходи от животновъдството
(ред 2А + 2Б – 2В)
Печалба/загуба от продажба на отгледни животни
Други приходи в стопанството
Общо приходи
(събери от ред 1 до ред 4)
Покупка на животни от пазара
Разходи за покупка на фураж
Стойност на земеделската продукция (ред 5 – ред 6 – ред 7)

Ред

РАЗХОДИ В СТОПАНСТВОТО
Работна заплата и осигуровки
Ремонт
Семена
Торове (NPK)
Наем на машини
Разходи за лекарства
Маркетингови разходи
Гориво смазочни материали
Химикали (хербициди, инсектициди, пестициди)
Други
Общо променливи разходи
(събери от ред 9 до ред 20)
Амортизация
Лихва върху дългосрочни заеми
Общо разходи
(ред 21+22+23)

Ред

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
(ред 8 – ред 24)
Резултат от продажбата на дълготрайни активи
ЧИСТИ ПРИХОДИ
(ред 25 + ред 26)

25
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1А
1Б
1В

Лева
5000
1800
1600

1
2А
2Б
2В

3700
1800
1700

2
3

0

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24

26
27

Лева

Лева

5200

3800
2000
11000
1200
800
9000
Лева
500
600
400
500
200
160
100
400
300
1000
4160
500
600
5260
3740
0
3740
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Преди фермерът да започне да развива производството източниците на
финансиране трябва да са налице. Целта на тази сесия е да даде по-добра
представа за различните източници на финанси, както и предимствата и
недостатъците на всеки един.
Фермерът трябва да е запознат с потенциалните източници на финансиране
преди още той реално да се нуждае от тях. Някои възможни източници са:

3

Собствени спестявания;

3

Заеми (от познати и приятели, или от съдружниците);

3

Стоков кредит;

3

Банков кредит;

3

Инвестиции (частни, или от друг бизнес);

3

Овърдрафт в банката;

3

Субсидии.

Собствени
спестявания
Заеми (от познати
и приятели, или
съдружниците)

Овърдрафт
в банката

ФЕРМА

Субсидии

Инвеститори

Стоков кредит

Банков кредит

v УПРАЖНЕНИЕ 14 – Източници на финансиране –

предимства и недостатъци
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План за обучение

Модул 3

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №10

Класификация на пасивите в стопанството

Задачи на лектора:
На участниците се възлага да направят класификация на следните пасиви:
» Банков кредит, получен срещу залог на бъдеща продукция (добивът, който ще се получи от полето);
» Банков кредит за покупка на машина;
» Банков кредит за покупка на семена;
» Заплати;
» Авансово плащане, получено от фермера за производство на продукция, която ще се реализира в
бъдещето;
» Лихва върху краткосрочен кредит;
» Данък върху продажбата на дълготрайни активи.

Текущи (краткосрочни) пасиви

26
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План за обучение

Модул 3

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №11

Класификация на активите и пасивите

Задачи на лектора:
На база изучения материал, участниците трябва да класифицират тези източници на финанси в активите и
пасивите, използвайки следващата таблица:
»
»
»
»
»
»
»

Авансово изплатени заплати;
Угоени животни;
Кредит за закупуване на гориво;
Закупени торове;
Амбалаж;
Кредит за изграждане на плевня;
Неизплатени заплати.

АКТИВИ
Текущи

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата

Дълготрайни

ПАСИВИ
Текущи

Дългосрочни
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План за обучение

Модул 3

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №12

Оценка на активи

Задачи на лектора:
Участниците трябва да решат кой метод трябва да се използва при оценката на следните активи:
»
»
»
»
»
»
»

Продукция на склад (за продажба)
Фураж на склад
Оборудване за склада
Стар хамбар за свине
Земеделска земя
Мляко за продажби
Торове на склад за използване в стопанството.

Активи

Метод за оценка

Бележка за лектора:
Да се работи в групи и всяка група да работи самостоятелно, без да има контакт с останалите.
Дискусията трябва да следва местните стойности на активите в стопанството. Може да бъде поканен за участие
в сесията един фермер, за да даде данни за своите активи и използваните методи на оценка.

28
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План за обучение

Модул 3

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №13

Изчисляване на чистата стойност

СПИСЪК НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ КЪМ 31.12.2003 г.
Наименование

[хил.лв.]

Спестявания

Наименование

[хил.лв.]

190

Сметки за плащане

20

Данъци

140

Продажби

100

Сгради

300

Краткосрочен кредит

120

Налични пари

20

Застраховка

40

Кредитор №1

10

Незавършено производство

60

Банков заем

1320

Животни за продажба

260

Земя

2470

Готова продукция

680

Незавършено производство в
животновъдство

160

Запаси на склад

30

Кредитор №2

250

Машини и оборудване

1120

Моля, подредете в подходящите колони:
БАЛАНС 31.12.2003 г.
ПАСИВИ
Дългосрочни пасиви

Общо
Текущи пасиви

АКТИВИ
[хил.лв.]

...
[хил.лв.]

Общо
Общо пасиви (А)

Дълготрайни активи

[хил.лв.]

Общо

...

Текущи активи

[хил.лв.]

Общо
...

Общо активи (Б)

...
...

ЧИСТА СТОЙНОСТ (Б-А)
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Отговор

Баланс 31.12.2003 г.
ПАСИВИ
Дългосрочни пасиви
Банков заем

АКТИВИ
[хил.лв.]
1320

Дълготрайни активи

[хил.лв.]

Сгради

1300

Земя

2470

Машини и оборудване

1120

Животни
Общо
Текущи пасиви
Данъци

1320
[хил.лв.]
140

160

Общо

5050

Текущи активи

190

Кредитор №1

100

Налични пари

Кредитор №2

250

Животни за продажба

Сметки за плащане
Краткосрочен кредит

20
120

Застраховка

40

[хил.лв.]

Спестявания

20
260

Запаси на склад

30

Готова продукция

6860

Продажби

100

Незавършено производство
Общо
Общо пасиви (А)

580
1900

Общо

60
1340

Общо активи (Б)

6390
1900

ЧИСТА СТОЙНОСТ (Б-А)
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План за обучение

Модул 3

Част 2

УПРАЖНЕНИЕ №14

Източници на финансиране – предимства и недостатъци

Задачи на лектора:
Участниците се ангажират да изготвят таблица със списък на възможните източници за финансиране на
стопанството. Поставя се задачата да се направи списък на предимствата и недостатъците на всеки източник
от гледна точка на фермера. В следващата таблица са показани някои такива източници.

ИЗТОЧНИЦИ
Собствени
спестявания
Заеми от приятели и
познати

Заем от съдружници

Стоков кредит

Банков кредит

Инвестиции

Овърдрафт

Други

ПРЕДИМСТВА
» свобода на действие
» няма лихви
»...
» нисък лихвен процент или без лихва
» свобода на действие
» няма формалности
» гъвкав от гледна точка на срокове и
изплащане
»...
» нисък лихвен процент или без лихва
» гъвкав от гледна точка на срокове и
изплащане
»...
» намаляване на необходимия оборотен
капитал
»...
» наличен
»...
»...
» субсидия
» безлихвена
»...
» може да се получи ако е необходимо
» лихвата може да се намали
»...
»...
»...

ЧАСТ 2: Оценка на ресурсите във фермата

НЕДОСТАТЪЦИ
» ограничена наличност
»...
»...
» възможно неразбиране на проблемите
» възможности за опрощаване между
приятели
»...

» ограничена свобода на действие
»...

» може да се получи само срещу
определени стоки
»...
» обикновено изисква много
формалности
» висок лихвен процент
» твърди срокове на изплащане
» продължителен срок за изплащане
»...
» изплаща се с парите, постъпващи по
сметката
» възможно бързо изплащане
»...
»...
»...
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××ÀÀÑÑÒÒ 33::
ÀÀÍÍÀÀËËÈÈÇÇ ÍÍÀÀ ÑÑÒÒÎ
ÎÏÏÀÀÍÍÑÑÒÒÂÂÎ
ÎÒÒÎ
Î

О БОСНОВКА
Тази част е насочена към контрола като функция на управление, както на цялото
стопанство, така и на отделните производства. В тази част ключовите
инструменти за управление на фермата, разгледани в предишните модули, ще
бъдат използвани за анализ на дейността в стопанството.

З АДАЧИ
В края на Част 3 участниците трябва да могат да:
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&

Определят основните критерии и да разберат
последователността на анализа;

&

Разбират начините за сравнение за да определят
най-добрите фермери и да се научат от тях как
най-добре да управляват своята ферма;

&

Да използват брутния марж в анализа и да
разкрият слабите страни на стопанството.

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 3.1.

Последователност при анализа на
стопанството

Сесия 3.2.

Определяне на етапи за сравнение

Сесия 3.3.

Анализ на цялото стопанство

Сесия 3.4.

Използване на брутния марж за
анализ на стопанството

Упражнение

№ 15

PPT презентация

PPT 3.3.

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството

3

Анализ на дейността в стопанството

3

Определяне на етапи за сравнение

3

Брутен марж
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ÑÅÑÈß 3.1.

Ï ÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÍÎÑÒ ÏÐÈ ÀÍÀËÈÇÀ ÍÀ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎÒÎ

Анализът на стопанството показва как функционира то и дали една ферма е поефективна в сравнение с други.
Данните, необходими за анализа, трябва да бъдат събрани точно, за което е
необходимо да се избере система от показатели. Консултантът от службата за
съвети трябва да реши какъв анализ да извърши. Ако анализът показва
незадоволително състояние на фермата, консултантът трябва да помогне на
фермера, за да подобри той своите резултати.
Анализът на стопанството трябва да се прави периодично. Показателите трябва
да съдържат данни, събрани през целия период в стопанството, или от други
ферми, намиращи се в района.
На схемата по-долу са описани основните етапи, които трябва да се следват от
фермера заедно с консултанта, при започването на анализа на стопанството.
Определяне на основните показатели
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Оценка на основните показатели чрез сравнение с подобни ферми
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Определяне на най-доброто представяне за всеки показател
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Определяне на производствената и/или маркетингова практика,
даваща най-добри резултати
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Оценка на възможността за трансфер
на най-добрата земеделска практика в отделната ферма
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Изследване на потенциалните ползи
от приложението на най-добрата земеделска практика
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Приложение на практиките и мониторинг върху тяхното изпълнение
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ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ ЗА АНАЛИЗ

Този етап е свързан с определянето на основните показатели, използвани в
икономическия анализ. Практиката показва, че това са следните показатели:
Свързани с пазара:

Свързани с производството:

»
»
»
»

»
»
»
»

Постигнати пазарни цени
Платени маркетингови разходи
Разходи за тон на опакована продукция
Продажна цена без маркетингови разходи

ОЦЕНКА

Добив на дка
Качество на прибраната продукция
Произведено мляко от един кг фуражи
Разходи за работна заплата

НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЧРЕЗ ТЯХНОТО СРАВНЕНИЕ С

ДРУГИ ПОДОБНИ ФЕРМИ В РАЙОНА
Най-важния момент в анализа е получаването на информация за сравнение. Тя
може да се получи от:

3

Изследвания на стопанство

3

Публикация по управление на стопанството

3

Службата за съвети в земеделието

3

Фермерски асоциации

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

НАЙ-ДОБРИТЕ

ПРАКТИКИ

ЗА

ВСЕКИ

ОСНОВЕН

ПОКАЗАТЕЛ
Това обикновено представлява сравняване на резултатите, постигнати в
отделното стопанство с тези на други ферми или групи от ферми. Възможно е
това сравнение да се извърши във връзка с:

3

Рентабилността на фермата

3

Постигнат брутен марж за отделните производства

3

Равнище на добива и продажните цени

3

Величините на променливите разходи

3

Общия размер на постоянните разходи

3

Натурални и финансови показатели, подходящи за анализ на фермата,
или група от ферми

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПРАКТИКИ,

НА

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

ВЛИЯЕЩИ

ИЛИ

ПО-ДОБРИТЕ

ВЪРХУ

МАРКЕТИНГОВИ
РЕЗУЛТАТИ

НА

СТОПАНСТВОТО
Анализът на дейността може да се използва за получаване на показатели, които
да се сравнят с най-добрите резултати в отрасъла. Събраната информация може
да обслужва предварителен етап на един по-задълбочен анализ. Консултантът от
службата за съвети може да организира срещи за фермери, където дискусиите да
им помогнат да определят причините за своя успех или неуспех. Тези фактори
могат да бъдат посочени за всяко производство или маркетингова практика и
непременно дискутирани на тези срещи. Това ще позволи на фермерите, които са
определени като достигнали най-високи резултати в отделните области, да
обменят своя опит с останалите от групата, които искат да постигнат същото.

ДОСТЪП

ДО ТРАНСФЕР НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ

Анализът на различните показатели следва да насочи към онзи опит, който
трябва да се внедри в стопанството. Причините, които могат да попречат на този
процес, могат да бъдат, например, неподходящи почви, недостатъчни валежи
или липса на земеделски умения.

ИЗСЛЕДВАНЕ
НАЙ-ДОБРИТЕ

НА

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ

ПОЛЗИ

И

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА

ПРАКТИКИ

След определяне на най-добрите практики, свързани с производството и
маркетинга, е необходимо да се извърши оценка на възможностите за тяхното
внедряване в стопанството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА

ПРАКТИКИТЕ

И

НАБЛЮДЕНИЕ

ВЪРХУ

ТЯХНОТО

ПРИЛОЖЕНИЕ
След като бъдат оценени производствените и маркетинговите техники, те трябва
да се внедрят в стопанството. Следващата стъпка е наблюдение на изпълнението
в съответните производства, за да няма разминаване между промените и
очакваните резултати от тях.
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ÑÅÑÈß 3.2.

Å ÒÀÏÈ ÇÀ ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ

Етапите за сравнение са начин за определяне на най-добрите фермери в
земеделието и за усвояване от тях и прилагането на най-добрия начин за
управление на фермата.
Финансовият бенчмаркинг включва разглеждане на актуалните резултати от
анализа на стопанството, с цел използването им за сравнителен анализ. Чрез
наблюдение и сравнение на данните от анализа се определят основните области,
в които може да се повиши ефективността на стопанството.
Техническият бенчмаркинг съдържа информация, която помага на фермерите да
определят най-добрата практика за отделната култура или вид животни за
отглеждане. Бенчмаркингът е метод за подпомагане на фермера да определи
своята позиция, по отношение вложените суровини и материали. Ако вложенията
в стопанството се различават много от набелязаните етапи, то фермерът трябва
да предприеме действия за тяхното коригиране. Примери на бенчмаркинг са:

&

Труд/Maшини;

&

Агротехника, сортове и породи;

&

Maркетинг;

&

Отчетност в стопанството и производствени разходи;

&

Добиви.

Консултантите от службата за съвети трябва да могат да намерят подходящ
бенчмаркинг за различните категории ферми (големи/малки,
специализирани/смесени и др.). Съществуват различни начини за създаване на
стандарти за анализ или бенчмаркинг, но повечето методи използват актуални
данни за голям брой ферми, като ги делят на ферми със “слаби”, “средни” и
“добри” резултати. От друга страна, за всяка една група могат да се изчислят
осреднени данни.

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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Примерна форма за бенчмаркинг свързан с добива

ОБЛАСТ

ÑÅÑÈß 3.3.

ДОБИВ [кг/дка]
Нисък

Среден

Висок

À ÍÀËÈÇ ÍÀ ÖßËÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ

След като сме определили точен технически и финансов бенчмаркинг за
различните категории ферми, следващият етап е свързан с анализ на цялото
стопанство.
Пълен анализ на цялото стопанство ще отнеме твърде много време. С помощта
на система от процедури за определяне на източниците на проблеми в
стопанството можем да елиминираме някои етапи в този процес. Tази сесия ще
илюстрира проста процедура за намаляване броя на необходимите етапи, които
трябва да се преминат при анализа на стопанството. Процедурата, използвана за
определяне на ефективността, е показана схематично по-долу.
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Фигура 3.2. Процедура за диагностика на проблемите, свързани с печалбата
Ликвидност

РЕНТАБИЛНОСТ

Стойност на
вложенията

ЕФЕКТИВНОСТ

Платежоспособност

Стойност на
продукцията

ТЕХНИЧЕСКА
ЕФЕКТИВНОСТ

Разходи
на входа

Равнище на
вложенията

Равнище
на изхода

Цени на
продукцията

Процедурата започва с изследване на рентабилността на стопанството.
Рентабилността се анализира чрез сравнение на приходите и разходите. Тя
показва доколко ефективно земеделското стопанство използва наличните
ресурси за генериране на приходи. Показателите, свързани с брутните приходи
или размера на продадената растениевъдна или животновъдна продукция, трябва
да се сравнят с тези на други ферми.
Ако равнището на производство е твърде ниско, това може да е вследствие на
използване на ограничени ресурси. Начините за неговото повишаване са
свързани с обработка на повече дка земя, наемане на повече работници,
разширяване на животновъдството, или получаване на повече капитал. Ако
размерът на фермата не може да се увеличи, тогава постоянните разходи, като
амортизация на сгради и машини, лихви и общостопанските разходи трябва да
бъдат анализирани внимателно. Трябва да бъдат предприети стъпки към
намаляване на тези разходи, които имат най-малко влияние върху равнището на
производство. Не-земеделската заетост може да се разглежда като начин за
повишаване на приходите в домакинството.
Ако ресурсите са достатъчни, но производственото ниво е ниско, земеделските
ресурси в стопанството не се използват ефективно. Ниската ефективност може да
ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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е в резултат от недостатъчното торене, ниски продажни цени или високи разходи
за суровини и материали. Ефективността може да бъде измерена по два начина:
икономическа и техническа. Икономическата ефективност може да бъде
повишена с увеличаване на изкупната цена на продуктите и чрез намаляване на
разходите за вложените ресурси. Това се постига чрез търсене на по-скъпи
пазари, намиране на по-евтини доставчици на суровини и замяна на доставени
ресурси с такива собствено производство. Накрая, плащайки с кредит за земя,
фуражи, семена, животни и суровини, самият кредит може да влоши
икономическата ефективност на стопанството.
Техническата ефективност е начин за измерване на практиките, свързани с
производство на растениевъдна и животновъдна продукция. Ефективността може
да бъде повишена чрез използване на по-качествени ресурси или по-голям обем
произведена продукция. Ако рентабилността на стопанството е ниска и
техническата ефективност не може да бъде повишена, заключението е, че в
стопанството има неподходящи производства. В противен случай, ако
техническата ефективност е задоволителна, обяснение може да се търси в пониските изкупни цени. Последващият анализ може да открие, че това е резултат
от цикъл на ниски цени, лоши маркетингови практики или недостатъчно
качество на произведената продукция. Тогава трябва да се разгледат отделно
маркетинговите инструменти и канали за дистрибуция.
Следващите показатели обикновено се използват за анализ на стопанството:

3

Нивото на добив и изкупни цени;

3

Количеството на използваните променливи разходи;

3

Общите постоянни разходи;

3

Различните натурални и финансови показатели, представящи
стопанството в сравнение с друго или група от ферми.

Използвайки тези показатели, консултантът може да помогне на фермера да
оцени своята настояща финансова позиция.
Печелившите ферми се нуждаят от анализ на платежоспособността и
ликвидността. Ако ситуацията с паричните потоци е напрегната, даже когато
могат да се получат задоволителни приходи от фермата, фермерът може да
избере да рефинансира текущите задължения, да намали разширяването на
стопанството, да продаде някои активи и да се опита да намали оборотния
капитал (вж. Сесия 3.2.5.). Ако фермерът не е доволен от равнището на
платежоспособност на стопанството, той може да задържи повече от чистата
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печалба в стопанството или да продаде активи, за да намали нивото на
задлъжнялост.
Taблица 3.2.1. съдържа списък на някои показатели, използвани за анализ на
фермата. Използвайки тези показатели, консултантът може да помогне на
фермера за оценка на неговата финансова ситуация.
Таблица 3.2.1. Показатели за анализ на финансовото състояние
Финансово описание
Показатели
Общо активи

Пазарната стойност на
финансовите и
капиталови ресурси на
фермата които се
отразяват в баланса.
Общо пасиви
Стойността на общите
задължения,отразени в
баланса.
Чиста стойност Собственото участие на
или
собствен фермера в закупуването
капитал
на активите
Брутни
Общата стойност на
приходи
продуктите произведени
в стопанството.

Общо разходи

Чисти приходи

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството

Общо постоянни и
променливи. Разходи,
направени през
годината.
Чистите приходи след
приспадането на общите
разходи, като тези
приходи са необходими
за компенсиране на
неплатения труд в
семейството и
управлението.

Интерпретация
Размерът на финансовите ресурси
свързани с бизнеса от гледна
точка целия капацитет.

Финансови претенции от
кредитори, доставчици на
суровини и др.
Собственият финансов принос в
стопанството
Приходи от продажби във
фермата за покриване на
годишните разходи, плащания по
кредити, разходи за семейството
и др.
Общите разходи, вложени в
продукцията през годината

Основен показател за
ефективността на стопанството,
които са нужни за покриване на
семейните разходи, данъци,
лихви, за дългосрочни кредити.
За да има финансово развитие,
чистите приходи трябва да
надвишават разходите на
фермата.
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Тази процедура трябва да помогне на консултантите от службата за съвети бързо
и систематично да отделят и определят случаите на проблеми в ефективността
на стопанството.

ÑÅÑÈß 3.4.

È ÇÏÎËÇÂÀÍÅ

ÍÀ

ÁÐÓÒÍÈß

ÌÀÐÆ

ÇÀ

ÀÍÀËÈÇ

ÍÀ

ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎÒÎ
Брутният марж е основен показател за анализ. Както знаем, много фактори влияят
върху резултата и променливите разходи в едно производство. За оценка на тези
фактори е необходимо да има подробна разбивка на натуралните и финансови
данни за производството. На този етап ще приемем някои постановки, които ще
бъдат направени от гледна точка оценката на недостатъците и предимствата на
фермата. Те са изходната позиция за предприемане на мерки за повишаване
резултатите в стопанството.
Идеята е да използваме брутния марж за определяне на слабостите в
организацията на стопанството. Ако приходите в стопанството са твърде ниски,
проблемите, свързани с това, могат да бъдат класифицирани в три групи:

42

3

Брутният марж на дка или на единица продукция може да бъде твърде
нисък – в резултат на нисък добив, скъпи суровини или прекомерни
променливи разходи, като например фуражи;

3

Земеделието не е достатъчно интензивно – не са достатъчни културите и
животновъдните продукти с висока стойност; и

3

Постоянните разходи могат да бъдат твърде високи (труд, машини,
електричество, наем и други административни разходи).
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Следващият пример илюстрира три възможни ситуации, в които
брутният марж се използва за оценка на управлението

ПРОИЗВОДСТВА

Нормален брутен
марж

Нисък брутен марж

Ниска
интензификация

Високи постоянни
разходи

площ
БM
Общо
дка лв./дка лв.

площ
БM
Общо
дка лв./дка лв.

площ
БM
Общо
дка лв./дка лв.

площ
БM
Общо
дка лв./дка лв.

Пипер
Картофи
Пшеница
Царевица

0,25 1062
0,75 484
2,00
49
2,00
25

266
363
98
50

0,25 850
0,75 380
2,00
40
2,00
20

213
285
80
40

0,25 900
0,75 410
2,00 43
2,00 45

225
308
86
90

0,25 1062
0,75 484
2,00
49
2,00
25

266
363
98
50

Общо
Постоянни р-ди
ПЕЧАЛБА

5,00
5,00

777
350
427

5,00
5,00

618
350
268

5,00
5,00

709
350
359

5,00
5,00

777
400
377

70

70

70

80

Анализирайки трите различни ситуации, могат да се вземат следните мерки:
Проблем

Как да подобрим сегашната система

Нисък брутен марж

» Повишаване на добива (чрез подобряване на торенето,
дренаж и борба с болести и др.)
» Подобряване съхранението на продукцията (лоша
жътва и съхранение);

Високи
разходи

» Повишаване на маркетинговите условия, подобряване
на доставките.
постоянни » Минимизиране на сгради и огради;
» Окрупняване на полетата за икономия на труд и
машини;
» Фокусиране върху пълното използване на скъпи
сгради и машини;
» Проверка на другите разходи.

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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Практиката показва, че в стопанството твърде често съществуват повече
проблеми в стопанството. За това се налага да се правят комбинации от решения.
Ясно е, че трябва да съществува връзка между брутния марж и постоянните
разходи. Високите постоянни разходи (труд, машини, наем на сгради и земя) е
необходимо да бъдат комбинирани с интензивно земеделие (с висок брутен
марж), за да бъдат покрити тези разходи. Земеделието с ниска интензивност
(нисък брутен марж) може да бъде печелившо само при ниски постоянни
разходи. Резултатите от изчисленията на брутния марж за производства на
различни ферми трябва да бъдат сравнявани много внимателно, защото се взимат
предвид само част от общите разходи (т.е. променливите разходи).

44

:: MOДУЛ III::

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

План за обучение

Модул 3

Част 3

УПРАЖНЕНИЕ №15

Използване на брутния марж за анализ на фермата

Задачи на лектора:
» Участниците трябва да приложат брутния марж при сравнение на две култури (местен сорт картофи и
вносен сорт картофи), които ще бъдат отглеждани в стопанството през текущата стопанска година.
» Сравнението на брутния марж от различните сортове ще бъде извършено на база един и същ участък
земя и мероприятия, необходими за отглеждането на картофите (изключвайки постоянните разходи).
Задачи на участниците в обучението:
Участниците трябва да анализират ситуацията с брутния марж със и без подобренията, както и да отговорят на
следните въпроси:
» Може ли вносният сорт картофи да повиши брутния марж на 1 ха картофи в сравнение с местния сорт?
Ако е така, може ли той да се внедри, имайки предвид района и обстоятелствата, в които работи фермерът,
дали вносния сорт картофи е най-доброто решение?
» Какви други фактори трябва да се вземат предвид при анализа на брутния марж?

НАИМЕНОВАНИЕ
Брутен приход
Основен продукт
Добив кг/ха
Единична цена
Брутен приход лв.
Допълнителни продукти
Добив кг/ха
Единична цена
Брутен приход лв.
Общо брутни приходи лв.
Променливи разходи
Семена
Торове
Препарати
Механизирани услуги
Други
Общо променливи разходи

Местен сорт [ха]

Вносен сорт [ха]

200000,00
0,40
8000,00

50000,00
0,40
20000,00

8000,00

20000,00

2120,00
432,00
104,60
1224,00
100,00
3960,60

8000,00
530,00
250,00
1500,00
300,00
10580,00

БРУТЕН МАРЖ

ЧАСТ 3: Анализ на стопанството
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Отговор
На първия въпрос:
НАИМЕНОВАНИЕ
Брутен приход
Основен продукт
Добив кг/ha
Единична цена
Брутен приход лв.
Допълнителни продукти
Добив кг/ha
Единична цена
Брутен приход лв.
Общо брутни приходи лв.

Местен сорт [ha]

Вносен сорт [ha]

200000,00
0,40
8000,00

50000,00
0,40
20000,00

8000,00

20000,00

Променливи разходи
Семена
Торове (оборски тор)
Препарати (торове)
Механизирани услуги
Други
Общо променливи разходи

2120,00
432,00
104,60
1224,00
100,00
3960,60

8000,00
530,00
250,00
1500,00
300,00
10580,00

БРУТЕН МАРЖ

4039,40

9420,00

На втория въпрос:
В анализа на брутния марж освен постоянните разходи не са включени и други
разходи като арендата и разходите за труд. Във връзка с получаването на повисоки добиви фермерът трябва не само да увеличи торенето и пестицидите, но
и да води борба срещу плевелите. Изискванията към труда поради това са повисоки за вносния сорт, отколкото за местния сорт картофи. В тази връзка и
разходите за труд са по-високи. Използването на семейния труд може да замести
наемането на сезонни работници. Колко би струвало наемането на сезонни
работници? Има ли свободна работна ръка, която може да задоволи тези сезонни
нужди?
Сравнявайки двете възможности, фермерът също трябва да сравни размера на
необходимите налични средства с размера на получените доходи. При
производството на местния сорт картофи са необходими по-малко налични пари,
отколкото при производството на вносния сорт картофи.
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О БОСНОВКА
Тази част ще покаже на обучаемите техниките, използвани при оценка на
инвестиционните проекти.

З АДАЧИ
В края на Част 1 участниците трябва да могат да:

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ

&

Разбират важността на инвестиционния анализ и
да използват методите за оценка на инвестициите
в земеделието;

&

Знаят как да прилагат методите за оценка на
различните земеделски дейности.
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 1.1.

Инвестиционни решения

Сесия 1.2.

Методи
за
оценка
дългосрочните инвестиции

Сесия 1.3.

Срок на възвръщаемост

Сесия 1.4.

Норма на възвръщаемост

Сесия 1.5.

Стойността на парите във времето
при инвестиционния анализ

Сесия 1.6.

Олихвяване и дисконтиране

Сесия 1.7.

Нетна настояща стойност (ННС)

Сесия 1.8.

Вътрешна норма на възвръщаемост
(ВНВ)

Сесия 1.9.

Избор на дисконтова норма

Сесия 1.10.

Сравнение на показателите

Сесия 1.11.

Изчисление на задълженията

Сесия 1.12.

Други фактори, влияещи върху
инвестиционния анализ

Упражнения

№ 16

Материали

Материал И и К

PPT представяне

PPT 4.1.

на

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ

4
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Стойност на парите във времето

3

Възвръщаемост, норма на възвръщаемост, ННС, ВНВ
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ÑÅÑÈß 1.1.
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Инвестицията е избор. Изборът на една от инвестиционните възможности е
свързан с възвращаемостта на тези инвестиции. Често се налага фермерите да
изберат между алтернативни инвестиционни възможности: дали да закупят
дадена машина или да продължават да я ползват под наем, дали да увеличат
трайните насаждения и т.н. Най-добрата политика е свързана с оценка на
важността на активите от гледна точка на производството, нуждата от тях и
наличните капитали за инвестиции.
Решенията, свързани с дългосрочните инвестиции са много важни. Те са свързани
с уреждането на големи суми и зависят от бъдещата рентабилност на
стопанството за много години напред. От друга страна печалбата зависи от
коректните инвестиционни решения, направени в миналото.
Инвестициите могат да бъдат направени по различни начини. Първият от тях е
чрез намаляване на някое производство и пренасочване на средствата в
инвестиции. Другият начин е свързан с усилията, които фермерът прави,
например, за създаване на нова овощна градина. Третият начин е свързан с
покупката на активи, който обикновено се отнася за машини, прикачен инвентар и
оборудване.

Защо фермерът прави инвестиции?
Просто фермерът вярва, че дългосрочните приходи ще превишават разхода за
самата инвестиция в сравнение с настоящите приходи. Това е познато като
“възвръщаемост на капитала”.
Всеки актив е възможно да се изхаби: кравата или говедата могат да умрат,
тракторът може да се счупи и да се предаде за скрап, сградата може да се срути.
Фермерът инвестира в капиталови активи, надявайки се да покрие цялата
стойност на инвестицията до края на нейния период на използване. Този период
може да бъде продължен с извършването на редовни ремонти и поддръжка
Взимайки инвестиционни решения, фермерът трябва да има предвид всички тези
фактори.

ÑÅÑÈß 1.2.

M EÒÎÄÈ ÇÀ ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÍÈÒÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Фермерът може да използва различни методи за оценка на инвестициите, които
включват разходите, възвръщаемостта и ползите. Инвестицията в дълготрайни
активи обикновено е свързана с голям разход (първоначалната покупка), която се
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извършва в началото на периода, докато печалбата се разпределя в следващите
бъдещи периоди.
Инвестиционната оценка изисква информация, която включва оценка на
годишните нетни приходи от инвестицията, първоначалните разходи за
инвестиция, остатъчната стойност, лихвата или дисконтовата норма, която се
използва.
За оценка на рентабилността от инвестиции могат да се използват следните
методи:

&

Срок на откупуване

&

Норма на възвръщаемост

&

Нетна настояща стойност (ННС)

&

Вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ)

Всеки един от тези методи има предимства и
недостатъци и ще бъде дискутиран в тази част.
Вземането на инвестиционно решение е твърде
сложно, затова консултантът от службата за
съвети в земеделието трябва да помогне на
фермера при избора на подходящия метод и
вземане на правилно решение.

ÑÅÑÈß 1.3.

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ АНАЛИЗ е
процес на определяне на
ефективността на инвестицията
чрез сравняване ефективността на
алтернативни инвестиции.

Ñ ÐÎÊ ÍÀ ÎÒÊÓÏÓÂÀÍÅ

Този метод изчислява периода, за който ще се възвърнат инвестициите за сметка
на създадените парични приходи. Той оценява времето, за което приходите,
реализирани в резултат от инвестициите, ще се изравнят с първоначалните
инвестиционни разходи. Методът се използва при определяне на това кои
инвестиции не са жизнеспособни (например, тези, които нямат възвръщаемост).
Той също се използва за избор на най-подходящия източник на финансиране.
Например, ако имаме кратък срок на изплащане, ще търсим краткосрочно
финансиране.
За да се изчисли периода за възвръщане, консултантът от службата за съвети в
земеделието заедно с фермера трябва да оценят средногодишните парични
потоци, които се очаква да се генерират от инвестицията. Това е различно от
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паричните потоци за всяка година от прогнозния период. Сравнявайки две
инвестиции, тази с по-късия период на изплащане, би била по-атрактивна от
онази с по-дългия период на изплащане.

Пример за средногодишни парични приходи

Примерът показва по-долу две инвестиции, всяка от които се нуждае от
първоначален капитал от 10 000 лв., но с различни парични приходи. За поголяма яснота се приема, че остатъчната стойност е нула. Условието е, че
инвестицията е направена през началната година отбелязана с нула.

Tаблица 4.1.3. Средногодишни парични приходи за двете инвестиции в лв.
Година
0
1
2
3
4
5
Общо
Период на изплащане [год.]
Среден годишен поток
Минус годишна амортизация
Среден годишен нетен приход

Инвестиция А

Инвестиция Б

(10000)
3000
3000
3000
3000
3000
15000

(10000)
1000
2000
3000
4000
6000
16000
3,3

3000
- 2000
1000

4,0
3200
- 2000
1200

В случаите, когато годишните парични потоци са едни и същи, периодът на
изплащане на инвестицията се получава, като се раздели сумата на инвестицията
на очакваните годишни парични потоци.
При инвестиция А периодът на възвръщаемост е 3,3 години. Разходите за
инвестиции (10 000 лв.) се разделят на годишните парични приходи (3 000 лв.).
В случаите, когато паричните потоци не са редовни и еднакви, те се сумират
и периодът на възвръщаемост се оценява по годината, в която акумулираният
паричен поток е равен на инвестиционните разходи.

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ
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За инвестиция Б периодът на изплащане е 4 години. Натрупаните парични
потоци се изравняват с инвестицията (10 000 лв.) през четвъртата година.
Следователно, инвестиция A се предпочита пред инвестиция Б, защото тя има
по-къс период на възвръщаемост.
Периодът на възвръщаемост е атрактивен метод, защото е лесен за изчисляване
и е прост начин за сравнение на алтернативните инвестиции. Той също така е
лесен за разбиране от фермерите. Ако фермата, няма достатъчно пари, с него
може да се намерят онези приходи, които се създават най-бързо.
Въпреки това обаче този метод също има недостатъци. Той игнорира паричните
потоци, възникнали след периода на възвръщаемост. Парите, получени в
началния период на инвестицията, са по-ценни, отколкото тези, получени след
периода на възвръщаемост. Например, избирайки инвестиция A, методът
игнорира по-високите парични приходи от инвестиция Б през четвъртата и
петата година.
Методът не измерва на практика рентабилността, но показва колко бързо
инвестицията ще подобри ликвидността на стопанството.

ÑÅÑÈß 1.4.

Í ÎÐÌÀ ÍÀ ÂÚÇÂÐÚÙÀÅÌÎÑÒ

Простата норма на възвръщаемост отчита важността за стопанството не само на
приходите, а така също и сумата на капитала, използван в процеса на
производство. Приходите се изчисляват от гледна точка възвръщаемостта на
използваните капитали. По-точно може да се каже, че нормата на възвръщаемост
представя нетните годишни приходи като процент от инвестицията. Концепцията
за нетните приходи се използва и за изчисления на разликата между средните
годишни нетни приходи и годишната амортизация от инвестицията, която е
дадена в Taблица 4.1.3. Нормата на възвръщаемост се изчислява по следния
начин:

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ =
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Инвестиционни разходи
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Възвръщаемостта на инвестицията се сравнява с инвестиционните разходи и се
използва за сравняване на алтернативни инвестиции.
Примерът от Taблица 4.1.3. дава следните резултати:
Инвестиция A:
Инвестиция Б:

1 000 лв./10 000 лв. x 100 = 10%
1 200 лв./10 000 лв. x 100 = 12%

Този метод подреди инвестиция Б по-високо, отколкото инвестиция A. Това е
резултат, различен от използването на предишния метод. Нормата на
възвръщаемост се предпочита пред периода на изплащане, защото той отчита
приходите от инвестицията през целия период на използване.
Предимството на този метод е, че той е лесен за изчисление и може да сравни
конкурентни инвестиционни възможности. Предпочитат се инвестициите с повисока норма на възвръщаемост. При този метод се използват средни годишни
приходи, при което не може да се имат предвид отделните годишни приходи.
Това се избягва, когато има нарастване или намаляване на нетните приходи.
Например, инвестиция А би имала също 10% норма на възвръщаемост, ако тя
нямаше нетни приходи през първите четири години, но има 15 000 лв. през
петата година. Средните парични приходи биха били пак 3 000 лв. за година.
Освен това, този метод игнорира стойността на парите във времето, която ще
дискутираме след малко.

ÑÅÑÈß 1.5.

Ñ ÒÎÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÏÀÐÈÒÅ ÂÚÂ ÂÐÅÌÅÒÎ ÏÐÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈß
ÀÍÀËÈÇ

Стойността на парите във времето означава, че
един лев няма да има същата стойност след
една година. Разбирането на това, стои в
основата на оценката и вземането на
инвестиционни решения в земеделието.

СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ ВЪВ
ВРЕМЕТО означава, че приходите и
разходите през различните години не
могат да се събират заедно.

Ако един фермер получи предложение да получи 1 000 лв. днес или 1 000 лв.
след една година, какво ще избере той? Съществуват много причини да се избере
първия вариант. Първата е, че 1 000 лв. в спестовна сметка могат да донесат 5%
лихва. Това ще донесе 50 лв. печалба, което няма да се случи, ако се получат
тези 1 000 лв. една година по-късно. Друга алтернатива може да бъде тези пари
да се вложат и да спечелят повече пари. Следваща алтернатива е те да се
използват за неотложни нужди. Например, защо фермерът трябва да чака една
година, за да си купи трактор, ако може да го купи и използва сега? На последно
място следва да се има предвид несигурността в живота. Например, или
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кредиторът или кредитополучателят могат да не бъдат живи през годината, за да
изпълнят своята част от транзакцията. Тези различни причини обясняват
значението на стойността на парите във времето.
Очевидно стойността на парите за фермера е по-голяма сега, отколкото в
бъдещето, но това създава много трудности при количествения анализ на този
ефект.
Лихвеният процент се използва за сравнение на сегашните и бъдещи
изисквания към инвестициите.
Различните лихвени проценти водят до изчисляване на различни стойности във
времето. Заемодателите получават лихвен процент, а кредитополучателите го
плащат, защото очакват да получат ползи през това време. Например, един
кредитор, който дава 100 лв. днес, при 8% лихва ще получи 108 лв. след една
година. Тези 8 лева компенсират кредитора за алтернативните инвестиции,
които не са направени, отложеното лично потребление, или възможност да
покрие риска в случай, че парите могат да не бъдат върнати (вж. Материал М).
Кредиторът и кредитополучателят са на еднакво мнение, че 100 лв. днес имат
стойност 108 лв. след една година. Кредитополучателят е съгласен да получи
100 лв. днес и да плати 108 лв. след една година; кредиторът да даде 100 лв.
днес, за да получи 108 лв. след една година. Възможно е кредиторът да не е
доволен от тези 8 лв. (8%). Може би, за да бъде доволен, са необходими 9%. В
този случай стойността на парите след едногодишен период ще бъде 9 лева.

ÑÅÑÈß 1.6.

Ñ ËÎÆÍÀ ËÈÕÂÀ È ÄÈÑÊÎÍÒÈÐÀÍÅ

Промяната на парите във времето се взема предвид, чрез използването на
дисконтирането. Това е проста техника, позволяваща бъдещите приходи и
разходи да бъдат намалени до настоящата им стойност. Това може да бъде
обяснено по-добре с понятието олихвяване (вж. Материал М).
Да разгледаме случай, в който един фермер дава на заем 1 000 лв. на един съсед
при 5% годишна лихва. Следващата година съседът ще трябва да плати 1050 лв.,
състоящи се от 1 000 лв. главница и 50 лв. лихва. Да допуснем, че съседът иска
да задържи парите за две години. Той трябва да заплати 5% за използването на
парите за първата година и за втората година да плати допълнително 5%.
Допълнително той трябва да плати лихва върху сумата, която трябва да плати на
фермера в края на първата година, т.е. трябва да плати сложна лихва. Сега да
поставим въпроса по друг начин. Ако съседът обещае да плати на фермера 1 200
лв. в края на петата година при лихва от 8% годишно, колко е тази бъдеща
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стойност за фермера сега? За да отговорим на този въпрос фермерът би трябвало
да раздели тази сума на 1,08 за всяка година, както следва:

Година
1
2
3
4
5

Сума в края на
годината [лв.]
1200
1111
1029
953
882

Едно плюс лихва
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

Сума в началото на
годината
1111
1029
953
882
817

Сегашната стойност на 1 200 лв. след пет години е 817 лв.
Този процес на намиране на настоящата стойност на една бъдеща стойност, се
нарича “дисконтиране”. Дисконтирането изглежда като връщане от бъдещето в
настоящето. Лихвата, използвана за дисконтиране, се нарича “дисконтова норма”.
Тази дисконтова норма може да се намери наготово в “дисконтова таблица”. Тези
таблици са дадени в Приложение 2 на това ръководство.
Ако разгледаме тази таблица и потърсим 8%, ще видим колона с наименование
"дисконтов фактор” – Каква е стойността на 1 лев към бъдеща дата при лихвен
процент 8?. Дисконтовият фактор за 8% за пет години е даден като 0,681. Така
настоящата стойност на 1 200 лв. след петгодишен период се изчислява като
произведение на сумата по дисконтовия фактор. Това прави 817 (1 200 x 0,681 =
817).
Друг пример: каква е настоящата стойност на 6 438 лв., които ще получим след
девет години в бъдещето при дисконтова норма от 15%? Дисконтовият фактор в
таблицата за период от 9 години, при 15% норма, е 0,284. Бъдещата стойност се
умножава по дисконтовия фактор и получаваме настояща стойност от 1 828 лв. (6
438 x 0,284 = 1 828).

ÑÅÑÈß 1.7.

Í ÅÒÍÀ ÍÀÑÒÎßÙÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ (ÍÍÑ)

Нетната настояща стойност на една инвестиция е сумата от настоящите
стойности за всяка година на чистите парични потоци минус първоначалните
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разходи за инвестицията12. Тя също е известна като метод на дисконтираните
парични потоци и се използва като дисконтов метод за анализ. Този метод
разглежда стойността на парите във времето като непрекъснати парични потоци
през полезния живот на инвестицията. На таблица 4.1.5., е показан пример за
изчисление на чистата настояща стойност при 8 процента дисконтова норма.
Дисконтовият фактор е взет от Анекс 2. Този пример допуска, че инвестицията
няма остатъчна стойност в края на периода на използване. За коригиране на това
предположение можем да предвидим остатъчната стойност като част от
паричните потоци и да я посочим в последната година.
Таблица 4.1.5. Нетна настояща стойност
(8% дисконтов фактор и без остатъчна стойност)
ИНВЕСТИЦИЯ А
Година

Нетен паричен
поток [лв.]

Дисконтна
норма

ИНВЕСТИЦИЯ Б
Настояща
стойност [лв.]

Нетен паричен
поток [лв.]

Дисконтна
норма

Настояща
стойност [лв.]

1

3000

0,926

2778

1000

0,926

926

2

3000

0,857

2571

2000

0,857

1714

3

3000

0,794

2382

3000

0,794

2382

4

3000

0,735

2205

4000

0,735

2940

5

3000

0,681

2043

6000

0,681

4086

Общо

11979

12048

Минус разходи

10000

10000

1979

2048

Нетна настояща стойност

Основен принцип при избора на броя години, които да бъдат включени в
анализа на паричните потоци е свързан с избора на периода от време, който да е
свързан с живота на инвестицията. В тази връзка за селскостопанските машини и
оборудване той обикновено се взима между 5 и 7 години и за сградите от 30 до
40 години.
Използвайки този метод, фермерът ще приеме една инвестиция с положителна
стойност на нетната сегашна стойност (ННС), ще отхвърли тези с една
отрицателна стойност на ННС и ще бъде без отношение към нулевата стойност.
Рационалността в решението да се приеме инвестиция с положителна нетна
сегашна стойност може да бъде обяснена по два начина. Първо, това означава, че
нормата на възвръщаемост на инвестицията е по-голяма от дисконтовата норма
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използвана при изчисленията. Второто обяснение е, че фермерът може да си
позволи да плати повече за инвестицията и да постигне норма на възвръщаемост
равна на дисконтовата норма, използвана за изчисляването на нетната стойност.
В примера от Сесия 4.1.3, един фермер може да плати до 11 979 лв. (10 000 лв. +
1 979 лв.) за инвестиция A и 12 048 лв. (10 000 лв. + 2 048 лв.) за инвестиция B,
и да получи 8% възвръщаемост или повече от инвестирания капитал. Двете
инвестиции показват положителна стойност на ННС, използвайки 8% дисконтова
норма.
Изборът на дисконтова норма влияе върху резултата от оценката. При
използването на висока дисконтова норма, ННС намалява и клони надолу. При
една най-висока дисконтова норма стойността на ННС ще бъде равна на нула, а на
една още по-висока стойност ННС ще бъде отрицателна.

ÑÅÑÈß 1.8.

Â ÚÒÐÅØÍÀ ÍÎÐÌÀ ÍÀ ÂÚÇÂÐÚÙÀÅÌÎÑÒ (IRR)

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е лихвеният процент, при който ННС
на инвестицията е равна на нула. Това е максималният размер на лихвата, при
която фермера не може да си позволи да плати за използваните ресурси, от
гледна точка възстановяване на инвестициите и техните оперативни разходи.
В таблица 4.1.6. е даден пример за изчисление на IRR за инвестиция А. Няма
готова формула за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост.
Процедурата на пробите и грешките обикновено се прилага за намиране на тази
стойност на нетната настояща стойност на паричните потоци, при която тя е
равна на нула.
Сравнително високата стойност на ННС за инвестицията с 8% дисконтова норма ,
която е дадена в предишната таблица предполага, че действителната норма на
възвръщаемост на инвестицията ще бъде значително по-висока от тази норма.
Произволно е избрана нормата от 14%, като една първа оценка на IRR.
Изчисленията показват една положителна стойност за ННС, отчитайки че IRR e с
все още голяма разлика до нула. Следващата по-висока норма е 16%, при която
се предполага един резултат с по-ниска ННС. Изчисленията показват негативен
резултат от –178 лв. Действителната стойност на IRR е някъде между 14 и 16
процента.

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ
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Таблица 4.1.8. Оценка на IRR за Инвестиция А
Нетен поток
[лв.]

Година

14%
Дисконтов
фактор

16%
Настояща
стойност [лв.]

Дисконтов
фактор

Настояща
стойност [лв.]

1

3000

0,877

2631

0,862

2586

2

3000

0,769

2307

0,743

2229

3

3000

0,675

2025

0,641

1923

4

3000

0,592

1776

0,552

1656

5

3000

0,519

1557

0,476

1428

Общо
Минус разходи

10296

9822

-10000

-10000

296

-178

Нетна настояща стойност

Най-трудният аспект на този процес на пробите и грешките е първоначалната
оценка. Ако тази оценка е твърде далеч от крайния резултат, ще са нужни много
изчисления, докато се улучи точката на пресичане. Това става, чрез
интерполация, т.е. намиране на търсената стойност между две други стойности.
Правилото за интерполиране на стойността на IRR между две дисконтови норми
(с отрицателна и положителна стойност на ННС) е както следва:
IRR може да бъде изчислена по формулата
НДН +

ВННС

____________________

ВННС - НННС

x (ВДН - НДН)%,

където
НДН – Ниска дисконтова норма
ВННС – Висока нетна настояща стойност
НННС – Ниска нетна настояща стойност
ВДН – Висока дисконтова норма

Тази процедура се прилага към горния пример. По-ниската дисконтова норма е
14%. Разликата между двете дисконтови норми е два процента. Настоящата
стойност на паричните потоци при ниската дисконтова норма е 296 лв. и
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настоящата стойност при високата дисконтова норма е 178 лв. Сумата от
настоящата стойност на двете дисконтови норми, игнорирайки знаците е 474.
Интерполирайки IRR се изчислява като:
14 +

296

____________________

296 – (-178)

x (16 - 14)% = 15,20%

При дисконтова норма от 15.2% ННС на инвестицията е равна на нула. От друга
страна вътрешната норма на възвръщаемост може да бъде разбрана като
капацитет на инвестицията за създаване на доходност.
Формалното решение относно вътрешната норма на възвръщаемост е свързано с
приемането на всички решения, които имат равна или по-голяма стойност,
отколкото дисконтовата норма. Ако IRR на инвестицията като цяло е по-ниска от
дисконтовата норма, тя не е печеливша. В противен случай, ако IRR надвишава
дисконтовата норма, фермерът може да вложи пари, за да повиши
възвращаемостта на своите ресурси.
Накрая трябва да се отбележи, че вътрешната норма на възвращаемост може да
бъде изчислена само, когато се намери първата отрицателна стойност на нетните
парични потоци. Ако всичките стойности са положителни и няма дисконтова
норма, при която ННС е отрицателна, IRR не може да бъде изчислена.

ÑÅÑÈß 1.9.

È ÇÁÎÐ ÍÀ ÄÈÑÊÎÍÒÎÂÀ ÍÎÐÌÀ

За да се използва дисконтирането за оценка на инвестициите трябва да бъде
избрана правилно дисконтовата норма. Дисконтовата норма обикновено се
определя базирайки се на капиталовите разходи, които фермера трябва да
направи. Как да се измерят тези разходи? За целта се използва лихвата, която
фермерът е готов да плати при тегленето на заем. Капиталът, който фермера
трябва да оцени е смес от собствен и привлечен капитал и дисконтовата норма
също трябва да бъде съобразена с дивидента и лихвата.
Претеглените осреднени разходи на капитал (WACC) се изчисляват,
оценявайки нормата на възвръщаемост на двата източника на капитал вложени в
инвестицията: заемен и собствен. Претеглената средна стойност на капитала
рефлектира върху всички форми на финансиране използвани от фермера.

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ
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WACC може да бъде изчислен по следния начин:
WACC =

Собствен капитал х Дивидента
______________________________________

Общо капитал

+

Заемен капитал х Лихва
______________________________

Общо капитал

= Дисконтова
норма

Тези изчисления изискват следната информация:

&

Разходите за всеки източник на капитал ангажиран във фермата; и

&

Делят на всеки един източник на капитал при изчислението на
претеглените осреднени разходи.

Съотношението между източниците на капитал трябва да отговаря на
действителното състояние в стопанството. Например, ако банковите кредити
заемат 75% от източника на капитал за стопанството, неговия дял е 0,75. Ако
собствения капитал е 25%, то неговия дял е 0,25.
Докато лихвата върху дългосрочните заеми се използва за оценка на разходите
за капитал, изразяването на тези разходи за собствения капитал е по-трудно.
Това е така, защото собствения капитал няма ясно изразени разходи. В този
случай се използват опортюнистичните разходи. Ако фермерът вложи тези пари
в инвестиция, той се отказва от тяхното използване за други цели. Ако той ги
вложи в своята ферма, той може да иска да спечели 10%, които ще бъдат
разходите за собствения капитал.
Опортюнистичните разходи на собствения капитал на фермера трябва да се
разделят от неговите лични разходи, които се различават от търсенето на
алтернативни инвестиционни възможности за неговия капитал и управленчески
капацитет и поемането на риск. Имайки предвид това, фермерът трябва да оцени
своите разходи за капитал. Важен момент е да се осъзнае, че собствения капитал
има разходи и този факт трябва да се свърже с по-скъпия източник на капитал –
банковия кредит.
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Пример за изчисляване на претеглените разходи на капитал

Източник
Заем
Собствен капитал

Стойност
50000
25000
75000

%
66,67
33,33
100,00

%
7,00
10,00

Претеглена
стойност
4,62
3,33
7,95

В този пример претегления разход на капитал е 7,95%. Оценката на
инвестицията осигуряваща възвращаемост по-малка от 7,95% (т.е. инвестиция с
една отрицателна нетна настояща стойност при 7,95% като дисконтов фактор или
инвестиция с IRR по-малка от 10 процента) няма да бъде предпочетена. От друга
страна, инвестиция осигуряваща норма на възвръщаемост над 8% ще бъде
приемлива.

ÑÅÑÈß 1.10. Ñ ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÌÅÒÎÄÈÒÅ
Двата метода дават някакъв отговор на простия въпрос дали една инвестиция се
изплаща. Много от консултантите предпочитат да използват ННС, поради
неговата яснота, недвусмисленост, и разбираем начин за избор на една от
подобни и ограничени инвестиции. Някои обаче предпочитат IRR, защото е полесен за тях. Той се обяснява като максималния размер на лихвата, която
фермерът може да плати, ако всички източници на инвестиции са привлечени
отвън.
В случаите, когато инвестиционните алтернативи се разглеждат от фермера като
взаимосвързани и ограничени, по-подходящ метод е ННС, в сравнение с IRR. Той
е по-добър за тази цел, защото измерва абсолютните приходи над разходите и
ги дисконтира. Освен това, преодолява проблема свързан с оценка на
опортюнистичните разходи на капитал за фермера.

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ
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ÑÅÑÈß 1.11. Î ÁÑËÓÆÂÀÍÅ ÍÀ ÊÐÅÄÈÒÀ
Твърде често фермерите се интересуват от оценка на капацитета им за
обслужване на получените от тях кредити. Това се прави, чрез анализ на техните
парични потоци. Анализът се основава върху нетните парични потоци преди
финансиране. Представянето на паричните потоци, обаче е трудно. На примерът
показан по-долу, годишните нетни парични потоци са представени на редовете,
а колоните обясняват в детайли нетните финансови разходи, нетните парични
потоци след финансиране и кумулативните нетни парични потоци.
Методологията за обслужване на кредита е малко по-различна от
счетоводството, но се приема, че кредита се получава в края на годината, а
обслужването се прави през следващата година.
Таблица 4.1.11. Обслужване на кредита
1

2

3

4

5

6

7

Парични потоци преди финансиране
ЗАЕМИ
Дългосрочни заеми
ИЗВЪНБАЛАНСОВИ
Дългосрочни заеми
ГЛАВНИЦА
Дългосрочни заеми
ЛИХВА
Дългосрочни заеми
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

-26000

25000

25000

25000

25000

30000

20000

8000

6000

4000

2000

0

0

2000

2000

2000

2000

2000

0

1000
3000

800
2800

600
2600

400
2400

200
2200

0
0

Нетно финансиране
Нетни парични потоци след
финансиране

10000
-16000

-3000
25000

-2800
25000

-2600
25000

-2400
25000

-2200
30000

0
20000

КУМУЛАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

-16000

9000

34000

59000

84000

114000

13400

10000
10000

Примерът допуска, че нетните парични потоци преди финансиране са дадени в
таблицата по-горе. Фермерът взима заем за 10 000 лв. при 10% лихва и период
за изплащане от 5 години. Изчисленията направени за обслужване на кредита са
описани по-долу. Фермерът получава 10 000 лв. заем при лихва 10%. Той
заплаща годишна лихва през година 2, в размер на 1 000 лв. Главницата, която
плаща годишно за срок от пет години е 2 000 лв. Лихвата, която ще се плати
през третата година е изчислена на база извънбалансовата стойност на заема
след изплащане на главницата. Допускаме, че главницата се изплаща в края на
годината, като лихвата се плаща върху пълната стойност на главницата от
предходната година. През година 3, извънбалансовата стойност на заема е равна
на 10 000 лв. минус 2 000 лв., която представлява изплатената първа годишна
вноска, т.е. 8 000 лв. Лихвата на 8 000лв е 800лв (8 000 x 10%) и това е
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плащането на лихва през третата година. За шестата година, извънбалансовата
стойност от края на петата година е 2 000лв и лихвата е 200лв.
В дадения пример, кумулативната сума на паричните потоци е положителна за
всяка година от инвестицията, стартираща от втората година. Това показва, че
фермерът има ликвиден проблем през първата година, но през втората той може
да финансира разходите по кредита. Ако кумулативния нетен паричен поток
показва финансов дефицит, т.е. отрицателна стойност през някоя година, то
фермерът се нуждае от допълнително финансиране, за да покрие този дефицит.
Разликата може да бъде покрита, чрез предоговаряне на плащанията по кредита,
ползване на собствен капитал, влагане на допълнителен оборотен капитал за
покриване на дефицита или получаване на помощи от приятели или от
семейството. Тази ситуация може да се представи графично по следния начин:

200 000
150 000
Кумулативен
паричен поток

100 000

Паричен поток

50 000

след финансиране

0
1

2

3

4

5

6

7

Паричен поток
преди финансиране

-50 000
-100 000

v УПРАЖНЕНИЕ 16 – Изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост
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ÑÅÑÈß 1.12. Ä ÐÓÃÈ ÔÀÊÒÎÐÈ ÏÐÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈß ÀÍÀËÈÇ
Консултантите трябва да имат предвид и други фактори, които трябва да се
разглеждат, при оценка на инвестициите или при сравнение на алтернативни
инвестиции. Тук се имат предвид инфлацията и риска.

ИНФЛАЦИЯ
Инфлацията представлява общо повишение на цените за определен период от
време. Тя влияе върху инвестиционния анализ чрез три фактора: нетен паричен
поток, остатъчната стойност и дисконтовата норма. Нетният паричен поток се
променя през цялото време, в резултат от промените в цените на входа и изхода,
които могат да растат в различно съотношение. Остатъчната стойност също може
да расте в резултат от инфлацията.
Когато паричните потоци и остатъчната стойност са съобразени с инфлацията,
дисконтовата норма също рефлектира върху очакваната инфлация. Дисконтовата
норма трябва да се разглежда от две части: (1) реалния лихвен процент, или
лихвата, която може да се очаква без отчитане на инфлацията, и (2) едно
адаптиране към инфлацията или инфлационна премия. През инфлационния
период парите получавани в бъдеще ще имат по-малка покупателна сила,
отколкото в настоящия момент. Инфлационната премия компенсира за този
период намалената покупателна сила чрез по-високата дисконтова норма.
Например, ако реалният лихвен процент е 4% и очакваната инфлация е 6%,
адаптираната дисконтова норма с отчитане на инфлацията е 10%.

РИСК
Риск при инвестициите съществува, защото очакваните нетни парични приходи и
остатъчната стойност зависят от бъдещите цени и разходи, които могат да
варират много и трудно се прогнозират. Неочакваните промени в тези стойности
могат бързо да превърнат една потенциално печеливша инвестиция в губеща.
По-дългият живот на инвестициите затруднява оценката на бъдещите цени и
разходи. Един метод за включване на риска в анализа е да се добави рискова
премия към дисконтовата норма. Инвестиции с висок риск ще имат висока
рискова премия. Това се базира на концепцията, че при по-високият риск,
придружаващ една инвестиция, се очакват по-високи приходи.
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Продължавайки с предишния пример, ние можем просто да добавим рисковата
премия, допускайки, че тя е 5% и в този случай дисконтовата норма отчитаща
инфлацията ще бъде 10%. Дисконтовата норма отчитаща инфлацията и риска е
15%. Добавяйки рисковата премия, това е един прост начин да осигурим една
разлика в случай на грешки.

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ

:: МОДУЛ IV::

21

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

План за обучение

Модул 4

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №16

Изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост

Задачи на участниците в обучението:
» Един фермер решава да купи трактор на стойност 1 125 лв. Той оценява, че годишните нетни парични
потоци (входящите парични потоци минус изходящи парични потоци) генерирани като резултат от
инвестицията са:
Година 1:
Година 2:
Година 3:
Година 4:

500 лв.
400 лв.
300 лв.
200 лв.

Изчислявайки вътрешната норма на възвръщаемост допускаме, че лихвата е 8%.
» Допускаме, че фермерът взема четири годишен заем за покупка на трактора при лихва от 8%.
Плащането на главницата е на равни годишни вноски за четирите години. Оценете паричните потоци от
проекта.

Какъв съвет Вие ще дадете на фермера в тази ситуация?
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Отговор

Решение 1:
Година

8%

Нетен поток
[лв.]

Дисконтов
фактор

12%
Настояща
стойност [лв.]

Дисконтов
фактор

Настояща
стойност [лв.]

1

-1125

0,926

-1041,8

0,893

-1004,6

2

500

0,857

428,5

0,797

398,5

3

400

0,794

317,6

0,712

284,8

4

300

0,735

220,5

0,635

190,5

5

200

0,680

136,0

0,567

113,4

Нетна настояща стойност
IRR

60,9
8 + (4 x(60,9/43,5))

-17,4

13,6%

Решение 2:
1
Нетен паричен поток
ПРЕДИ финансиране
ФИНАНСИРАНЕ
Получаване заем
Обслужване:
» Главница
» Лихва
Нетен паричен поток
СЛЕД финансиране
КУМУЛАТИВЕН ПОТОК

ЧАСТ 1: Инвестиционен анализ

2

3

4

5

-1125

500

400

300

200

1125

0

0

0

0

0

281,5
90,0

281,5
90,0

281,5
90,0

281,5
90,0

0

128,5

28,5

-71,5

-171,5

0

128,5

157,0

85,5

-86,0
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××ÀÀÑÑÒÒ 11::
ÓÓÏÏÐÐÀÀÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ ÍÍÀÀ ÐÐÈÈÑÑÊÊÀÀ ÈÈ ÍÍÅÅÑÑÈÈÃÃÓÓÐÐÍÍÎ
ÎÑÑÒÒÒÒÀÀ

О БОСНОВКА
Тази част прави преглед на промените, с които се среща фермера в земеделието.
Фермерът познава риска. Това са несигурните валежи, болестите, промените в
цените, промените в технологиите и правителствената политика. Всички тези
фактори влияят пряко върху печалбата от земеделието. Консултантите в
съветите за земеделие трябва да познават концепцията за риска, видовете риск в
земеделието и как да се справят с него.
Рискът е постоянен фактор в земеделието, който трябва добре да се познава и
разбира.

З АДАЧИ
В края на Част 1 участниците трябва да могат да:

3
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&

Разбират нуждата от управление на риска и
несигурността и мястото му в управлението;

&

Разбират концепцията за риска и формулирането
на стратегии, целящи намаляване нивото на риска
в земеделието.

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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С ЪДЪРЖАНИЕ
Сесия 1.1.

Управление
несигурността

на

риска

и

Сесия 1.2.

Източници на риск и несигурност

Сесия 1.3.

Очаквания и изменения

Сесия 1.4.

Стратегии за управление на риска

Сесия 1.5.

Справяне с риска и несигурността

Упражнение

№ 17

Материали

Материал M

PPT презентация

PPT 5.1

О СНОВНИ ПОНЯТИЯ
3

Източници, очаквания
несигурността.

3

Стратегии за управление на риска.

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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ÑÅÑÈß 1.1.

Ó ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ È ÍÅÑÈÃÓÐÍÎÑÒÒÀ

Фермерите вземат решения в рискова и непрекъснато променяща се околна среда.
Последствията от техните решения по принцип могат да доведат до по-добри
или по-лоши резултати. Промените в цените и добивите са основните източници
на риск в земеделието. Промените в технологиите, пазарите, политиката и
социалните фактори допълват рисковата среда, в която работят фермерите.
Фермерът поема рискове и когато отглежда дадена култура. Те биха били
следните:

&

Времето;

&

Цената, която ще получи при продажба на продукта;

&

Какво иска да купи потребителя.

Ефективното управление на риска включва:

3

Предчувствие за някое нежелано събитие, което може да се случи и
действия за намаляване на промените, които биха настъпили в дейността
на стопанството;

3

Предприемане на действия за намаляване на неприятните последствия от
риска, свързан с реализирането на неблагоприятни събития.

Например, стратегия за управление на риска, касаеща механизацията, може да
включва възстановяването на стар трактор преди започването на пиковия сезон с
цел намаляване на опасностите за основно прекъсване на операциите през този
период. По време оранта или жътвата, фермерите могат да решат да държат на
склад някои резервни части, които най-често дефектират. И докато, те не могат
да предотвратят внезапно възникнали аварии, то могат поне да намалят
неблагоприятните последствия от тях.
Фермерите се нуждаят от избор. За да могат да го направят трябва да знаят цените
на входа и на изхода, добивите, пазарите и друга техническа информация.
Твърде често обаче, фермерите установяват, че техните най-добри решения са
погрешни, защото нещата са се променили във времето и земеделският продукт
вече е произведен или продаден.
Преди началото на стопанската година фермерите трябва да решат какви култури
ще отглеждат и какви сеитбени норми ще използват, като нивото на торене и др.
Окончателният добив и изкупните цени обаче не могат да се знаят няколко

5
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месеца по-рано или няколко години, както е при трайните насаждения. Рисковете
в земеделските дейности идват от неочаквани места и водят до по-ниски цени,
суша или болести. Управлението на риска е концентрирано повече върху
намаляване на промените, в случай на неблагоприятни събития, или поне да
бъде смекчено тяхното въздействие.

ÑÅÑÈß 1.2.

È ÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÐÈÑÊ È ÍÅÑÈÃÓÐÍÎÑÒ

Рискът може да бъде определен с дефинирането на всички възможни резултати
от дадена ситуация и да бъде изчислен след това на базата на натрупания опит,
промените или вероятностите всеки резултат действително да се случи.
Въпреки познаването на тези методи, не е възможно да се предскаже точно какво
ще се случи наистина. В това именно е рискът.
Несигурността е съмнение за бъдещите резултати или събития, защото фермерът
не може да предвиди какво точно ще се случи.
Въпреки че рискът като фактор съществува във всички ферми, управлението му е
индивидуално и може да варира при различните фермери.
Рискът може да бъде разгледан в различни аспекти:

ПРОИЗВОДСТВЕН

И ТЕХНИЧЕСКИ РИСК

Производството на растителна и животинска продукция зависи от биологичните
процеси, които се влияят от времето, почвите, неприятелите и болестите. Тези
процеси не могат да се предвидят точно. Опитът на фермерите определя
годините в зависимост от времето, съответно като “добра”, “нормална” или
“лоша” година. В периоди на суша ниските добиви от растениевъдството
рефлектират върху предлагането на фураж и животновъдната продукция, които
също намалява. Появата на болести или неприятели също могат да причинят
загуби в добива. Вложенията в семена и торове се правят преди фермерът да
знае, какво ще бъде времето през годината и без значение от тяхното ниво,
времето често влияе върху резултатите. Друг източник на производствен риск е
внедряването на нова технология. Въпросът е дали новата технология ще се
приложи, както трябва. Дали тя ще намали разходите и/или ще увеличи добива?
Рискът съществува в много различни форми и със смайващ ефект.

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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МАРКЕТИНГОВ

ИЛИ ЦЕНОВИ РИСК

Цените на земеделските продукти варират не само през годините, но в някои
ситуации и в рамките на деня, извън контрола на отделния фермер.
Предлагането на един продукт се влияе от комбинацията на производствените
решения, направени от много фермери и от влиянието на времето. Търсенето на
продуктите се определя от равнището на доходите, които имат потребителите,
от валутния курс и предлагането на конкурентни продукти. От движението на
цените често следват сезонни или циклични тенденции, които не могат да бъдат
предвидени. Разходите за производство представляват друг източник на риск.
Въпреки че цените на входа се колебаят по-малко от цените на изхода на
земеделското производство, производствените разходи зависят от двата вида
цени и от добива и в резултат на това варират много.

ФИНАНСОВ

РИСК

Финансовият риск възниква, когато земеделското стопанство е получило заем за
финансиране на дейността си. Този риск е свързан с бъдещия лихвен процент и
способността на фермата да създава парични потоци, необходими за изплащане
на задълженията по заема.

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН

РИСК

Институционалният риск е свързан с нередностите и проблемите при
получаването на услуги, като получаване на кредит, покупка на материали и
суровини, както и при получаване на информация от държавни и частни
институции. Част от институционалният риск е свързан с несигурността от
правителствената политика, която се отнася до ценовата подкрепа и субсидиите.
Твърде често тези рискове са свързани с лошото управление и работа на
институциите. Субсидиите, регулациите на качеството на храните и използването
на химикали, правилата за съхранение на животинските отпадъци и равнището
на плащанията, свързани с подкрепа на цените и доходите, са примери как
решенията на правителството могат да влияят върху земеделските дейности.
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ЧОВЕШКИ

ИЛИ ПЕРСОНАЛЕН РИСК

Човешкият риск е свързан с проблемите на здравето и личните взаимоотношения
в колектива, които влияят върху бизнеса. Злополуките, заболяванията и смъртта,
например, често нарушават и разстройват дейността на стопанството. В повечето
случай трудовата миграция от ферма във ферма е всеобщ феномен, който е
резултат от бедността и липсата на прехрана и това често носи допълнителен
риск.
Производственият, маркетинговият, финансовият, институционалният и
персоналният риск съществуват в повечето ферми и често са взаимосвързани.
Способността да си плащаш задълженията зависи от равнището на производство
и цените, получени от реализацията на продукцията. Финансирането на
производството зависи от достъпа до кредит и активността на институциите,
предлагащи капитал в подходящото време. Различните видове риск често пъти
се разглеждат едновременно.

ÑÅÑÈß 1.3.

Î ×ÀÊÂÀÍÈß È ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Мисълта за бъдещото производство на растителни
животновъдни продукти е определящ момент при
вземане на решения от фермера. Например, цената
на пипера и картофите, очаквани в бъдещето,
зависят от неговите решения дали да отглежда тези
култури. Какво се е случило в миналото е много
важно за фермера и му помага при вземането на
решения за бъдещето.

Повечето реакции относно риска имат
своите

разходи,

които

не

са

ясно

определени. По принцип фермерите
искат да се предпазят от големи загуби,
но те биха искали да бъдат в печеливша
позиция от благоприятните събития.

Фермерът помни избирателно. Ако тракторът му
скоро се е счупил, той си мисли, че това може да се случи отново. Обаче, ако
нещо не се е случило преди, като суша или ураган, фермерът не се подготвя да
разгледа такова събитие, което е възможно да го сполети. Това което се е
случило през последния месец се разглежда като нещо много по-важно, от онова
което се е случило през последната година. Прогнозирайки това какво ще се
случи утре, въз основа на това, което се е случило вчера, фермерът трябва да
допусне, че то ще продължи да се случва и в бъдещето. Вземането на решение за
дългосрочни очаквания, не може да се основава на информация от последните
събития. Това може да бъде заблуждаващо.

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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ÑÅÑÈß 1.4.

Ñ ÒÐÀÒÅÃÈÈ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ

Фермерите трябва да намерят начин да се предпазят от риска и защитят самите
себе си от решения, които вземат днес, без да знаят какво ще се случи утре.
Стратегиите за управление на риска се състоят от много действия, които могат
да намалят вероятността да се случи неблагоприятно събитие и/или да намалят
ефекта от него.
Този процес може да се раздели на няколко етапа:

Определяне на възможните източници на риск
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Идентифициране на възможните резултати или събития,
които могат да се случат (например време, цени и др.)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Решение за избор на една от наличните алтернативни стратегии
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Количествена оценка на последствията
от възможните резултати на всяка стратегия
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Оценка на риска и възвръщаемост

Вземането на рискови решения с висока степен на риск изискват внимателно
разглеждане на различните стратегии и възможните резултати от всяка една от
тях.
Рисковите реакции често се групират в производствени, маркетингови,
финансови (парични). Както е описано в таблицата по-долу, повечето фермери
използват комбинация от производствени, маркетингови и финансови реакции в
стратегиите си за управление на риска.
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Таблица 3.1.4. Управление на риска
Област от
фермата

Намаляване вероятността да Осигуряване на защита
се случи чрез:
срещу резултатите от съвета
чрез:

Производство

» Избор на нискорискови
дейности
» Диверсификация на
производството
» Географско разпределение
на продукцията
» Получаване на пазарна
информация
» Разпространение на
продажбите
» Договори за изкупуване
» Работа извън фермата
» Поддръжка на ликвидни
резерви
» Бързи инвестиции
» Придобити активи
» Ограничен кредит

Маркетинг

Финанси

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

» Подбор и диверсификация
на производствени практики
» Гъвкавост при поддръжката
» Промяна в производствения
капацитет
» Участие в правителствени
програми
» Договори за минимални
цени
» Застраховка срещу загуби

РЕАКЦИИ

Традиционно важни в управлението на риска са реакциите в производството.
Съществуват значителен брой стратегии, свързани с намаляването на риска, с
който се сблъскват фермерите.

Избор на по-малко рискови производства
Повечето фермери притежават опит с производства, които изглеждат постабилни от други. Част от тази стратегия е свързана с избора на производства
или сортове, които са сигурни в добива, вместо производства, които варират през
различните години. Въпреки че добивът на нов сорт може да бъде по-стабилен
от досегашните, фермерът няма опит в неговото отглеждане и рискът за него,
свързан с отглеждането му, може да бъде по-висок. Някои култури и животни,
отглеждани от фермера са по-лесни, отколкото други.

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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Отглеждане на много неща - диверсификация
Фермерите често използват диверсификация на производството, като начин за
намаляване на риска. Те правят това, чрез едновременно управляване на много
производства в стопанството, произвеждайки продукти на различни географски
разположени полета, или организиране на производствата през различни
периоди от време. Пример на диверсификация е отглеждането на няколко
различни култури и животни с очакванията, че всички производства няма да
пропаднат заедно. Ако дадена култура не върви добре, фермерът има други, на
които може да разчита. Стратегията осигурява на фермера зависимост от
производството и цената на отделния продукт. Ако едно производство пропадне,
приходите от другите производства се очаква да бъдат достатъчни, за да покрият
загубата. Макар приходите от две производства да са еднакво рискови,
комбинираният риск е по-малък от риска само на едното производство, защото
двете култури реагират по различни начини на риска. Фермерът се отказва да
сложи “всички яйца в една кошница”.
Фермерите използват сеитбооборот на културите за запазване на почвеното
плодородие и предотвратяване на болестите по културите. Това намалява
разходите и увеличава добива. Трябва да отбележим, че комбинирайки
сеитбооборота или диверсификацията повечето фермери смятат, че управляват
риска, но това не е така.
Някои фактори могат да затруднят диверсификацията на културите. Например,
при някои култури се използват едни и същи машини и оборудване, а за да се
отглеждат някои зеленчукови култури, е необходимо специално оборудване.
Ползата от диверсификацията често се компенсира от увеличените разходи.
Други производства могат да изкарат много малки пари. Следователно,
приходите, които фермерът получава няма да бъдат толкова големи, ако той
увеличи добива от една култура, но разликите през различните години в добива
ще бъдат намалени.

Отглеждане на културите на различни полета
Като отглежда културите на различни полета в стопанството си, фермерът ще
намали влиянието на болестите и микроклиматичните фактори. В желанието си
да увеличи производството той може да обработва големи площи. Това ще
струва повече, защото по този начин нарастват оперативните разходи.
Отглеждането на културите на различни участъци обаче, е начин да се намали
риска, както и да се повиши ефективността от използването на машините и труда.
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Подбор и промяна на производствените практики
Фермерът често избира различни начини за намаляване на риска. Някои фермери
могат да купуват обеззаразени семена и материали и да намалят заболеваемостта
при животните. Използването на тези ресурси намалява вероятността от ниски
добиви, особено в стопанства без напояване. Устойчивите на суша сортове,
например, могат да намалят сривовете в добивите при суша. Пестицидите и
фунгицидите са много скъпи суровини, но могат да имат силен ефект върху
добива и приходите. Тези по-скъпи суровини могат да намалят риска от ниския
добив, но могат и да увеличат риска от недостатъчни приходи. По-високите
добиви, като резултат от тяхното приложение, не винаги водят до по-стабилни
приходи. Допълнителните разходи, свързани с тях, могат да бъдат сравнени с
това, какво ще се случи, ако не бъдат направени.

Поддържане на гъвкавост в производството
Гъвкавостта в земеделското производство позволява на фермера да преминава от
една схема на сеитбооборот към друга по-балансирана и лесна, без отрицателен
ефект върху рентабилността на фермата. Фермерите могат да променят размера
на посевните площи и/или броя на отглежданите животни, следвайки промените
на пазарните цени. Някои фермери могат да решат да запазят земята под угар
при недостатъчни валежи от гледна точка намаляване на риска, свързан с
разходите по суровините. Фермерите, които отглеждат интензивни животни като
свине, овце и птици могат да варират, използвайки съществуващите условия за
отглеждане на животни и следвайки промените в цените. Ако преценят, че
цените са добри за тях, могат да увеличат производството си. Друга алтернатива
за тях, ако цената не е задоволителна, е възможността да намалят разходите и да
увеличат ефективността. Често пъти обаче, гъвкавостта на производството е
придружена с високи разходи, които повечето фермери не желаят да направят

РЕАКЦИИ,

СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА

Резките промени в пазарните цени на хранителните стоки изискват познания от
страна на фермера, свързани с ценовия риск и такива, свързани с маркетинга.
Фермерите често се опитват да подобрят своите умения и познания по маркетинг.
В тази връзка се прилагат договори, осигуряващи минимални изкупни цени.

Получаване на пазарна информация
Никой не може да предвиди точно бъдещето. Съществува достатъчна
информация, свързана с миналите промени в цените и доходността на
стопанството, които могат да се използват за бъдещи прогнози. За пазарно

ЧАСТ 1: Управление на риска и несигурността
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ориентирани производства е необходима по-точна информация за годишните и
сезонните колебания в цените. Фермерът може да намали риска като събира
информация, свързана с пазарните цени, и съответните разходи и приходи,
свързани с тях.

Разпределение на продажбите
Една от стратегиите за намаляване на риска е свързана с разпределението на
продажбите, което означава извършване на няколко продажби на един продукт
през годината. Производителите на
млякото и други животински продукти
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
осъществяват редовни продажби през
ПРОДАЖБИТЕ през годината
годината, свързани с характера на самото
осреднява годишните цени, но
производство. В резултат на това
не влияе върху намаляването на
е
осреднената годишна цена на фермерите
годишните вариации.
близка до сезонните цени.
Фермерите, които се адаптират към
пазара, могат да разпределят своите продажби през годината и да получат
осреднена годишна цена близка до осреднената сезонна цена. Този метод
позволява на фермера да избегне продажбата на цялата продукция на найниската пазарна цена.

Договаряне
Ценовата несигурност може да бъде елиминирана напълно, ако фермерът може
да сключи предварителни договори с купувачите и доставчиците. Някои
фермери могат да договорят с доставчиците специални доставни цени. Това ги
предпазва от риска, свързан с основните вложения в критични моменти от
производствения цикъл.
Просто казано, фермерите сключват договори за продажба на продукцията на
определени, договорени между двете страни, цени. За съжаление възможностите
за сключване на такива договори са ограничени.
Предварителните договори могат да дадат на фермера по-ниска цена в
сравнение с тази, която той може да получи в “деня” на изпълнение на договора.
Въпреки това обаче, възможността да се гарантира цената, която фермерът ще
получи, му позволява той да планира и да бъде сигурен в бъдещия брутен марж
и да е сигурен в реализацията на договорената продукция. Затова сключването на
предварителни договори за продажба е добра стратегия за намаляване на риска.
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Договори за минимални изкупни цени
Това е маркетингова реакция, която напоследък се прилага за някои земеделски
продукти. Този вид договори дават сигурност на фермера. Не винаги обаче той
гарантира печалба. Тази маркетингова техника осигурява на производителите
по-голяма гъвкавост и дава повече възможности за управление на риска.

ÑÅÑÈß 1.5.

Ñ ÏÐÀÂßÍÅ Ñ ÐÈÑÊÀ È ÍÅÑÈÃÓÐÍÎÑÒÒÀ

Вземането на решения, свързани с риска, изисква внимателно разглеждане на
различните налични стратегии и техните възможни резултати. Вземането на
решения е основна дейност на фермера. За да прави това, той се нуждае от
цялата необходима информация за цените на входа и изхода, добивите и други
натурални показатели. Фермерите обаче установяват, че най-добрите им решения
често се провалят в резултат от промените в цените по време на изпълнение на
техните решения.
Както знаем бюджетът на стопанството и на отделното производство е основен
инструмент за управление на стопанството и за планиране на земеделските
дейности. Тази техника се използва с допускането, че всяка година ще бъде
нормална и приходите ще бъдат прогнозирани точно. На практика, както знаем,
това е далеч от действителността. Рискът, съчетан с нуждите на фермера, може
да се добави към управленческите техники за по-доброто управление на
стопанството.
Съществуват два елементарни метода за включване на риска в планирането на
стопанството: анализ на критичната точка и анализ на чувствителността.

АНАЛИЗ

НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

Тази техника може да се използва в случаите, когато разходите за дадена
инвестиция са известни, но приходите са несигурни. Тази несигурност може да е
в резултат от добива или цената. Анализът на критичната точка, “break-even
analysis”, обикновено отчита увеличаването на равнището на производството,
което изисква балансиране на свързаните с това допълнителни разходи.
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Пример за фермер, който отглежда 5 дка картофи и иска да
инсталира напоителна система

Разходи за оборудването

10 000 лв.

Годишни разходи за напояване (променливи разходи):
Лихва за ползвания заем – 7,5%
750 лв.
Амортизация - 20% за пет години
2 000 лв.
Годишни разходи за напояване 80 лв./дка
400 лв.
Общо (променливи) годишни разходи
3 150 лв.
Коментари:

3

Променливите (годишни) разходи на дка ще бъдат 630 лв. (3 150 лв.
разделени на 5 дка).

3

Всеки допълнителен тон продукция ще бъде продаден на цена от 60
лв./тон при маркетингови разходи на тон от 5 лв. Допълнителният
приход от един тон е 55 лв.

3

Допълнителният добив на дка трябва да се балансира с допълнителни
разходи за напояване, разделени върху дохода от всеки допълнителен
тон:
3 150 лв./5 дка

=

630 лв./ 55

=

630,0 лв. (променливи разходи на дка)
11,5 лв./т

Настоящият добив е 40 тона на дка. Фермерът иска да увеличи добива от 40 тона
на 51,5 т/дка. Това увеличение е около 29% (11,5/40 т), фермерът може да
достигне критичната точка на добива, изравняващ покупката на напоителна
система за производство на картофи. Като разполага с изчисленията за
критичния обем на добива, той може да направи сравнение с опита на други
фермери в района. Тази ситуация е представена на следващата графика.
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Фигура 5.1.5. Графично представяне на критичната точка
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АНАЛИЗ
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НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

Когато разполагаме с бюджет и паричен поток, свързан с предложените за
изпълнение земеделски дейности, важно е да се оцени каква е чувствителността
на тези дейности от външните фактори. Например, ако размерът на продажбите
се промени с 10%, как това ще влияе това върху прогнозната печалба? Ако
малките промени имат голямо въздействие, то предложените в бюджета
дейности не са финансово стабилни.
Печалбата се влияе от промените, свързани с риска. Това следва да се има
предвид при вземането на решения и е важен фактор в процеса на управление на
стопанството.
Анализът на чувствителността има за цел да определи критичните променливи и
да изучи техния ефект върху проектната ефективност. Тази техника измерва
резултатите от промените във важни променливи като добива, изкупните и
доставните цени. Анализът на чувствителността се използва за идентифициране
на много от критичните компоненти на бюджета на стопанството, т.е. тези, при
които малките промени водят до основни промени в печалбата.
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Следващият пример ще обясни същността на този анализ. Група фермери има
стадо от 100 овце-майки, което годишно дава 35 агнета. Прогнозната печалба за
следващата година е 1 050 лв. Членовете на групата са разтревожени, защото в
съседната ферма има болест по овцете, която е намалила броя на агнетата с 30%.
Въпросът, който занимава фермерите, е “как ще се промени печалбата, ако
нашето стадо се зарази от същата болест”.
Отговорът на този въпрос преминава през следващите етапи:
Изчисляване на ефекта от печалбата:
Намаление (30%) в броя на родените агнета
Обща загуба от загубата на агнета при цена 30 лв./агне
Общи спестени разходи за отглеждане на агнетата 12 лв./агне
Промяна в печалбата

№ 11
330 лв.
132 лв.
198 лв.

Следователно, в случай на подобен проблем, възможната печалба ще бъде
намалена от 1 050 лв. на 852 лв., т.е. намаление с около 19% на проектната
печалба (198 лв.). Заключението е, че печалбата е извънредно чувствителна към
проблеми, свързани със заболявания по животните, и управлението трябва да
предприеме подходящи действия за предпазване от подобни случаи.
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План за обучение

Модул 5

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №17

Изпълнение на роли » Управление на риска » Договаряне

Цел на упражнението:
Да даде на участниците възможност да участват в ситуация (етюд), където те могат да изиграят основните
роли. Това позволява по реалистичен начин да се видят различните ситуации относно различни перспективи
и по-добре да се усвоят и разберат индивидуалните нужди и проблеми.

Ръководство за представлението "Договаряне":
Фермерите или управителите на стопанствата с различни производства произвеждат картофи като основна
култура, но не винаги пазарът на картофи е предвидим и не винаги е печеливш.
Фермерите на свое събрание решават да анализират възможните стратегии за намаляване на маркетинговия
риск, който изпитват по време на продажба. Първата стратегия е да намерят най-добрата форма за договаряне
на директна доставка на картофите за експортна фирма. Експортната фирма вече работи в страната от две
години. Фермерите решават да поканят мениджъра на фирмата за среща, на която да дискутират предимствата
и недостатъците от договарянето.
» Актьори:

Изкупвател (експортна фирма) – да бъде представител от действаща в страната фирма.
Фермери – да бъдат поканени онези, които вече имат договори, подписани с подобна фирма,
както и такива, желаещи да направят нов контакт. Фермерите могат да представят най-важните продукти в
страната.
» Ясно дефиниране на ролята на всяка микрогрупа:
За “Изкупвателя”:
1. Да прочете внимателно условията на договора, отнасящи се до това кой
може да кандидатства (кооператив? група от фермери? кои са най-успешните
фермери?)
2. Да обясни предимствата на договарянето с фермерите
3. Да обясни на фермерите техните задължения и права, акцентирайки върху
основните точки, за да убеди фермерите: да получат специфичен вид кредит;
да получат пазарна цена.
За “Фермерите”:
1. Да изготвят описание на своите бъдещи дейности;
2. Да представят примерен договор, който да се дискутира с изкупвателя;
3. Да докажат, че договарянето ще намали риска за фермерите;
4. Да определят трите най-важни черти, характерни за “експортната фирма”;
5. Да решат кой ще подписва договора: един кооператив; най-добрият фермер;
всички фермери.
Не правете прибързани заключения в процеса на представлението. Резултатите могат да се видят само
накрая! Корекции могат да се правят само по време на подготвителния период. Окуражавайте всяка добра
идея, всеки въпрос и специфична информация.
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Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата

Модул 5

Част 1

УПРАЖНЕНИЕ №17 - Информация
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ 01/01/2002 Г. (В ХИЛ. ЛВ.)
Вид активи

3

ФЕРМИ
4

1

2

Сгради
Машини
Пари
Незавършено
производство
Картофи

15,0
5,0
0
1,0

40,0
1,0
0,5
1,5

0,0
1,0
1,0
2,0

0,0
5,0
1,5
1,2

5
0,0
1,5
0,5
0,8

20,0
3,0
0,0
1,8

6

Общо
75,0
16,5
3,5
8,3

1,5

1,8

2,0

1,4

1,3

4,2

89,0

Общо

22,5

44,8

6,0

9,1

4,1

29,0

115,5

Ферма 1 Картофи на съхранение - 5 т
Ферма 2 Картофи на съхранение - 10 т
Ферма 6 Картофи на съхранение - 5 т

Характеристика на купувача:
1.
Бъдеща
цена,
предложена
за
картофите:
....
лв./т
2. Преференции: предлагат се за доставки от средни до големи по размер, готови за експедиция,
съобразно договорен график.
3. Средно разстояние от фермата: ... км
4. Капацитет за съхранение: ........ тона
БРУТНИ ПРИХОДИ (КАРТОФИ) ЗА ПРЕДИШНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (ТОНА)
Ферма
1
2
3
4
5
6
Общо

2000
2,0
2,5
3,0
1,5
1,5
6,0
16,5

2001
2,5
2,5
3,8
1,9
1,8
5,9
18,4

2002
2,5
2,7
3,1
1,9
1,8
6,0
18,0

ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ПО ФЕРМИ ПРЕЗ 2002 Г. (ХИЛ. ЛВ.)
Ферма
1
2
3
4
5
6
Общо

Приходи
2,0
2,5
3,0
1,5
1,5
6,0
16,5

Общо разходи
2,5
2,5
3,8
1,9
1,8
5,9
18,4

Месечни приходи
2,5
2,7
3,1
1,9
1,8
6,0
18,0

Бележка към лектора:
Уверете се, че участниците ще разберат ползата от играта:
» Задълбочено разбиране на преподавания материал.
» Да комбинира различни умения и информация.
» Да разбере практическото приложение на информацията, която те трябва да усвоят.
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