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АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината дава знания на студентите за извършването на анализ на данните, 

съдържащи се в годишните финансови отчети с общо предназначение на предприятието, с 

цел информационно обосноваване на управленските решения за имущественото и 

финансовото състояние, приходите и разходите на предприятието в съответствие с 

нормативната уредба. Акцентира се на аналитико-управленските аспекти на 

функциониращия капитал, на приходите и разходите като стратегически фактори за 

увеличаване на печалбата. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Основните цели на дисциплината са студентите да: 

- задълбочат познанията си за състава, съдържанието и информационните възможности на 

годишния финансов отчет с общо предназначение на предприятието; 

- могат да четат данните, съдържащи се в съставните части на годишния финансов отчет; 

- формират знания за прилаганите методи и средства за получаването на показатели; 

характеризиращи имущественото и финансовото състояние на предприятието; 

- използват резултатите от анализа в процеса на обосноваване на решения за текущото и 

стратегическото планиране, контрола и управлението на дейността на предприятието. 

  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 

 Дисциплината има методологически и функционални входни и изходни връзки с 

учебните дисциплини: Счетоводство I част (Основи на счетоводството), Счетоводство II 

част (Счетоводство на предприятието), Финансово счетоводство, Спецкурс по 

счетоводство, Анализ и контрол на стопанската дейност, Статистика и др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Организационно-научни основи на учебната дисциплина. Анализ на 

финансовите отчети (АФО). АФО – важна функция на управлението на предприятието. 

Същност, предмет и значение на АФО. Място, роля и значение на анализа на финансовите 

отчети в системата на управление на предприятието. 

Тема 2. Обща характеристика и предназначение на финансовите отчети. Същност, 

състав и структура на ГФО с общо предназначение. Видове финансови отчети, изготвяни от 

категориите и групите предприятия. Принципи на представяне на обектите (активи, капитал, 

приходи, разходи, финансов резултат, данъци) в съставните части на ГФО с общо 

предназначение на предприятието. Съставните части на ГФО основни източници на 

информация за АФО. 

Тема 3. Използвани методи при анализа на финансовите отчети. Входни и изходни 

връзки на учебната дисциплина АФО с други икономически дисциплини. 

Тема 4. Показатели, характеризиращи имущественото и финансовото състояние на 

предприятието. Същност и видове. Методика на тяхното изчисляване. 

Тема 5. Организация на работата при анализа на финансовите отчети. Същност, 

обхват и технология на аналитичната работа. Изпълнители (органи) на анализа на 

финансовите отчети. 

Тема 6. Потребители на информацията от анализа на финансовите отчети. Външни и 

вътрешни потребители. 

Тема 7. Анализ на имуществената структура на капитала, изразена в дълготрайни 

активи на предприятието. 

Тема 8. Анализ на имуществената структура на капитала, изразена в краткотрайни 

активи на предприятието. 

Тема 9. Анализ на капиталовата структура, изразена чрез състава на собствения 

капитал. 

Тема 10. Анализ на капиталовата структура, изразена чрез привлечения 

капитал/пасивите (задълженията) на предприятието. 



Тема 11. Анализ на покритието на капитала. Работен капитал – съдържание и 

функция. 

Тема 12. Анализ на ликвидността и платежоспособността. 

Тема 13. Анализ на обращаемостта на активите и на капитала. 

Тема 14. Анализ на приходите 

Тема 15. Анализ на разходите. 

Тема 16. Анализ на финансовия резултат. 

Тема 17. Анализ на паричните потоци. 

Тема 18. Анализ на рентабилността. 

Тема 19. Балансова политика на предприятието. Същност и значение на балансовата 

политика. Възможности за осъществяване на балансовата политика. 

Тема 20. Приложни аспекти на  АФО. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 Учебната дисциплина се изучава от студенти в: редовна и в задочна  форма на 

обучение. За студентите в редовна и в задочна форма на обучение, планираните дейности 

са: присъствени лекции, мултимедийни презентации по отделни теми, подпомагащо 

електронно обучение (електронните платформи МOODLЕ, Teams), проучване на 

специализирана литература и нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет 

ресурси, попълване на счетоводни документи, консултации и др. 

 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

За студентите в редовна и в задочна форма на обучение, текущата оценка се формира 

от индивидуални задания за самостоятелна работа, разпределени от титуляра на 

дисциплината.  

 Семестриалният изпит е изпитен тест.  

 Крайната оценка на студент, явил се на семестриален изпит се формира от резултата 

от текущата оценка и оценката от семестриалния изпит. 
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1. Същност, предмет и значение на анализа на финансовите отчети 

2. Използвани методи при анализа на финансовите отчети. 

3. Показатели, използвани при анализа на финансовите отчети. 

4. Организация на работата по анализа на финансовите отчети. 

5. Потребители на информацията от анализа на годишния финансов отчет, с общо 

предназначение. 

6. Обща характеристика и предназначение на годишния финансов отчет с общо 

предназначение. Видове финансови отчети, представени от категориите и групи 

предприятия.Изисквания към съставните части на ГФО като източници на информация 

за АФО. 

7. Принципи на представяне на информацията в Счетоводния баланс. 

8. Принципи на представяне на информацията в Отчета за приходи и разходи. 

9. Принципи на представяне на информацията в Отчета за паричните потоци. 

10. Принципи на представяне на информацията в Отчета за собствения капитал. 

11. Същност и предназначение на приложението към Годишния финансов отчет. 

12. Анализ на имуществената структура на капитала, изразена чрез ДМА. 

13. Анализ на имуществената структура на капитала, изразена чрез краткотрайните активи. 

14. Анализ на капиталовата структура, изразена чрез собствения капитал. 

15. Анализ на капиталовата структура, изразена чрез привлечения капитал (пасивите) на 

предприятието. 

16. Анализ на вземанията (дебиторската задлъжнялост). 

17. Анализ на ликвидността и платежоспособността на предприятието. 

18. Анализ на рентабилността на капитала. 

19. Анализ на обращаемостта на капитала,  

20. Обращаемост на дълготрайните материални активи.  

21. Обращаемост на краткотрайните СМЗ. 

22. Анализ на приходите на предприятието. 

23. Анализ на разходите на предприятието. 

24. Анализ на финансовия резултат. 

25. Анализ на паричните потоци. 

26. Приложни аспекти на АФО. 
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