
 1

Как да четем финансовите отчети,  

изготвени на база Международните стандарти за финансово отчитане? 

 
 

Анотация 
 
Обучението е фокусирано върху извличането и използването на информацията от 
финансовите отчети за анализ на основните аспекти от финансовото състояние и 
резултатите от дейността на предприятието. Неговата практическа значимост се 
постига като на участниците се дава възможност да работят с реална финансова 
информация и да анализират различни финансови показатели на предприятия от 
различни сектори на икономика. 

Целта е участниците да придобият знания и умения, които да им позволят да: 

 се ориентират в спецификите на оценките и представянето във финансовия отчет 
на активите, пасивите, доходите, разходите и паричните потоци на дадено 
предприятие; 

 идентифицират своевременно манипулираните данни във финансовите отчети за 
предотвратяване вземането на неефективни решения; 

 извличат необходимата за анализа информация от различните компоненти на 
финансовия отчет; 

 познават и разграничават различните форми на финансов анализ; 

 познават основните принципи на фундаменталния анализ и икономическата 
същност и взаимовръзки между отделните финансови показатели; 

 свързват в логическа цялост резултатите от различните методи за анализ за 
финансовата диагностика на предприятието. 

 

Силни страни на обучението 

1) Използва се реална финансова информация от финансови отчети, изготвени на база 
Международните стандарти за финансово отчитане. 

2) Акцентира се върху икономическото съдържание на финансовите показатели. 

3) Обсъждат се конкретни казуси от бизнес практиката. 

4) Лектори с богат практически и педагогически опит. 

5) Използват се съвременни методи на обучение, като: бизнес симулации, дискусии, 
работа с казуси, техники за генериране на нови идеи и др. 
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За кого е предназначено обучението? 

Обучението е предназначено за студенти, собственици и мениджъри на предприятия от 
различни сектори на икономиката, финансови анализатори, финансисти, както и за 
всички, които използват информацията от финансовите отчети за вземане на 
икономически решения. 

 

Продължителност на обучението 

Обученито е с продължителност един семестър (15 седмици) и е с хорариум 45 учебни 
часа (30 уч. часа лекции и 15 уч. часа упражнения).  

Графикът на провеждане се адаптира съобразно възможностите и желанията на 
обучаваните, като е възможна различна организация. Например: ежеседмично, по 
четири учебни часа, след работно време или през уикенда; през седмица; интензивно.  

 

Сертифициране 

След приключването на курса, участниците получават удостоверение, издадено от 
Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

 

Тематично съдържание на обучението 

N Тема 
Лек- 
ции 

Упраж-
нения 

I Финансовият отчет (ФО) на предприятието. Структура и 
съдържание 

1) Компоненти на ФО на база Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО). 

2) Основни предположения и принципи. 

2  

II Финансовият отчет като източник на информация 

Видове финансов анализ на база информацията от 
финансовия отчет. 

2  

III Отчет за финансовото състояние  

1) Структура и информационно съдържание. Специфики при 
оценяването и представянето на определени балансови 

3  
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статии. 

2) Връзка на отчета за финансовото състояние (счетоводния 
баланс) с други източници на информация.  

3) Методи за анализ на активите и източниците на 
собствения капитал.  

 Казуси, подпомагащи: 1) ориентирането в 
информационното съдържание на отчета за 
финансовото състояние (счетоводния баланс); 2) 
практическото приложение на методите за анализ. 
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IV Отчет за всеобхватния доход  

1) Структура, съдържание и формат.  

2) Специфики при оценяването и представянето на 
резултатите от определени стопански операции.  

3) Връзка на отчета за всеобхватния доход с други 
източници на информация.  

4) Методи за анализ на финансовия резултат за вземане на 
конкретни инвестиционни решения. 

 Казуси, подпомагащи: 1) ориентирането в 
информационното съдържание на отчета за 
всеобхватния доход; 2) практическото приложение на 
методите за анализ. 

3  
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V Отчет за паричните потоци (ОПП) 

1) Структура и информационно съдържание. 

2) Специфики при представянето на входящите и изходящи 
парични потоци.  

3) ОПП като източник на информация за извършването на 
фундаментален анализ. 

2  

VI Отчет за движението в собствения капитал 

1) Информационно съдържание.  

2) Специфика на формата. 

2  

VII Приложенията към ФО  
1) Извличане на информация, подпомагаща финансовия 

3  
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анализ. 

2) Използване на други вътрешни и външни източници на 
информация. 

VIII Специфични анализи на финансовите отчети 

1) Хоризонтален и вертикален анализ на финансовите 
отчети. Специфики и начини на приложение. 

2) Отраслови анализ. Специфика и начини на приложения. 

 Казус, илюстриращ приложението на анализите. 

3  
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IX Фундаментален анализ на база финансовите отчети 

1) Цели на фундаменталния анализ.  

2) Анализ на ликвидността, на платежоспособността, на 
обращаемостта, на рентабилността и ефективността. 

 Обобщаващ казус, илюстриращ практическото 
приложение на фундаменталния анализ на база 
финансови отчети на предприятия от различни 
сектори на икономиката. 

6  
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X Анализ на финансови активи 

1) Методи за определяне цената на различни финансови 
активи – акции, облигации и др. 

2) Модели за анализ на инвестиции в акции. 

3) Мултипликативен подход за оценка на акции. 

 Казуси, илюстриращи 1) методите за определяне 
цената на акция; и 2) моделите за анализ на 
инвестиции в акции. 

4) Модели за анализ на инвестиции в облигации. Специфики 
при оценяването. 

 Казус, илюстриращ моделите за анализ и оценка на 
инвестиции в облигации. 

4  

 
 

2 

 
 

 
 

2 

 Общо: 30 15 
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Лектори: д-р Елеонора Станчева и д-р Надя Велинова 
 
 

 
 
Елеонора Станчева е доктор по икономика и понастоящем е преподавател в Софийски 
университет "Св. Климент Охридски".  

Работила е като мениджър на счетоводен отдел в "АФА" ООД, както и като счетоводен 
експерт по проект "Регулация на капиталови пазари" и като експерт по проект 
"Капиталови пазари" на Американската асоциация за международно развитие (USAID). 

Специализирала е по проект на Световната банка и Европейската комисия  в областта 
на счетоводните и одиторски регулации (REPARIS) и в областта на счетоводство на 
публичния сектор в Dublin Corporation, Ирландия. Сертифицирана е по проект 
"Капиталови пазари" на USAID за обучение на лектори по Международни стандарти за 
финансово отчитане, както и като лектор от Master Trainer Institute Europe. 

От 2000 г. чете лекции на български и английски език по теория на счетоводството, 
финансово счетоводство, счетоводство на застрахователните и осигурителни 
предприятия, международни стандарти за финансово отчитане, анализ на финансови 
отчети и счетоводство за неспециалисти. Преподава и в Сity University of Settle в 
България. 

Професионалните й интереси са в сферата на Международните стандарти за финансово 
отчитане, анализа на финансовите отчети и усъвършенстване методологията на 
преподаване на счетоводните дисциплини.  

Извършва консултантски услуги, свързани с разработването на учебни програми за 
обучение по счетоводство, включително и за неспециалисти. 
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Надя Велинова е доктор по икономика и понастоящем е преподавател в Софийски 
университет "Св. Климент Охридски". 

Работила е като управител на търговска фирма и като главен експерт и директор на 
дирекция "Регулаторна политика и пазарни анализи" в Комисията за финансов надзор. 
Специализирала е в областта на инвестирането в ценни книжа и хеджирането с 
деривативни финансови инстрименти по проекти на Американската асоциация за 
международно развитие (USAID). Сертифицирана е по програма за анализ и оценка на 
финансови инструменти на Международната организация на комисиите по ценни 
книжа (IOSCO) и по програма на Европейската комисия за обмен на служители  в 
регулаторните органи на финансовите пазари на страните-членки.  

От 2000 г. чете лекции на български и английски език и води семинарни занятия по 
финансов анализ, анализ на инвестиционен портфейл, анализ на риска и оценка на 
възвръщаемостта на ценни книжа, финансови пазари и инструменти. Преподава и в Нов 
български университет и Университета за национално и световно стопанство.  
Сертифицирана е по приложение на иновативни методи в обучението на възрастни. 

Професионалните й интереси са в областта на портфейлната теория и управлението на 
риска. Извършва консултантска дейност в сферата на финнасовия мениджмънт и 
управлението на риска чрез деривативни финансови инстрименти.  

 

Използвани методи на работа 

 Презентация  – увод в теорията и основните съдържателни моменти в курса;  
 Интерактивна лекция 
 Интерактивна дискусия - подпомага усвояването на темата; 
 Бизнес симулация – широко обхватна симулация, която цели да упражни в 

защитена учебна среда и приложи на практика новоусвоените умения; 
 Дискусии в група; 
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 Работа с казуси – проверка на наученото през специфични примери и очаквани 
решения;  

 Брейнсторминг сесии – техники за генериране на нови идеи;  
 Списък с решения – индивидуален практически наръчник за справяне в 

различни ситуации; 
 Демонстрация  – практически тест на усвоените знания;  
 Въпросници  - възможност за самооценка на обучаемите. 

 

Основните подходи в обучението са насочени към учене чрез собствен опит. Разчита се 
на прякото участие на обучаемите в предварително зададени или спонтанни ситуации, в 
които да усвоят и оттренират преподаваните знания.  

 
 


