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ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ И ФИНАНСОВИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Семинарна програма 

 

ЧАСТ ПЪРВА, 14.03.2019 г. (четвъртък): 

09.00 – 10.30 часа  Понятие за успешна фирма. Цели и етапи на провеждане на анализа и 

източници на информация. Вертикален и хоризонтален анализ на баланса. Активи 

(инвестиции) и източници за тяхното финансиране. Отраслови особености на 

структурата на баланса. Влияние на структурата на активите върху ефективността и 

обращаемостта. Структура на източниците на финансиране, рискове и финансова 

устойчивост на фирмата. 

10.30 – 10.45 часа  Кафе пауза 

10.45 – 12.15 часа  Вертикален и хоризонтален анализ на отчета за приходите и разходите. 

Видове печалба и техния икономически смисъл (брутна печалба, оперативна 

печалба, EBITDA, OIBDA, EBIT, EBT, нетна печалба). Отраслови особености на 

структурата на отчета за приходите и разходите. Връзка между отчета за приходите 

и разходите и баланса. 

12.15 – 13.15 часа  Обедна почивка 

13.15 – 14.45 часа  Вертикален и хоризонтален анализ на отчета за паричните потоци. 

Косвен метод на формиране на отчета за паричните потоци и анализ на резервите за 

повишаване на ликвидността на компанията. 

14.45 – 15.00 часа  Кафе пауза 

15.00 – 16.30 часа  Структура на отчета за паричните потоци и особености на стадиите на 

жизнен цикъл на фирмата. Съотношение на оперативен, инвестиционен и финансови 

парични потоци. 

 

 

ЧАСТ ВТОРА, 15.03.2019 г. (петък): 

09.00 – 10.30 часа  Анализ на финансови коефициенти: Ефективност на дейността (норма 

на печалбата). Отраслови специфики на нормата на печалбата; Делова активност 

(обращаемост). Отраслови специфики на показателите за обращаемост. Мерки за 

повишаване на обращаемостта. 

10.30 – 10.45 часа  Кафе пауза 
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10.45 – 12.15 часа  Рентабилността на активите (ROA) като характеристика на доходността 

на фирмата. Двуфакторен модел на ROA и отраслови специфики на фирмата. Анализ 

на резервите за повишаване на доходността. Ликвидност и финансова устойчивост. 

Структурна и диспозитивна ликвидност. Коефициент на бърза (QR) и кризисна (CLR) 

ликвидност. 

12.15 – 13.15 часа  Обедна почивка 

13.15 – 14.45 часа  Структура на финансиране на компанията и показатели на финансов 

ливъридж. Рентабилността на собствения капитал (ROE) като характеристика на 

инвестиционната привлекателност на фирмата. Трифакторен модел на ROE и анализ 

на резервите за повишаване на рентабилността на собствения капитал. 

14.45 – 15.00 часа Кафе пауза 

15.00 – 16.30 часа  Темп на растеж и финансова устойчивост. Вътрешни и равновесни 

темпове на растеж. Ограничение на темповете на растеж с цел съхраняване на 

финансовата устойчивост на фирмата. Качествени проблеми при анализа на 

финансовите отчети. Прогнозиране на финансови затруднения. Как компаниите 

манипулират финансовите отчети. Финансовият анализ в контекста на новия Закон 

за мерките срещу изпирането на пари. 

 

 


