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АНОТАЦИЯ
Дисциплината дава обобщаващи знания за финансите на предприятията, обхващащи курса
бакалавърски програми за специалностите: “Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Бизнес
администрация”, „Публична администрация” и „Маркетинг”.
Дисциплината има за цел да запознае студентите със същността и управлението на
финансите на съвременните корпорации. В рамките на лекционния курс и предвидените
семинарни упражнения се разглеждат основните финансови категории на равнище предприятие.
Поставя се акцент върху изясняването на методите за управление на инвестициите в реални и във
финансови активи, постигането на рационална капиталова структура, оптимизирането на
оборотния капитал, рационализиране на дивидентната политика.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Основна цел на дисциплината е да формира основни знания за устройството, начина на
функциониране и управлението на финансите на съвременните предприятия. По-конкретно,
студентите трябва да получат знания за:


Стойността на арите във времето;



Измерването и уплението на инвестиционния риск в дейността на предприятието;



Моделите и методите за оценка на дълготрайни активи;



Методите за вземане на инвестиционни решения за покупка на финансови и на реални
активи;



Методите и източниците за финансиране на дейността на предприятията и
оптимизирането на капиталовата им структура;



Рационализирането на дивидентната политика;



Сливания и изкупувания на предприятия.

ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината е обобщаваща и в този контекст студентите трябва предварително да са
слушали лекциите по “Мrкроикономик ”, “Счетоводство” и „Финанси I част“.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Стойност на парите във времето. Дефиниция. Реална и номинална доходност.
Нарастване на инвестирания от фирмата капитал.
Тема 2. Бъдеща и настояща стойност. Бъдеща стойност на единичен паричен поток. Бъдеща
стойност на поредица от парични потоци. Настояща стойност на единичен паричен поток.
Настояща стойност на поредица от очаквани парични потоци. Настояща стойност на постоянни
парични потоци, получавани за фиксиран период от време (настояща стойност на анюитет).
Настояща стойност на постоянни парични потоци, получавани за неопределен период от време
(настояща стойност на перпетюитет). Цена на дълготрайните активи.
Тема 3. Риск и доходност. Определение за риск. Видове риск. Измерване на риска на единичен
актив. Измерване на риска на група (съвкупност) от активи. Систематичен и несистематичен риск.
Диверсификация. Очаквана доходност и систематичен риск. Модел за оценка на капиталовите
активи (МОКА).
Тема 4. Оценка на активи в условията на слабо ефективни пазари. Адаптиране на МОКА към
измерване на справедливата норма на възвръщаемост на слабо ефективни пазари.
Тема 5. Финансови пазари и стойност на акциите и облигациите. Определение и основни
характеристики на финансовите пазари. Инвестиционни характеристики на обикновените акции.
Настояща стойност и цена на обикновените и привилегированите акции. Дълговите ценни книжа
като инвестиционна алтернатива. Настояща стойност и цена на облигациите. Риск при
инвестиране в облигации.
Тема 6. Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи. Характеристика
на дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи. Данъчно третиране на
амортизационните разходи. Разработване на инвестиционните проекти. Методи за анализ и оценка
на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. Анализ на риска на инвестиционните
проекти. Проблеми при отчитане на инфлацията в инвестиционните проекти
Тема 7. Финансиране и капиталова структура. Същност на финансирането. Видове
финансирания. Емисия на ценни книжа като метод на финансиране. Нетрадиционни методи на
финансиране. Цена на финансирането. Средно претеглена цена на капитала.Капиталова структура
и финансов ливъридж. Капиталова структура, среднопретеглена цена на капитала и стойност на
компанията.
Тема 8. Дивидентна политика. Определение за дивидентна политика. Видове дивиденти.
Дивидентите и подоходното облагане. Ефекти на дивидента. Определяне на размера на
дивидента на една акция. Някои подходи към формирането на дивидентната политика.
Тема 9. Управление на краткотрайните активи и краткосрочно финансиране. Характеристика
на краткотрайните активи. Краткосрочно финансиране и нетен оборотен капитал. Оптимизиране на
материалните запаси. Оценка на ефективността от управлението на капитала, вложен в
краткотрайни активи.
Тема 10. Сливания и изкупувания. Същност на сливанията и изкупуванията. Форми на сливания
и изкупувания. Ефективност на сливанията и изкупуванията.
Тема 11. Финансов анализ. Характеристика на финансовия анализ. Коефициенти за финансов
анализ. Коефициенти за рентабилност. Коефициенти за обращаемост на активите. Коефициенти
за ликвидност. Коефициенти за финансова и капиталова структура.

КУРСОВА ЗАДАЧА
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през
семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра.
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Работа на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава от
полагането на два теста - единият в средата, а другият - в края на семестъра. При формирането на
тази оценка се има предвид и резултатите от разработената курсова задача.
Семестриалният изпит е изпитен тест. Освобождаване от него се допуска с много добра и отлична
оценка получена от двата теста и защитата на курсова задача.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Александрова, М. Капиталово бюджетиране. УИ Стопанство, 2011.
2. Александрова М., Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи. ИК на УНСС,
2012.
3. Атанасов, Н. Финанси на фирмата. Пловдив: Летера, 2009.
4. Георгиев, И. Основи на инвестирането. ИК на УНСС, 2013.
5. Ненков, Д. Финансов мениджмънт. С.: УИ Стопанство, 2008.
6. Ненков, Д. Определяне стойността на компаниите. ИК на УНСС, 2015.
7. Николова, Н. Корпоративни финанси. част първа. Ciela, 2012.
8. Николова, Н. Корпоративни финанси. част втора. Ciela, 2012.
9. Steven, AR, Randolph, WW, Jeffry J. Corporate Finance, 11-th edition, Mcgraw-hill/Irwin, 2015.
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1. Стойност на парите във времето. Дефиниция. Реална и номинална доходност. Нарастване на
инвестирания от фирмата капитал.
2. Бъдеща и настояща стойност. Бъдеща стойност на единичен паричен поток. Бъдеща стойност
на поредица от парични потоци. Настояща стойност на единичен паричен поток. Настояща
стойност на поредица от очаквани парични потоци. Настояща стойност на постоянни парични
потоци, получавани за фиксиран период от време (настояща стойност на анюитет). Настояща
стойност на постоянни парични потоци, получавани за неопределен период от време (настояща
стойност на перпетюитет). Цена на дълготрайните активи.
3. Риск и доходност. Определение за риск. Видове риск. Измерване на риска на единичен актив.
Измерване на риска на група (съвкупност) от активи. Систематичен и несистематичен риск.
Диверсификация. Очаквана доходност и систематичен риск. Модел за оценка на капиталовите
активи (МОКА).
4. Финансови пазари и стойност на акциите и облигациите. Определение и основни
характеристики на финансовите пазари. Инвестиционни характеристики на обикновените акции.
Настояща стойност и цена на обикновените и привилегированите акции. Дълговите ценни книжа
като инвестиционна алтернатива. Настояща стойност и цена на облигациите. Риск при
инвестиране в облигации.
5. Оценка на активи в условията на слабо ефективни пазари. Адаптиране на МОКА към
измерване на справедливата норма на възвръщаемост на слабо ефективни пазари.
6. Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи. Характеристика на
дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи. Данъчно третиране на
амортизационните разходи. Разработване на инвестиционните проекти. Методи за анализ и оценка
на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. Анализ на риска на инвестиционните
проекти. Проблеми при отчитане на инфлацията в инвестиционните проекти
7. Финансиране и капиталова структура. Същност на финансирането. Видове финансирания.
Емисия на ценни книжа като метод на финансиране. Нетрадиционни методи на финансиране.
Цена на финансирането. Средно претеглена цена на капитала.Капиталова структура и финансов
ливъридж. Капиталова структура, среднопретеглена цена на капитала и стойност на фирмата.
8. Дивидентна политика. Определение за дивидентна политика. Видове дивиденти. Дивидентите
и подоходното облагане. Ефекти на дивидента. Определяне на размера на дивидента на една
акция. Някои подходи към формирането на дивидентната политика.
9. Управление на краткотрайните активи и краткосрочно финансиране. Характеристика на
краткотрайните активи. Краткосрочно финансиране и нетен оборотен капитал. Оптимизиране на
материалните запаси. Оценка на ефективността от управлението на капитала, вложен в
краткотрайни активи.
10. Сливания и изкупувания. Същност на сливанията и изкупуванията. Форми на сливания и
изкупувания. Ефективност на сливанията и изкупуванията.
11. Финансов анализ. Характеристика на финансовия анализ. Коефициенти за финансов анализ.
Коефициенти за рентабилност
. Коефициенти за обращаемост на активите. Коефициенти за
ликвидност. Коефициенти за финансова и капиталова структура.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Александрова, М. Капиталово бюджетиране. УИ Стопанство, 2011.
2. Александрова М., Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи. ИК на УНСС,
2012.
3. Атанасов, Н. Финанси на фирмата. Пловдив: Летера, 2009.
4. Георгиев, И. Основи на инвестирането. ИК на УНСС, 2013.
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5. Ненков, Д. Финансов мениджмънт. С.: УИ Стопанство, 2008.
6. Ненков, Д. Определяне стойността на компаниите. ИК на УНСС, 2015.
7. Николова, Н. Корпоративни финанси. част първа. Ciela, 2012.
8. Николова, Н. Корпоративни финанси. част втора. Ciela, 2012.
9. Steven, AR, Randolph, WW, Jeffry J. Corporate Finance, 11-th edition, Mcgraw-hill/Irwin, 2015.
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ANNOTATION
The discipline gives general knowledge for the course of the Bachelor programmes in the
following specialties: Finance, Accounting and Audit, Business Administration, Marketing, Public
Administration. It emphasizes on the methods for taking the investment and financial decision in to the
present corporates. The discipline gives also the basic knowledge about risk and risk management of
investments, capital structure and working capital optimization.
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