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ПРЕДГОВОР 

Учебникът по "Корпоративни финанси" е предназначен за студенти от 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, специализация 

"Мениджмънт и технология на строителството" в Университета по 

архитектура, строителство и геодезия - гр. София. Учебникът е написан в 

съответствие със съдържанието на учебната програма по едноименната 

дисциплина. Курсът е част от програмата за магистърско обучение на 

строителни инженери, редовна форма на обучение.  Общата цел на 

дисциплината е да предостави знания за основните понятия, подходи и 

техники, свързани с всички важни аспекти на управлението на фирменото 

финансиране. 

Настоящият курс е разделен на тринадесет теми и обхваща следните 

основни аспекти, свързани с корпоративните финанси: 

i. Общ преглед на управлението на фирменото финансиране; 

ii. Оценка на финансовото състояние на търговско дружество; 

iii. Стойност на парите във времето; 

iv. Управление на капитала, инвестиран в дълготрайни активи; 

v. Оценка на инвестициите във финансови активи; 

vi. Оценка на инвестициите в реални активи; 

vii. Анализ и оценка на риска при инвестиции в реални активи; 

viii. Дългосрочно финансиране; 

ix. Решения за финансовата и капиталовата структура; 

x. Управление на оборотния капитал; 

xi. Дивиденти и дивидентна политика; 

xii. Финансов анализ и планиране в компанията; 

xiii. Разбиране за сливанията и придобиванията. 
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Целта е усвояване, от строителния инженер, на понятийния апарат на 

фирмените финанси, елементите на решението за инвестиране, 

дългосрочното и краткосрочното финансиране на фирмата, финансов 

анализ на фирмата и др. 

"Корпоративни финанси" е предназначен главно за студенти по 

строително инженерство, но може да се ползва от практици и от всички, 

които желаят да придобият и задълбочат познанията си в това направление 

от финансите. 
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ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ 

1.1. Същност и обхват на корпоративните финанси. 

1.2. Роля на финансовия мениджмънт. 

1.3. Правно-организационна среда за развитие на бизнес. Видове търговски 

дружества. 

 

1.1. Същност и обхват на корпоративните финанси 

Думата „корпорация" произлиза от латинското съществително corpux, 

което в превод на български означава тяло, едно цяло, а също и съсловие 

(група хора с еднакви интереси). Първоначално терминът получава 

разпространение в САЩ като название на предприятие, капиталът на което 

е акционерна собственост - този тип предприятие там се нарича корпорация 

(Corporation или съкратено Corp.). Аналогичният термин във 

Великобритания е компания [Company (От лат. compages - съединение, 

обединение) или съкратено Со.]. в Германия – Aktien Gesellshaft (AG), във 

Франция – Societe Anonyme (S.A.), в Русия - Акционерное общество (АО), в 

България – Акционерно дружество (АД) и т.н. Постепенно названията 

„корпорация" и компания", които всъщност са взаимнозаменяеми, излизат 

извън пределите на страните, в които са възникнали, и тяхната употреба се 

интернационализира. 

Корпорациите възникват преди всичко като реализация на идеята за 

набиране на големи маси капитал, отличаващи се с извънредна мобилност, 

като заедно с това присъщият на всяка стопанска дейност риск се намали 

чрез разхвърлянето му върху множество инвеститори или 

капиталовложители. Корпорацията е вид сдружение (обединение) на лица 

за финансиране на стопанска дейност с общ капитал и от тази гледна точка. 

Съществена отлика на тази правно-организационна форма от други подобни 

сдружения е, че капиталът на корпорацията е разделен на равни дялове 
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(акции), нарича се акционерен капитал и е акционерна или корпоративна 

собственост. 

Финанси (на латински: financia — наличност, доход) е съвкупност от 

икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и 

използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични 

средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, 

и по-точно — на ликвидни парични средства. Ключова дума в сферата на 

финансите се явява бюджетът. Глаголът „финансирам“ означава снабдявам 

с пари. Финансите служат за разпределение и преразпределение на 

съвкупния обществен продукт и националния доход, и за формиране и 

използване на бюджети с цел задоволяване на определени човешки 

потребности. Финансите е наука и изкуство за употреба на финансите. 

Финансите са паричните отношения свързани с управлението на приходите 

и разходите на различните институции. Съществуват следните видове 

финанси: 

o Държавни финанси (публични финанси): управление на паричните 

потоци на държавата. 

o Корпоративни финанси (фирмени финанси, финанси на 

предприятието): управление на входящите и изходящите парични 

потоци на предприятията. 

o Банково дело: управление на банките. 

o Международни финанси и фондови пазари: управление на приходите и 

разходите на международната икономика. 

o Лични финанси (персонални или семейни): управление на бюджета на 

домакинството 

o Социално осигуряване: управление на приходите и разходите на 

осигурителния институт, пенсионни фондове и други. 

o Лизинг: управление на приходите и разходите на лизинговите 

компании. 
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o Застраховане: управление на застрахователни фондове, които имат за 

цел да предоставят на застрахованите предпазване от рискове. 

Корпоративните финанси са област във финансите, която се занимава 

с финансовите решения, които бизнес предприятията правят и 

инструментите и анализа, които се използват, за да се правят тези решения. 

Основната цел на корпоративните финанси е да увеличи в максимална 

степен акционерната стойност или максимално да облагодетелстват 

акционерите1. Макар в основния си принцип да се различава от финансовото 

управление, което изучава финансовите решения за всички видове фирми, а 

не само корпорациите, като цяло основната концепция в изучаването на 

корпоративните финанси е приложима по отношение на финансови 

проблеми от всякакъв вид и за всички видове фирми. 

Най-общо корпоративни финанси могат да се определят като 

паричните отношения, свързани с формирането на приходите и разходите 

на дружеството с цел максимизиране на богатството на неговите 

собственици2. 

Основна цел на корпоративните финанси е да подсигурят финансово 

дейността на организацията с оглед изпълнение на целите ѝ. Основен 

източник на финансови ресурси за бизнес-предприятията са паричните 

постъпления от продажбите на компанията (продажби на стоки и услуги). В 

случай на временен недостиг на парични средства, получени от продажбите 

на продуктите на компанията, необходими за осигуряване текущите 

финансови нужди на бизнеса, обикновено се сключват краткосрочни 

банкови заеми с цел осигуряване на свеж финансов ресурс. За да се обезпечи 

и гарантира изпълнението на средносрочните и дългосрочни цели на 

предприятието често се издават облигации или акции, или в краен случай се 

вземат дългосрочни кредити. В този случай мениджмънта взема т.нар. 

                                                           
1 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance, 11th, McGraw-Hill, 2013. 
2 Манов, Б. Корпоративни финанси, изд. МБ Хоум, 2016, стр.10 
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стратегически решения за емитиране на облигации и/или акции или за 

вземане на дългосрочни заеми, защото по този начин се предопределя 

структурата на капитала на предприятието. 

Основен въпрос в областта на корпоративните финанси е как да се 

намери оптимален баланс между рентабилността на производството и 

финансовите рискове свързани с пазара на стоки и/или услуги при пазарна 

икономика. Друг важен аспект по управлението на корпоративните финанси 

са инвестиционните решения, т.е. определянето на начина по който да се 

инвестират парите на предприятието с цел да принесат максимално бързо 

доход и печалба. 

Корпоративните финанси са съществен елемент на финансовата 

система. Тяхното значение произтича от факта, че в много голяма степен 

финансовата система има за своя основа финансите на фирмата. 

Икономическата дейност на фирмите е основата върху която се развива 

банковото дело, публичните финанси, застраховането, международните 

финанси, социалното дело, също и индивидуалните доходи на населението, 

което работи във фирмите, което е показано на следващата графика.  

 

 

Инвестиционни 

посредници 

Публични 

финанси 

Международни 

финанси 

Корпоративни 

финанси 

Лични 

финанси 

Кредитни 

институции 

Застраховане 

Осигуряване 

Фондова борса 
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1.2 Роля на финансовия мениджмънт 

Финансовото управление на фирмата се състои във вземането на 

решения какви и колко активи са необходими на фирмата (наричани 

капиталово-бюджетни, инвестиционни), и от какви източници да се набавят 

паричните средства за предвижданите инвестиции (наричани финансиращи) 

решения3. 

Финансирането и инвестирането намират израз съответно в пасива и 

актива на баланса. При тези решения водеща роля имат финансовите 

мениджъри. Техните решения се одобряват от висшестоящите над тях 

органи – изпълнителен директор, съвет на директорите, управителен съвет, 

надзорен съвет и общо събрание на акционерите. 

Кой е обобщаващият критерий (синтетичният показател) за 

увеличаване богатството на акционерите?- Увеличаване на пазарната 

стойност на фирмата, респективно на пазарната стойност на акцията4. 

Съществуват определени изисквания към подготовката и работата на 

финансовите мениджъри. В малките фирми финансовото управление се 

извършва от главния счетоводител. В по-големите фирми най-

нискостоящият в управлението на финансите е ковчежникът. Той управлява 

финансовите отношения с външните контрагенти. За тази цел той 

контактува с банките, инвестиционните посредници и Комисията за 

финансов надзор. Освен това разработва финансовия план, контролира 

процеса инвестиране и следи за финансовото състояние на фирмата. 

Осигурява връзки с осигурителните, застрахователните и други институции. 

На следващото стъпало е контрольорът – той следи финансовото 

състояние вътре във фирмата. За тази цел той подготвя годишните 

финансово-счетоводни отчети, контролира рационалното използване на 

                                                           
3 Александрова М, Е. Калчев Финанси на предприятието, НБУ, 2013 г. 
4 Brealey R.A., Myers S.C. Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Education; 2014. 
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ресурсите, изготвя предложения за данъчна и счетоводна политика и 

отговаря за организацията на счетоводната отчетност. 

В големите фирми съществува и длъжността финансов директор 

(вицепрезидент по финансовите въпроси), който управлява и контролира 

финансовата дейност на фирмата, отговаря за разработване на финансовата 

стратегия и политика, и е съветник на директора по финансовите въпроси. 

Към него са обособени и двете направления – счетоводно, което се 

оглавява от контрольора и финансово, оглавявано съответно от ковчежника. 

Функциите, свързани с финансовото управление са съответно 

планиране, организиране, регулиране и контрол. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Правно-организационна среда за развитието на бизнеса  

В широк смисъл фирмата може да се определи като търговец. Според 

Търговския закон /ТЗ/5 това е всяко ЮЛ или ФЛ, което по занятие извършва 

покупки на стоки, услуги и ЦК с цел продажба или преработка за продажба. 

                                                           
5 Търговски закон, в сила от 01.07.1991 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.105 от 30 Декември 2016г. 

Кой е финансов мениджър? 

Главен финансов директор 

Отговорен за: 

Финансова политика 

Корпоративно планиране 

Ковчежник 

Отговорен за: 
Управлението на паричните средства 
Увеличението на капитала 
Взаимоотношенията с банките 

Контрольор 

Отговорен за: 
Изготвяне на финансовите отчети 
Счетоводството 
Данъците 
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Не се смятат за търговци физическите лица, които се занимават със 

селскостопанска дейност, със занаятчийски услуги с личен труд, свободните 

професии и др. 

Фирмата в тесен смисъл се разглежда като съвкупност от права, 

задължения и фактически отношения по повод на определено имущество 

или собственост. В този смисъл фирмата може да се отчуждава, да се купува 

или продава. 

Според юридическия им статут, определен в ТЗ фирмите могат да 

бъдат: едноличен търговец /ЕТ/, представен от дееспособно ФЛ, 

регистрирал в Агенция по вписванията своя фирма и от публично 

предприятие – дружество с ограничена отговорност /ООД/ и акционерно 

дружесто /АД/, като те могат да бъдат и с един единствен собственик 

(държавата или общината). Търговското дружество (ТД)  обединява две или 

повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства, 

учредителен договор, устав и капитал, във вид на дялове и акции. 

Според организацията на управлението на дружествата и достъпът им 

до финансови ресурси, те са персонални и капиталови. Персонални, 

съгласно ТЗ, са събирателното дружество /СД/ и командитното дружество 

/КД/. 

Предимства при персоналните дружества: лесно се създават и не е 

необходимо да се притежава първоначално определен размер. 

Недостатъци - трудно привличане на капитали; - неограничената 

отговорност на съдружниците и на това основание конфликти между тях. 

Най-характерно за финансите на СД е, че съдружниците формират 

капитала с вноски и отговарят солидарно и неограничено за неговите 

ограничения. Няма изискване за минимален капитал. Начинът на 

управление на фирмата и разпределението на финансовия резултат се 

уговарят с дружествения договор. 
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Характерна особеност на КД е фактът, че при тях един или повече 

съдружници (притежаващи не по-малко 10% от капитала на дружеството) 

са солидарно и неограничено отговорни за задълженията му, а останалите 

са отговорни само до размера на записаните дялове. Управлението се 

извършва от неограничено отговорните съдружници. Участието на 

ограничено отговорните съдружници при разпределението на печалбата е 

само до размера на уговорения процент към внесения дялов капитал. 

Към капиталовите дружества се отнасят ООД, АД и КД с акции. 

Предимства: Лесно привличат капитал и отговорността на съдружниците и 

акционерите е ограничена. Имат възможности за професионално 

управление. 

Недостатъци: Двойно данъчно облагане - веднъж ДП (данък печалба) и 

втори път с данък дивиденти на акционерите. Имат по-големи разходи за 

управление. 

Дружество с ограничена отговорност (ООД) се образува от едно или 

повече лица, които са отговорни за задълженията му само до размера на 

дяловите вноски. Висш орган на управление на ООД е Общото събрание. 

Минимален капитал за неговото конституиране беше 5000 лв., а с промените 

от 2009 г. - 2 лв., като всеки дял не може да бъде по-малък от един лев. 

Дружеството заплаща ДП, а съдружниците му се облагат с 5% данък при 

потребяване на дохода (печалбата) на дружеството. 

Акционерното дружество (АД) се създава от 2 или повече лица и се 

отличава преди всичко с това, че капиталът му е разпределен на акции. 

Законът определя и минимална сума за създаване на АД, която е 50 000 лв. 

Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Доходът 

на акционерите е във вид на дивиденти и капиталова печалба, изразяваща се 

в цената на акциите. АД заплаща данък върху печалбата. 

Специфични финансови отношения възникват и при различните 

видове обединения на фирмите. Най-широко разпространени са холдингите 
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и консорциумите. Характерно за холдинга е, че фирмата майка притежава 

контролния пакет от акции на влизащите в състава на холдинга дъщерни 

фирми. Това дава възможност на ОС на дъщерните фирми да контролира 

избора на НС и УС както и вземането на основни решения за тяхната 

дейност. Консорциумът е обединение на две или повече фирми с цел да 

извършват обща дейност или да постигнат обща цел. За да се избегне 

двойното данъчно облагане на частта от печалбата, която под формата на 

дивидент се получава от фирмата майка срещу притежаваните акции в 

дъщерните фирми, законът предвижда правото на ползване на данъчен 

кредит. 

Публични акционерни дружества  

Публично (Понятието произлиза от лат. publico - правя нещо 

общодостъпно) акционерно дружество във финансовото законодателство е 

прието да се нарича АД, чиито ценни книжа (акции и облигации) са 

регистрирани и се търгуват свободно на пазара на ценните книжа 

(фондовата борса). Следователно публичните акционерни дружества си 

набавят собствен и заемен капитал чрез емисия и свободна продажба на 

ценни книжа сред широката общественост или както още се казва - сред 

широката публика. Поради това публичните акционерни дружества са 

известни още като дружества от отворен тип или като отворени дружества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

ТЕМА 2:  ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО 

2.1. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на 

фирмите. Счетоводен баланс. Отчет за приходи и разходи. 

2.2. Определяне на печалба на фирма - видове печалби, определяне и 

разпределяне. Данъци - видове и определяне. 

 

2.1. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад 

на фирмите. Счетоводен баланс. Отчет за приходи и разходи. 

Годишен финансов отчет. 

Промените в счетоводното законодателство6 за 2016 г. са свързани с 

въвеждане внационалното законодателство на изискванията на Директива 

2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година 

относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети 

и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на 

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна 

на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. Промените в 

счетоводното законодателство за 2016 г. включват: Нов Закон за 

счетоводството в сила от 1 януари 2016 г; Изменения и допълнения в 

Националните счетоводни стандарти. Въвежда се нова и единна за целия 

Европейски съюз категоризация на предприятията. Определят се четири 

категории предприятия – микро-, малки, средни и големи7, и три групи 

                                                           
6 Закон за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г. 
7 Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните 
показателя: 

1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.; 
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души. 

Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните 

показателя: 
1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.; 

3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души. 
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предприятия – малки, средни и големи групи, изцяло в съответствие с 

изискванията на директивата. Показателите за определяне на категорията 

са: балансова стойност на активите, нетните приходи от продажби и 

числеността на персонала, като за групите предприятия тези показатели се 

изчисляват на консолидирана основа. Приложимата счетоводна база, 

съдържанието на финансовите отчети, както и задължението за независим 

финансов одит се определят на база на големината на предприятието или 

групата. 

Предприятията съставят: 

1. годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период; 

2. консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, 

когато предприятието майка е дружество по дял трети на част втора от 

Търговския закон; 

3. междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един 

отчетен период, когато това се изисква от закона или по решение на 

ръководителя на предприятието. 

В Закона за счетоводството се предвижда само предприятията от 

обществен интерес8 да изготвят своите годишни финансови отчети на базата 

                                                           
Средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не 
надвишават най-малко два от следните показателя: 

1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; 
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. 

Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните 

показателя: 
1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; 

3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.. 
8 „Предприятия от обществен интерес“ са: 

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския 

съюз; 
б) кредитни институции; 

в) застрахователи и презастрахователи; 
г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове; 

д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон; 

е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон; 

ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по този закон; 

з) „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“; 

и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или 

топлоенергия и които са големи предприятия по този закон; 
к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които 

са големи предприятия по този закон; 

л) търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги. 
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на Международните счетоводни стандарти (МСС). Всички останали 

предприятия прилагат Национални счетоводни стандарти (НСС), но е 

предоставено и право на избор за прилагане на международните счетоводни 

стандарти. Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-

малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. 

Предоставените облекчения за категорията микропредприятия са: съставяне 

на съкратен баланс и отчет за приходите и разходите само по раздели, 

освобождаване от задължение за изготвяне на приложение към финансовите 

отчети и от изготвяне на годишен доклад за дейността, а за категорията 

малки предприятия - съставяне на съкратен баланс само по раздели и групи, 

и съкратен отчет за приходите и разходите, и освобождаване от задължение 

за изготвяне на годишен доклад за дейността. 

Предприятия, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 

000 лв. за текущия отчетен период, са освободени от задължение за 

извършване на инвентаризация. 

Регламентира се извършването на задължителен независим финансов 

одит от регистрирани одитори. Съгласно закона, на одит подлежат 

годишните и консолидираните финансови отчети на определени 

предприятия9.  

Предприятията публикуват годишния финансов отчет, 

консолидирания финансов отчет и годишните доклади в търговския 

регистър, в срок до 30 юни на следващата година. 

                                                           
9 На независим финансов одит подлежат: 

 средните и големите предприятия; 

 предприятията от обществен интерес; 

 средните и големите групи и групи, в които има поне едно предприятие от обществен интерес; 

 предприятия, за които това изискване е установено със закон; 

 юридическите лица с нестопанска цел, които отговарят на определени условия, подробно описани в закона; 

 индивидуалните годишни отчети на предприятията, включени в консолидация, независимо от големината им; 

 всички акционерни дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата не са 
осъществявали дейност през отчетния период; 

 малки предприятия, които надвишават най-малко два от следните показатели за отчетния период: 
1. балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; 

3 средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.  
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Предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на 

отчетния период в хиляди левове и с арабски цифри. Съставните части на 

годишния финансов отчет са:  

Счетоводен баланс (The Balance Sheet), 

Отчет за приходите и разходите (The Income Statement), 

Отчет за паричния поток (The Statement of Cash Flow)  

Отчет за собствения капитал  

Приложение.  

Счетоводният баланс, отчета за приходите и разходите и отчетът за 

паричния поток съдържат и данни за предходния отчетен период. 

    

Счетоводен баланс 

Счетоводният баланс е метод за обобщено отразяване в парична 

оценка по определен ред и към определен момент на стопанските средства 

и на техните източници за отчетно обособени единици10. 

 Счетоводния баланс е таблица, чийто строеж и съдържание са 

нормативно регламентирани.  

 Балансът е техническо средство за двустранно, двуаспектно записване 

на обектите на счетоводното отчитане. Той има Т-образна форма и се състои 

от две страни. Тази част от баланса, в която се посочват активите се нарича 

актив, другата част от баланса, в която се разполагат източниците на тези 

средства, собствения капитал и пасивите се нарича пасив. 

Равенството между общата сума на актива и пасива е задължителна за 

всеки баланс. То се обуславя от факта, че както в актива, така и в пасива на 

баланса са записани един и същ вид средства, но в актива по състав и 

конкректно въплъщение в съответните активи, а в пасива по призход и 

                                                           
10 Адриан Маринчев. Въведение в счетоводството. УИ "Св. Климент Охридски", 2015 
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целево предназначение. Не може да има средства в актива, които да нямат 

свой източник на образуване в пасива, и обратно. 

Понятието „актив”, се определя като ресурс, контролиран от 

предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща 

икономическа изгода. Понятието „пасив” е съществуващо задължение на 

предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се 

очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа 

изгода. 

Вертикално балансът се разделя в два раздела. Единият – като активът 

и пасивът се разграничават в него на балансова и задбалансова част. 

Балансовата част е предназначена за имуществото на предприятието, 

задбалансово активът и пасивът представят съответно вземания и 

задължения на предприятието. Те са: взето имущество от други предприятия 

за временно ползване; имущество на предприятието, дадено за временно 

ползване от други предприятия; бланки под строга отчетност – акции, 

облигации, лотарийни билети и други ценни книжа, държани до тяхното 

емитиране; други условни вземания и задължения на предприятието. 

При вертикалния строеж на баланса за актива и пасива са обособени 

графите „текуща” и „предходна година”. Това разграничаване има значение 

освен за четенето на баланса, също и за съпоставимоста на счетоводния 

анализ на съдържащата се в него информация. 

При балансовата схема за предприятията имуществото е представено 

като в актива според степента на неговата обращаемост или ликвидност като 

се започне с най-бавно ликвидните дълготрайни активи – дълготрайните 

материални активи, и се завърши с най-бързо ликвидните активи – 

паричните средства; в пасива според степента на неговата изискуемост, като 

се започва с най-бавно изискуемите пасиви – основния капитал, и се 

завършва с най-бързо изискуемите пасиви – краткосрочните пасиви. В 

баланса съдържанието на актива и пасива се конкретизира вертикално по 
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размери, групи и балансови статии, като хоризонтално на редовете им са 

посочени техните стойности. 

Разделът е съдържателна съставка на актива и пасива от най-висок 

разред. Информацията от него обхваща стойностния размер на присъщите 

му активи и пасиви. Възприето е в баланса разделите да се обозначават а 

главните букви – А, Б, В и т.н. Б балансовата част активите са два: А: 

Дълготрайни активи и Б: Краткотрайни активи. Зависят от това, дали 

имуществото на предприятията обръща стойността си постепенно във 

времето или отведнъж с неговото включване в дейностите им. Балансовата 

част на пасива е разделена на три части: А: Собствен капитал, Б; 

Дългосрочни пасиви и В: Краткосрочни пасиви. 

Групите са по-малка структурна единица, образуват се от еднородни 

балансови пера. Например: раздел А на актива на баланса съдържа 

дълготрайни активи и има следните балансови групи :  

              І-ва група – материални дълготрайни активи (МДА) 

              ІІ-ра група – нематериални дълготрайни активи (НДА) 

              ІІІ-та група – финансови дълготрайни активи (ФДА) 

Балансовите пера (статии) са най-малката структурна единица и 

отговарят на всеки конкретен обект на счетоводно отчитане. Всяко 

балансово перо има точно определено наименование и стойностно 

изражение. Балансови пера са например: машини, съоръжения и 

оборудване; материали; вземания по продажби; основен капитал; 

задължения към доставчици. Под  влияние на протичащите стопански 

операции сумата на балансовите пера непрекъснато се променя като  се 

увеличава или намалява. Под стопански операции се разбира всеки отделен 

акт от дейността на предприятието. Например: покупка на машини или 

стоки; начисляване или изплащане на заплати; погасяване или получаване 

на заеми и др. 
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Признак, по който балансовите статии се конкретизират и се 

характеризира счетоводната им същност, е тяхното отношение към баланса. 

По този признак те са активни и пасивни. Разграничаването на балансовите 

статии в такъв аспект е определящо по-нататък за счетоводните сметки, тъй 

като и те се конкретизират на активни и пасивни. 

По повод едни или други обстоятелства счетоводството съставя за тях 

различни видове баланси. Предназначението на всеки от тях е да задоволява 

към даден момент съответни потребности11 – представяне финансовото 

състояние на предприятието, предоставяне на балансовата информация на 

предприятието  на банките, съдебните институции, външните потребители 

на такава информация и т.н. 

По различни признаци счетоводните баланси биват различни видове: 

Според времето: 

Начален, встъпителен е баланса когато се съставя от счетоводството 

преди предприятието да е станало действащо, т.е. до неговата съдебна 

регистрация. 

Приключителен e баланс, който е съставка на годишния финансов 

отчет на предприятието и се съставя в края на отчетния период. По закона 

по счетоводство това е 31 декември на отчетната година. 

 

 Счетоводен баланс  

на ........................ към ........... 

АКТИВ    ПАСИВ    

Раздели, групи, 

статии  
Сума (хил. лв.)  

Раздели, групи, 

статии  
Сума (хил. лв.)  

 
текуща  

година  
предходна 

година   
текуща 

година  
предходна 

година  

а  1  2  а  1  2  

                                                           
11 Рангелов, Е. Особености на годишното счетоводно приключване на строителните предприятия за 2015 

година. В.Актив, бр.: 18/9/2015. 
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А. Дълготрайни 

(дългосрочни) 

активи  

I. Дълготрайни 

материални активи 

.................. 

Общо за група I: 

II. Дълготрайни 

нематериални активи 

.................. 

Общо за група II: 

III. Дългосрочни 

финансови активи 

.................. 

.................. 

Общо за група II: 

Общо за група III: 

IV. Търговска 

репутация 

.................. 

.................. 

Общо за група IV: 

V. Разходи за 

бъдещи периоди 

Общо за раздел А: 

Б. Краткотрайни 

(краткосрочни) 

активи 

I. Материални 

запаси 

.................. 

Общо за група I: 

II. Краткосрочни 

вземания 

.................. 

.................. 

Общо за група II: 

III. Краткосрочни 

финансови активи 

.................. 

.................. 

Общо за група III: 

IV. Парични 

средства 

.................. 

Общо за група IV: 

V. Разходи за 

бъдещи периоди 

Общо за раздел Б: 

Сума на актива 

(А+Б)  

  

А. Собствен капитал 

I. Основен капитал 

в т.ч. невнесен 

капитал 

.................. 

Общо за група I: 

II. Резерви 

1. Премии от емисия 

2. Резерв от 

последващи оценки 

на активите и 

пасивите  

3. Целеви резерви 

.................. 

.................. 

III. Финансов 

резултат 

.................. 

.................. 

Общо за група III: 

Общо за раздел А: 

Б. Дългосрочни 

пасиви 

I. Дългосрочни 

задължения 

.................. 

.................. 

Общо за група I: 

II. Приходи за 

бъдещи периоди и 

финансирания 

Общо за раздел Б: 

В. Краткосрочни 

пасиви 

I. Краткосрочни 

задължения 

.................. 

.................. 

Общо за група I: 

II. Приходи за 

бъдещи периоди и 
финансирания 

Общо за раздел В: 

.................. 

.................. 

Сума на пасива 

(А+Б+В)  

  

В. Условни активи    Д. Условни пасиви    

Дата: .........  Съставител: ..........  Ръководител: .................  
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В зависимост от обхващаната информация балансите са:  

 Единични счетоводни баланси – когато в тях се съдържа резултатна 

счетоводна информация на предприятието. 

 Сборни, сводни баланси – съставят се от предприятие, което има 

структурни подразделения – филиали, поделения, които водят 

счетоводство за дейностите си. 

 Консолидиран счетоводен баланс – изготвя се от предприятие майка с 

дъщерни предприятия. Представя с обобщени стойност в края на 

отчетния период имущественото и финансовото състояние на групата 

предприятия. 

 Инфлационен счетоводен баланс – съставя се от предприятието, 

когато  в период от минимум три последователни години процентът 

на инфлация за страната надвишава 100.  

Отчетът за приходите и разходите (ОПР) съдържа информация за 

приходите, разходите и печалбата за съответния отчетен период. Балансът 

дава моментна снимка на нивото на фирмените активи, пасиви и собствения 

капитал. ОПР показва изменението на финансовото състояние за определен 

период. За да получи приходи фирмата създава стоки и услуги, които след 

това продава. За да може да получи приходи от продажбата на тези стоки 

обаче, тя трябва първо да направи разходи за производството им. Тези 

разходи представляват намаляване на чистата стойност на фирмата. Те 

могат да възникват в резултат от намаляването на активите в следствие на 

тяхното използване (използване на суровини и материали, на машини и 

други). Това не е единствения начин при който има възникване на разходи. 

Увеличаването на пасивите също може да е причина за появата на разходи. 

При влагане на труд и възникване на задължения към персонала се 

увеличават пасивите. Чрез приходите и разходите са изчислява финансовия 

резултат. Когато от стойността на приходите се извади стойността на 
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разходите се получава финансовия резултат. Когато финансовия резултат е 

положителен е на лице печалба, а когато е отрицателен има загуба.  

Разделите на разходите на ОПР са: Разходи; Печалба от обичайна 

дейност; Счетоводна печалба (общо приходи + общо разходи); Печалба.  

Разделите на приходите на ОПР са: Приходи; Загуба от обичайна 

дейност; Счетоводна загуба; Загуба. 

ОПР на практика не осигурява някаква нова информация, а по–скоро 

прегрупира и обединява баланса за текущия период, баланса за миналия 

период и отчета за приходите и разходите за текущата година, с цел да 

осигури картина на паричните потоци, които влизат и излизат от 

компанията. Обобщавайки ОПР проследява измененията в нетния платежен 

баланс настъпили в резултат на фирмената дейност. 

Отчетът за собствения капитал показва цялостното изменение на 

собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни 

баланса, освен измененията в резултат от операции с акционерите или 

собствениците като увеличение на капитала и плащане на дивиденти и 

изменението на резервите, представя печалбата или загубата, генерирана от 

дейността на предприятието за периода.  

Приложението към финансовия отчет включва по-подробно 

описание или анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, в 

отчета за приходите и разходите, в отчета за собствения капитал и в отчета 

за паричните потоци. То трябва:  

а) да представи информация за счетоводната политика, която е 

използвана при изготвянето на финансовия отчет, и причините за промяната 

в счетоводната политика;  

б) да съдържа оповестяване на информация, която се изисква в 

отделните счетоводни стандарти;  
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в) да съдържа допълнителна информация, която не е представена в 

други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е 

необходимо за вярното и честно представяне.  

При напускане на  лицето, отговарящо за съставянето на  годишните 

финансови отчети, независимо от заеманата длъжност следва да се изготви 

Акт за приемане и предаване на счетоводната информация  и най-вече на 

оборотните ведомости на синтетичните и аналитични сметки и 

неосчетоводените първични счетоводни документи.  

Годишният финансов отчет на предприятието се подписва от 

ръководителя и физическото лице, което отговаря за неговото съставяне или 

от лицето, което  представлява специализираното счетоводно или одиторско 

предприятие,  съставило  отчета.   

 

2.2. Печалба на фирма - видове печалби, определяне и 

разпределяне. Данъци - видове и определяне. 

За да може да функционира, всяка строителна фирма трябва добре да 

познава основните принципи и установени правила на счетоводното и 

данъчно третиране не само на дохода, но също и на всеки елемент от 

капитала в процеса на неговото движение (кръгооборот). 

Спазването на установените от държавата правила гарантира 

правомерния характер на реализирания доход и натрупаното богатство. 

Решенията на икономическите агенти са свободни и независими, но върху 

тях може и често е необходимо да се въздейства за да се постигнат 

глобалните и дълготрайни интереси и цели на дадено общество. Това 

въздействие се осъществява и чрез системата на данъците Правото на 

държавата да събира данъци се утвърждава с нейната поява, функциониране 

и развитие. С помощта на системата от данъци съвременната държава се 

намесва в разпределението (алокацията) на ресурсите в стопанството, 
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преразпределя доходи и богатство в обществото, поддържа 

макроикономическата стабилност. 

Данъчните постъпления покриват основната част от разходите на 

държавата, остатъкът се финансира чрез държавни такси за потреблението 

на определени блага, вътрешни и външни заеми, доходи от публична 

собственост, приватизация и други неданъчни приходи. 

Принципи на данъчното облагане 

Широко се споделя схващането, че съществуват пет характеристики, 

който определят данъчната система като “добра”: 

i. Икономическа ефективност: данъчната система не трябва да пречи на 

ефективното разпределение на ресурсите. 

ii. Административна простота: данъчната система трябва да се прилага 

лесно и да е относително евтина. 

iii. Гъвкавост: данъчната система трябва да реагира бързо на 

променените икономически обстоятелства. 

iv. Политическа отговорност: данъчната структура при която 

измененията в данъците се появяват в резултат на законодателни 

промени и при която държавата постоянно трябва да се обръща към 

гражданството за оценка на това дали харчи твърде много или твърде 

малко. 

v. Справедливост: данъчната система трябва да е справедлива в 

относителното си третиране на различните хора. Има два основни 

аспекта на тази характеристика-хоризонтална и вертикална 

справедливост. Принципът за вертикална справедливост гласи, че 

онези, които са по-добре (имат по-високо ниво на благосъстоянието), 

трябва да допринасят повече от останалите за издръжка на държавата. 

Принципът за хоризонталната справедливост гласи, че тези с еднакво 

равнище на благосъстоянието следва да допринасят еднакво. 

Елементи на данъка 
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Данъкът, като сложна система от отношения, включва редица 

взаимодействащи си елементи, всеки от които има самостоятелно 

юридическо и икономическо значение12. Елементите на данъка са: 

o Данъчен обект на облагане- Обект или предмет на облагане е всичко 

онова, към което е насочено данъчното облагане, респективно 

имущество, качество на физическата личност, определени дейности, 

реализирани обороти, получаване на наследство, сделки, покупко-

продажби и др. Следователно, обект на облагане са действия, събития, 

състояния, които задължават данъкоплатеца да заплати данъка. От 

обекта следва да се отличава източника на данъка - дохода или 

капитала на данъкоплатеца.  

o Данъчен субект - Физическото или юридическото лице, което се 

намира в отношения на собственост, владение, с обекта на данъка. 

Субект е лицето, което формално или непосредствено е задължено да 

внесе дължимия данък. Субект на данъка могат да бъдат местни или 

чуждeстранни лица. 

o Данъчен носител- Лицето, което носи тежестта на данъчното 

облагане. Именно за сметка на носителя на данъчния платеж данъкът 

се заплаща в бюджета. Ако данъчният субект и данъчният носител са 

различни лица, това е доказателството за т.нар. прехвърляемост на 

данъка. Тази прехвърляемост е характерна за косвените данъци (ДДС, 

акцизите).  

o Данъчен мащаб- определен белег или качество на данъчния обект, въз 

основа на който се конкретизира данъчното задължение на платеца. 

Той се определя чрез закона и с икономически (стойностни) и 

физически характеристики. При измерване на дохода или стойността 

на стоката се използват парични единици или други характеристики. 

                                                           
12 Калчев Е. Данъци и данъчно облагане., НБУ, 2010 г 



29 
 

Например, при един от най-старите данъци най-напред за мащаб е 

служил броят на огнищата (комините), по-късно броят на прозорците, 

етажите, кубатурата и сега стойността на сградата (имуществото).  

o Данъчна единица - една постоянна част от данъчния мащаб, за която 

се отнася данъчният размер. Например, 100 лв. от дохода, 100 лв. от 

стойността на имуществото, 1 дка стопанисвана земя, 100 лв. от 

реализирания оборот (добавена стойност), конските сили при 

моторните превозни средства и др.  

o Данъчна основа - представлява количествено изразяване на предмета 

на данъчното облагане. Данъчната основа служи за изчисляване на 

данъчното задължение, тъй като именно към нея се прилага данъчния 

размер (ставка). Данъчната основа може да бъде изразена като 

стойностна (парична) величина или в натурални измерители. Тя има 

особено важно значение, тъй като от точността на данъчната основа 

зависи и размерът на данъчното задължение (вноската в бюджета). 

o Данъчен размер, данъчна ставка - величината на данъка за една 

данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. 

Данъчният размер "свързва" данъчната основа и данъчното 

задължение за определен отчетен (данъчен) период.  

o Данъчно задължение - произведението на данъчната основа по 

данъчният размер. То представлява сумата, която определеният от 

закона данъкоплатец е задължен да внесе в приход на бюджета за 

съответния отчетен (данъчен) период. 

o Данъчна преференция - Данъчните преференции (още наричани 

данъчни привилегии) се предвиждат в законодателството и се 

предоставят на отделни категории данъкоплатци, включително и като 

възможност да не се заплаща данък. Те не носят индивидуален 

характер, а се отнасят до хора с ниски доходи, инвалиди и др. 

Привилегиите се ползват за намаляване размера на данъчното 
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задължение и за отсрочка или разсрочка на падежа. Те се подразделят 

на: преотстъпване на данъка, необлагаеми доходи и данъчен кредит.  

В зависимост от поведението на средната данъчна ставка различаваме 

пропорционални, прогресивни и регресивни данъци. Пропорционално 

данъчно облагане е това, при което средната данъчна ставка е постоянна 

величина ( корпоративният данък у нас, при който ставката е 10% за всички 

данъчни субекти, подлежащи на облагане по ЗКПО13). При прогресивното 

данъчно облагане данъчната база се разделя на етажи и към всеки етаж се 

прилага различна данъчна ставка (данък върху дохода на физическите лица 

в България, прилаган до 2007 г.). При регресивното данъчно облагане с 

нарастването на данъчната база средната данъчна ставка намалява. 

Подходящ пример за регресия са данъците за социално осигуряване 

Видове данъци 

Видовете данъци могат да се квалифицират по следните критерии: 

Според обекта на облагане: 

*Лични данъци - данъкът се дължи от определена категория лица - 

например джизие (паричен данък в мюсюлманските страни, който бил 

събиран от немюсюлманското население) Според Конституцията на РБ от 

1991 г. данъците се определят в зависимост от доходите и имуществата на 

лицата, което означава, че не може да се въвеждат лични данъци  

*Имуществени данъци - данъкът се определя в зависимост от 

имуществото и/или доходите на лицето. Имуществени данъци са данък 

върху сградите, данък върху МПС и др., а подоходни - данък върху общия 

доход, корпоративен данък (или данък върху печалбата).  

Според начина на облагане: 

                                                           
13 Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 

Декември 2016г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%A1
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*Преки данъци – начисляват се и се приспадат директно от доходите 

на данъкоплатците. Затова при тях платецът и носителят на данъка са едни 

и също лице, т.е. при тях не е на лице прехвърляемост на данъка. 

*Косвени данъци – при тях обект на облагане е стопанска дейност или 

реализирани търговски обороти: ДДС, акцизи, мита. Тези данъци в момента 

имат най-голям относителен дял като приходоносители в бюджета. 

Косвените данъци се включват като елемент в цените на стоките и услугите 

и техен носител стават потребителите на тези стоки и услуги. При тях 

платецът и носителят са две различни лица. 

В зависимост от това, в чия полза се внасят, данъците биват: 

*Републикански -В България това са корпоративен данък, данък върху 

доходите на физическите лица, данък върху дивидентите, данък върху 

застрахователни и презастрахователни премии, данък върху 

представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху 

разходите за леки автомобили по ЗКПО и т.н.  

*Местни - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните 

средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по 

дарение, патентен данък (от 2008 г. е в полза на местните бюджети) и т. н. 

Корпоративен данък 

С корпоративен данък се облага печалбата на юридическите лица за 

упражняваната от тях стопанска дейност. Годишната облагаема печалба се 

декларира не по-късно от 31 март на следваща календарна година.  

Печалбата е основния измерител за крайния стопански резултат. 

Определят се няколко вида печалби-брутна (балансова), облагаема 

(фискална) и нетна (чиста) печалба. 

Брутната печалба се определя като разлика между приходи и разходи 

по Отчета за приходите и разходите на фирмата.  

Облагаемата печалба се получава от брутната печалба след нейното 

преобразуване, при което брутната печалба се намалява с определени 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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разходи и преференции и увеличава с други такива съгласно действащите 

нормативни документи. 

При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се 

определят разходи за амортизации. Размерът на амортизациите се 

установява по категория активи, като се прилага систематично линейният 

метод. Амортизационните норми се определят еднократно за календарната 

година и не могат да превишават следния размер: 

Категория 

активи 
Описание на активите 

Годишна 

амортизационна 

норма (%) 

I масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни 

имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на 

електрическа енергия, съобщителни линии; 

4 

II машини, производствено оборудване, апаратура; 30 (50*) 

III транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища 

и на самолетни писти; 

10 

IV компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на 

ползване на софтуер; 

50 

V автомобили 25 

VI Данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, 

за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни 

отношения или законово задължение 

100/години на 

правното ограничение. 

Годишната норма не 

може да превишава 33 

1/3 

  всички останали амортизируеми активи 15 

*За активите от II категория, годишната амортизационна норма може да бъде до 50 на сто, когато едновременно са налице 

следните условия:  

активите са част от първоначална инвестиция; 

активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им. 

 

Данъчна основа при облагането е облагаемата печалба. След като от 

брутната печалба се приспаднат корпоративния данък и други данъчни 

задължения на фирмата се получава нетната (чистата) печалба.  

Пример: Фирма има счетоводна печалба (разликата между приходите и 

разходите по Отчет за приходите и разходите) за даден период 1000 

(хиляда) единици. В разходната част обаче има записан разход за 30 

(двадесет) единици, който не може да бъде документално доказан. 

Следователно имаме преобразуване - към 1000-та единици добавяме 30. 
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Фирмата ползва законово облекчение от 90 (единици), защото е наела 

безработни и тук трябва да се извадят 90-те единици. Базата за облагане 

ще бъде 1000+30-90=940 единици. Ако корпоративния данък е със ставка 

10% то самият данък ще бъде 940*0.10=94 (деветдесет и четири) единици. 

От това каква данъчна политика се провежда зависи и какви данъчни 

ставки ще се използват. Непрекъснатото увеличаване на данъчната тежест 

не води автоматично до увеличаване на данъчните приходи. Затова има 

стремеж ставките да бъдат на такова ниво, което да гарантира достатъчни 

приходи в държавната хазна и в същото време да загуби смисъл укриването 

на данъци, т.е. разходите по укриването да станат (почти) равни на самия 

размер на данъка и данъчните субекти да предпочетат да го плащат. 

В България този данък е уреден със Закон за корпоративното 

подоходно облагане, като след  2008 година, вкл., ставката на 

корпоративния данък е 10%. 

Отчет за приходите и разходите (двустранен) 

на .............................  

за ............................. 

Наименование на 

разходите  
Сума (хил. лв.)  

Наименование на 

приходите  
Сума (хил. лв.)  

 
текуща  

година  

предходна 

година  
 

текуща 

година  

предходна 

година  

а  1  2  А  1  2  

А. Разходи за 

обичайната дейност  

I. Разходи по икономически 

елементи 

Разходи за материали 

Разходи за външни услуги 

Разходи за амортизации 

Разходи за възнаграждения 

Разходи за осигуровки 

Други разходи 

в т.ч.: 

- обезценка на активи 

- провизии 

Общо за група I: 

II. Суми с коректурен характер 

Балансова стойност на 

продадени активи (без 

  

А. Приходи от обичайната 

дейност 

I. Нетни приходи от 

продажби на: 

Продукция 

Стоки 

Услуги 

Други 

Общо за група I: 

II. Приходи от 

финансирания, 

в т.ч. от правителството 

III. Финансови приходи 

Приходи от лихви 

в т.ч. лихви от свързани 

предприятия 

Приходи от участия 
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продукция) 

Разходи за придобиване и 

ликвидация на дълготрайни 

активи по стопански начин  

Изменения на запасите от 

продукция и незавършено 

производство 

Приплоди и прираст на 

животни 

Други суми с корективен 

характер 

Общо за група II: 

III. Финансови разходи 

Разходи за лихви 

в т.ч. лихви към свързани 

предприятия 

Отрицателни разлики от 

операции с финансови активи и 

инструменти 

Отрицателни разлики от 

промяна на валутни курсове 

Други разходи по финансови 

операции 

Общо за група III: 

Б. Общо разходи за дейността 

(I+II+III) 

В. Печалба от обичайна дейност 

IV. Извънредни разходи 

Г. Общо разходи (Б + IV) 

Д. Счетоводна печалба 

V. Разходи за данъци 

- Данъци от печалбата 

- Други  

в т.ч. дивиденти 

Положителни разлики от 

операции с финансови 

активи и инструменти 

Положителни разлики от 

промяна на валутни 

курсове 

Други приходи от 

финансови операции 

Общо за група III: 

Б. Общо приходи от 

дейността (I + II + III) 

В. Загуба от обичайната 

дейност 

IV. Извънредни приходи 

Г. Общо приходи (Б + IV) 

Д. Счетоводна загуба  

Е. Печалба (Д - V) 

Всичко (Г + V + Е)  
  

Е. Загуба (Д + V) 

Всичко (Г + Е)  
  

Дата: .........  Съставител: ..........  Ръководител: .................  

Данък върху доходите на физическите лица (данък общ доход) 

Данъкът върху общия доход (ДОД) е данък върху облагаемите доходи 

на гражданите. Данъкът е комплексен поради съществуването на различни 

ставки върху различните видове доход и освобождаването на някои видове 

доход (по-специално допълнителните помощи) и отстъпките, свързани с 

различните категории разходи (например разходи, свързани с трудовата 

заетост, благотворителна дейност). 

За първи път се използва в Англия през 1435, 1450 и от 1798 до 1805 

г. за финансиране на войните срещу Наполеон, от 1842 г. става постоянна 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
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характеристика на английската данъчна система. В САЩ се използва за 

финансиране на Гражданската война от 1861 до 1872 г., но опитът за 

въвеждането му отново през 1894 г. е неуспешен, тъй като данъкът е обявен 

за противоконституционен. Това налага приемането през 1913 г. на 16-тата 

поправка към Конституцията на САЩ, с което официално се разрешава 

данъкът върху общия доход. 

Обект на облагане по реда на ЗДДФЛ14 са единствено доходите на 

физическите лица - местни и чуждестранни. Законът урежда облагането на 

доходите на физическите лица, включително и от дейност като едноличен 

търговец. За местни лица се считат лица, без оглед на тяхното гражданство, 

които имат постоянен адрес в България или лицата които пребивават в 

България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Местните 

физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България и 

от чужбина. Чуждестранните физически лица са данъчно задължени само за 

доходи от източници в България. 

От 01.01.2008 доходите на физическите лица се облагат с плосък 

данък от 10%. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се 

определя, като общата годишна данъчна основа  се умножи по данъчна 

ставка 10 на сто.  

Сумата, който се облага с данък общ доход се получава като от 

брутната сума се извадят вноските за фонд ПКБ, пенсионен фонд, 

универсален пенсионен фонд, здравно-осигурителен фонд, общо заболяване 

и майчинство. Това са задължителните осигуровки. 

Съществуват и доброволни осигуровки, които също се приспадат от 

брутната сума преди облагане с данък общ доход. Такива са: доброволен 

пенсионен фонд, застраховка "Живот", дългосрочна здравна застраховка.  

                                                           
14 Закон за данъците върху доходите на физическите лица, сила от 01.01.2007 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 9 

Декември 2016г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%90%D0%A9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
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Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от 

стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната 

данъчна основа се умножи по данъчна ставка 15%. 

Данък върху добавената стойност 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък. С него се 

облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на 

стоката или услугата. Косвен данък означава, че се дължи на държавата от 

трето лице, за чиято сметка в действителност е данъкът. Продавачът го 

внася в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е 

включен в цената на стоките. ДДС до голяма степен определя равнището на 

цените на стоките. При внос на стоки в ЕС се начислява ДДС, за да могат 

стоките, произведени в общността да са равнопоставени с еквивалентните 

вносни стоки. 

 
Източник: Оперативна програма “Техническа помощ”, Дирекция “Данъчна политика”, Национална агенция за приходите, 

МФ, февруари 2009 г. /http://www.minfin.bg/bg/page/365/ 

 

ДДС механизъм 

2 начислява данък 

по продажната цена 

A+B (добавена 

стойност) 

И приспада данъка, 

който му е начислен 

при закупуването на 

A 

2 

Посредник 

A 

B 

3 начислява данък 

върху продажната 

цена AB+C 

(добавена 

стойност) 

И приспада данъка, 

който му е начислен 

при закупуването на  

AB 

4 Плаща общата 

цена на ABC, 

включвайки 

съответния данък 

 

4 

Краен потребител 

ABC 

1 Начисляване на 

данък върху 

продажната цена A 

 

1 
Производител 

A 

3 
Посредник 

 

AB 

C 

1 е лице-платец  

на данъка. 

Данъкът е 

неутрален. 

2 е лице-платец на 

данъка. 

Данъкът е неутрален 

 

3 е лице-платец на данъка. 

Данъкът е неутрален 

4 Той е реален платец  

на данъка, който е  

окончателен за него 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
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Специфичното при този данък е, че той е многофазен данък. Това 

означава, че данъкът се начислява върху добавената стойност при всяка 

продажба, включително когато предметът на продажбата ще се използва с 

производствено предназначение.  Регистрацията по ЗДДС е задължителна и 

по избор.  

Задължителна регистрация: 

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или 

повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца 

преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния 

период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за 

регистрация в съответното териториално поделение на Националната 

агенция по приходите (НАП). Независимо от облагаемия оборот, на 

задължителна регистрация подлежи и всяко лице, установено в друга 

държава членка на ЕС, което не е установено на територията на страната и 

извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират в България от или 

за негова сметка и получателят им не е регистрирано по ЗДДС лице. 

Всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено 

лице, което не е регистрирано на друго основание, но извършва 

вътреобщностно придобиване на стоки с обща стойност над 20 000 лв. също 

подлежи на регистрация. По смисъла на ЗДДС вътреобщностно 

придобиване e придобиването на собственост върху стока, която се изпраща 

или транспортира до България от територията на друга държава членка на 

ЕС и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на 

ДДС в друга държава членка на ЕС или с други думи - вносът на стоки на 

територията на България от територията на друга държава членка на ЕС. 

Лице, което е длъжно да се регистрира, но не е изпълнило в срок 

задължението си се регистрира служебно от органите на НАП при 

установяване на пропуска. 

Регистрация по избор: 
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Всяко данъчно задължено лице, независимо от размера на облагаемия 

му оборот може да се регистрира по ЗДДС по свое желание.  

Обект на облагане с ДДС са: 

 Възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги, извършени 

от данъчно задължено лице, действащо като такова; 

 Вносът на стоки; 

 Възмездните вътреобщностни придобивания на стоки с място 

на изпълнение на територията на страната, извършени от 

регистрирано по закона лице или от лице, за което е възникнало 

задължение за регистрация; 

 Възмездните вътреобщностни придобивания на нови превозни 

средства с място на изпълнение на територията на страната; 

 Възмездните вътреобщностни придобивания на акцизни стоки с 

място на изпълнение на територията на страната, извършени от 

данъчно задължено лице, действащо като такова или от данъчно 

незадължено юридическо лице. 

Данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се 

начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или 

освободена.  

Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва 

възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с 

доставката, от получателя. Така определената данъчна основа е без ДДС. 

Освобождаване от ДДС: 

Тъй като ДДС се разглежда като данък върху потреблението, то 

износът на стока от страната или предоставяне на услуга в чужбина (за 

страните от ЕС - извън общността) по правило е освободен от ДДС или 

данъкът се възстановява.  

През последните десетилетия се разширява практиката на 

възстановяване на ДДС за чужди граждани при/след излизането им от 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81
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страната продавач. Крайният потребител, закупил стока в страната, където 

живее, няма право на възстановяване на ДДС. Това обаче не се отнася за 

физическите лица (при определени условия) и юридически лица, 

регистрирани по закона за ДДС. Те имат право на приспадане или 

възстановяване на данъка върху покупките на стоки или услуги 

Новият Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е в сила от 

01.01.2007 г., датата на присъединяване на България към Европейския съюз. 

Ставката на данъка е 20%, освен за доставките, изрично посочени в закона 

като облагаеми с нулева ставка; на туристическите услуги, от 2011 г., 

размерът на ставката е 9%.  

Освободени доставки са: 

 доставките на сгради или на части от тях, които не са нови, 

включително прилежащите към тях терени, както и учредяването и 

прехвърлянето на други вещни права върху тях (освен ако 

доставчикът не избере доставката да е облагаема);  

 доставките на земеделска и горска земя (когато не е променено 

предназначението им в „земя за строеж") 

 доставките с нестопански характер и др.  

Следва да се има предвид, че прехвърлянето на право на собственост 

или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, 

машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или 

изградени под повърхността й не е освободена доставка. 

Право на приспадане на данъчен кредит. Възстановяване на ДДС 

Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, ако получените 

стоки и услуги се използват за облагаеми доставки. То възниква, когато 

подлежащият на приспадане данък стане изискуем от лицето-платец, т.е. в 

общия случай за данъчния период, в който доставчикът дължи данъка на 

бюджета, получателят ще има право да приспадне същия като данъчен 

кредит. Една от съществените промени в закона е, че правото на данъчен 
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кредит възниква и в случаите когато доставчикът не е начислявал ДДС. 

Правото на данъчен кредит възниква и за доставки с място на изпълнение 

извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако са 

извършени на територията на България.  

Данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и 

съвпада с календарния месец. След изтичането му регистрираното лице е 

длъжно да подаде справка-декларация с резултата - разликата между общата 

сума на данъка, който е изискуем от лицето, и общата сума на данъчния 

кредит, за който е упражнено правото на приспадане за този данъчен 

период. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата 

представлява данък за възстановяване. 

Данъкът за възстановяване се прихваща с други изискуеми и 

неизплатени данъци и задължения за осигурителни вноски, събирани от 

НАП, а ако няма такива или размерът им е по-малък, регистрираното лице 

приспада данъка за възстановяване в следващите 3 месеца. 

Право на възстановяване на платения данък имат и следните групи 

лица: 

 данъчно задължени лица, които не са установени на територията на 

страната, но са регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка 

на ЕС - за закупени от тях стоки и получени услуги на територията на 

България; 

 лица, които не са установени на територията на Общността, но са 

регистрирани за целите на ДДС в друга държава - на реципрочен 

принцип; 

 данъчно незадължени физически лица, неустановени на територията 

на Общността, които са извършили покупки на стоки за лично 

потребление с начислен данък - след напускане на територията на 

страната, при условие че стоките се изнасят в непроменен вид. 

Акцизи и мита 
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Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци (още от 

Римската империя). Акцизите представляват добавка към цената на стоката, 

която се заплаща при покупката. Лесна за администриране и набиране на 

средства във фиска. Класическото предназначение на акцизите е с тях да се 

облагат луксозни стоки и стоки вредни за здравето. В последствие акцизи се 

начисляват върху все по-широк кръг от стоки, докато с акцизи започват да 

се облагат почти всички произведени стоки. Акцизите се превръщат във 

всеобщ данък върху оборота. След въвеждане на всеобщия данък върху 

оборота се възстанови акцизното облагане с първоначалния класически 

замисъл. 

У нас през 1948 г. акцизите са премахнати като самостоятелна данъчна 

форма и са включени в данъка върху оборота. От 01.01.1988г. акцизите са 

възстановени и се прилагаха паралелно с данъка върху оборота като имаха 

една обща основа (ЗДОА). Според този закон стоките се облагат или само с 

ДО или само с акциз. Този закон действа до 31.03.1994г. От 01.04.1994 г. 

съществува закон за ДДС и самостоятелна законова уредба - закон за 

акцизите (ЗА). Разликата с въвеждането на самостоятелни законови уредби 

се изразява в това, че акцизите се включват в облагаемата основа на ДДС, 

т.е. върху тях се начислява ДДС. 

  На облагане с акциз у нас подлежат:  

1. алкохолът и алкохолните напитки; 

2. тютюневите изделия; 

3. енергийните продукти и електрическата енергия; 

Митата са най-дребната форма на косвени данъци. Те са възникнали 

още от древни времена, туй като между отделните държави винаги е имало 

търговски отношения. Високите мита ограничават външната търговия, а 

ниските я стимулират. Митническият контрол се осъществява от 

Министерство на финансите и се отнася до внесените и изнесените стоки. 

На митнически контрол подлежат всички лица, стоки и производни 
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средства, които преминават границите на страната. Законодателно се  

определя за кои точно стоки да има мито и какъв да е размера му. Мито 

обаче не се взима за транзитни стоки, а от него могат да се освободят лица 

с дипломатически имунитет, консули, пътуващи с тях и др. При установено 

нарушение се съставя акт, който се изпраща в Агенция Митници, а при 

извършено престъпление се уведомява и съответния прокурор. 

Конфискуваните стоки остават в митницата, но при наличието на оръжие се 

предават на МВР. Самото обмитяване се състои в преглеждане, описване, 

оценяване, тарифиране на стоките, изчисляване и заплащане. 
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ТЕМА 3. СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 

3.1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето. 

3.2. Бъдеща стойност /FV/ 

3.3. Настояща стойност /FV/ 

 

3.1. Фактори, определящи различната стойност на парите във 

времето. 

Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане 

на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които 

протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална 

стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да 

се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията 

всяка парична сума се оценява като паричен капитал, т.е. като нарастваща 

във времето. Корекцията се прави на основата на оценка на факторите, които 

определят това нарастване и следователно - различната стойност на парите 

във времето. Факторите, които трябва да се оценяват, са: 

1. Инфлацията. При наличие на инфлация се намалява реалната 

стойност на паричната единица. Следователно, се намалява и реалната 

стойност на паричната сума. 

2. Способността на капитала да нараства с течение на времето като 

носи доход. Доходът може да бъде в различна форма и размер. Необходимо 

е да се оцени какъв размер на дохода съответства на риска на паричната 

сума. 

Влиянието на двата фактора се оценява за да се определи годишната 

норма на доходност на капитала, с която трябва да се извърши корекцията. 

Годишната норма на доходност показва годишния доход, който трябва да се 

получава от използването на единица /един лев/ капитал. Тя зависи от риска. 

Ако рискът от използването на парите като капитал е висок, нормата на 
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доходност също следва да бъде висока. Ако рискът е нисък, нормата на 

доходност следва да бъде ниска. 

В условия на инфлация се прави разлика между норма на доходност в 

номинално изражение /номинална норма на доходност/ и норма на 

доходност в реално изражение /реална норма на доходност/. 

 Нормата на доходност в номинално изражение се изчислява като 

целия годишен доход /реален и инфлационен/ се дели на капитала, вложен 

за неговото получаване. Нормата на доходност в реално изражение се 

изчислява като реалния годишен доход се дели на капитала, вложен за 

неговото получаване. 

 Връзката между нормата на доходност в реално изражение, нормата 

на доходност в номинално изражение и нормата на инфлацията се представя 

в следния формализиран вид: 

i

r
r

nom

real





1

1
1

 

r nom - норма на доходност в номинално изражение; 

r real - норма на доходност в реално изражение; 

i - норма на инфлацията 

 ПРИМЕР: Годишният доход от използването на 100 хил. лв. капитал 

е 10 хил. лв. Нормата на инфлацията за същото време е 0,05 /5%/. Изчислете 

годишната норма на доходност в реално изражение. 

РЕШЕНИЕ: 

r nom = 
10000

100000
  = 0,1 

1 + r real  =  
1 0 10

1 0 05





,

,
 = 1,0476 

r real = 1,0476 - 1   

r real = 0,0476   /4,76 %/ 
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Да допуснем, че нормата на инфлацията е не 0,05 /5%/ , а 0,15 /15%/. В този 

случай годишната норма на доходност в реално изражение е: 

1 + r real  =  
1 0 1

1 0 15





,

,
 = 0,9565 

r real = 0,9565 - 1      

r real = - 0,0435  /- 4,35 %/ 

Реалната норма на доходност може да бъде положителна или отрицателна. 

      

 3. 2 Бъдеща стойност /FV/ 

Бъдещата стойност на парична сума е равностойността на паричната 

сума, представена в някакъв бъдещ момент от времето. 

 Бъдещата стойност се изчислява, като се прибавя доходът, който 

трябва да бъде получен / според нашата оценка / за съответния период от 

време. Изчисляването на бъдещата стойност се извършва чрез прилагането 

на техниката на сложното олихвяване. Най - често се прилага формулата: 

 FV=S0 (1+r)n  

 където: 

 So - паричната сума в настоящия момент; 

 n - брой на годините до момента от време, към който се изчислява 

бъдещата стойност на паричната сума; 

 r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква  през 

разглеждания период от време / тя се приема за норма на олихвяване / 

 Тази формула се основава на допускането, че годишната норма на 

доходност, която трябва да се изисква, е една и съща за всяка година от 

разглеждания период. 

ПРИМЕР: So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на 

доходност от използването на капитала със същата степен на риск е 0,2 

/20%/. Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г. Приемете, 
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че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка 

година е една и съща. 

РЕШЕНИЕ: 

 FV = 10 000 ( 1+ 0,2) 5  = 10 000 х 2,488 = 24 880 лв. 

  Ако нормата на доходност, която трябва да се изисква за всяка година 

е различна, тогава се прилага следната формула: 

 FV= S0 (1+r1)(1+r2)(1+r3)….(1+rn) 

 Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни по величина 

парични потоци, които се получават всяка година през определен период от 

време. При изчисляването трябва да се вземе предвид дали паричните 

потоци се получават в края на всяка година или в началото на всяка година. 

Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни парични 

потоци, които се получават в края на всяка година. За целта се използва 

коефициентът FVAF, който представлява сума на сложнолихвените 

фактори, изчислени за норма на доходност r и за периоди  n от 1 до N-1 плюс 

единица. 

FVAF(r, N) =  1
1

1






 r
n

n

N

 

Чрез преобразуване се получава следната формула за изчисляване на FVAF: 

FVAF(r, N) = 
 1 1 r

r

N

 

ПРИМЕР: Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци 

по 10 лв., които ще се получават в края на всяка година през период от три 

поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/. 

FVAF(0,1; 3) = 
 1 0 1 1

0 1

3
 ,

,
= 3,31 

FV = 10 x 3,31= 33,10 лв. 

Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, 

трябва да изчислим коефициентът по следния начин: 
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Изчисляваме FVAF(r; N+1) и от него изваждаме единица. 

ПРИМЕР: Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични 

потоци по 10 лв., които ще се получават в началото на всяка година през 

период от три последователни години. Годишната норма на доходност е 0,1 

/10%/ 

Изчисляваме FVAF(0,1; 3+1) = 4,641 

Изваждаме единица  4,641-1 = 3,641 

FV = 10 х 3,641 = 36,41 лв.  

3.3. Настояща стойност /PV/ 

 Настоящата стойност на парична сума, която се получава или се плаща 

в някакъв бъдещ момент от времето е равностойността на паричната сума 

към настоящия момент. 

 Настоящата стойност се изчислява като се изважда от паричната сума 

съдържащия се / според нашата оценка/ в нея натрупан доход за съответния 

период от време. Прилага се техниката на сложното дисконтиране. 

 Най- често се прилага следната формула, в която се приема, че 

годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година 

е една и съща: 

 
nn

r
SPV

)1(

1




 

 където: 

 Sn - паричната сума след  n години; 

 n - брой на годините от настоящия момент до момента от време, в 

който се получава или плаща паричната сума; 

 r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през 

разглеждания период от време / тя се приема за норма на дисконтиране / 

  - дисконтов фактор 

 

 

nr)1(

1
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ПРИМЕР: Изчислете настоящата стойност на парична сума 100 хил. 

лв., която ще получите след 5 години. Според Вашата оценка годишната 

норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година от 

разглеждания период е 0,2 /20%/. 

 РЕШЕНИЕ: 

PV = 100 000  
 52,01

1


 = 100 000 х 0,402 = 40 200 лв. 

     Ако годишната норма на доходност, която трябва да се изисква е 

различна за всяка година от разглеждания период, тогава настоящата 

стойност се изчислява по следната формула: 

 
)1)....(1)(1)(1(

1

321 n

n
rrrr

FVPV


     

 

ПРИМЕР: Изчислете настоящата стойност на парична сума 100 хил. 

лв., която ще получите след 5 години. Според Вашата оценка годишната 

норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година от 

разглеждания период е:  

 - за първата година 0,20 /20%/; 

 - за втората година 0,21 /21%/; 

 - за третата година 0,22 /22%/; 

 - за четвъртата година 0,23 /23%/; 

 - за петата година 0,24 /24%/. 

РЕШЕНИЕ: 

PV = 100 000 
     24,0123,0122,0121,0120,01

1


  = 37 012 лв. 

Изчисляване на настоящата стойност на поредица от равни по 

величина парични потоци, които се получават всяка година през определен 

брой поредни години. При изчисляването трябва да се вземе предвид дали 



49 
 

паричните потоци се получават в края на всяка година или в началото на 

всяка година. 

Изчисляване на настоящата стойност на поредица от равни парични 

потоци, които се получават в края на всяка година. За целта се използва 

коефициентът AF /анюитетен фактор/, който представлява сума на 

дисконтовите фактори, изчислени  за норма на доходност r и за периоди  n 

от 1 до N. 

PV = S x AF(r;N) 

AF(r;N) = 
 

1

11 


r

n
n

N

 

Чрез преобразуване на този израз се получава следната формула за 

изчисляване на анюитетния фактор: 

AF(r;N) =
 

 

1 1

1

 



r

r r

N

N
 

ПРИМЕР: Да изчислим настоящата стойност на поредица от парични 

потоци по 10 лв., които ще се получават в края на всяка година през период 

от три поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/ 

AF(0,1;3) =
 

 

1 0 1 1

0 1 1 0 1

3

3

 



,

, ,
= 2,486 

PV = 10 х 2,486 = 24,86 лв. 

Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, тогава 

трябва да се изчисли коефициент по следния начин: 

Изчисляваме анюитетния фактор AF(r;N-1) и към него прибавяме единица. 

ПРИМЕР: Да изчислим настоящата стойност на поредица от парични 

потоци по 10 лв., които ще се получават в началото на всяка година през 

период от три поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/ 

AF(0,1;3-1) =
 

 

1 0 1 1

0 1 1 0 1

2

2

 



,

, ,
= 1,735 

1,735 + 1 = 2,735 
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PV = 10 х 2,735 = 27,35 лв. 

Техниката на изчисляване на бъдещата стойност и на настоящата стойност 

позволява да се преместват паричните суми напред и назад във времето за 

целите на финансовия анализ и финансовия мениджмънт. 
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 ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ИНВЕСТИРАН В 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

4.1. Настояща стойност и цена на дълготрайните активи 

4.2. Изхабяване и амортизация Видове амортизация.  

4.3. Връзка между амортизация и печалба. 

4.4.Степен на възстановяване на капитал в парична форма чрез 

амортизациите. 

4.5. Изчисляване на икономията на корпоративен данък по години и 

настоящата стойност на финансовия ефект. 

 

4.1. Настояща стойност и цена на дълготрайните активи 

Дълготрайните активи (ДА) са тези активи които участват 

многократно в дейността на фирмата, за период по-дълъг от една година, 

като запазват своята натурално-веществена форма и вследствие на 

експлоатацията им е налице стопанска изгода (полза) за фирмата. 

Дълготрайните активи са амортизуеми и неамортизуеми. 

Амортизуемите пренасят стойността си на части в стойността на 

произвежданите стоки, респ. реализираните услуги. Този процес се нарича 

амортизация.  

Амортизуемите дълготрайни активи се делят на две подгрупи: 

дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални 

активи (ДНА).  

ДМА имат натурално веществен характер и обслужват 

производствения процес многократно. Към тях спадат сградите, машините 

и съоръженията, транспортните средства, технически средства, стопански 

инвентар и др. 
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ДНА нямат натурално веществен характер и по подобие на ДМА 

обслужват производствения процес многократно и пренасят стойността си 

на части. Към тях се отнасят патентите, лицензите, концесиите, фирмените 

марки, ноу-хау (умения и знания които се предоставят за ползване), 

програмни продукти и продукти от развойната дейност. С характер на ДНА 

са и разходите за учредяване и разширяване на дейността на предприятието 

Особен вид амортизуем актив е положителната репутация15, която 

представлява ценова разлика произтичаща от придобиването на друга 

фирма. Тя се определя като разлика между цената на придобиването на 

закупената фирма и собствения капитал (от счетоводния баланс) на същата 

фирма преди сделката (закупуването)16. 

Дълготрайните неамортизуеми активи (дълготрайни финансови 

активи) се делят на дългосрочни инвестиции и на дългосрочни вземания. 

Към дългосрочните инвестиции включваме притежаването на дялове, 

акции, облигации и др. със срок по-дълъг от една година и с възможност за 

публично предлагане. Тук още се включват и инвестиционните имоти – 

земи, сгради и др. които се отдават под наем или аренда. 

Към дългосрочни вземания отнасяме тези със срок над една година. 

Такива са: 

 предоставените търговски и други видове заеми; 

 инвестиции, които са резултат от стопански комбинации между 

свързани (сродни) лица. 

Настоящата стойност на даден актив показва какво той струва в 

сегашния (настоящия) момент. Тя отразява неговата пазарна стойност. 

Настоящата стойност може да се определи, като бъдещият (очакван) доход 

от инвестицията се дисконтира с изискуемата норма на възвръщаемост за 

                                                           
15 Международен стандарт за финансово отчитане 3 и НСС 22 
16 Пр. положителна репутация ще се формира като нематериален актив, ако купувача заплати 1300 000 лв 

при счетоводна стойност на дружеството на продавача от 1 000 000 лв. Положителната репутация е 

300 000 лв. 
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този актив. Нормата на възвръщаемост най-често се определя като средна 

възвръщаемост от други инвестиции с подобен на разглеждания риск. Тя 

още се нарича и алтернативна цена на капитала. 

 

4.2. Изхабяване и амортизация Видове амортизация.  

Амортизацията е икономическа форма на осъществяване на 

кръгооборота на капитала, вложен в дълготрайните материални и 

нематериални / амортизуеми/ активи. Амортизацията е начин за постепенно 

и на части пренасяне на стойността на дълготрайните активи в стойността 

на стоките или услугите.  

Амортизацията е разходът, признат за отчетния период, получен в 

резултат на разсрочване на амортизуемата стойност на даден актив през 

предполагаемия му срок на годност17. 

Изхабяване и амортизация - връзка и различия 

Изхабяването на материалните и нематериалните активи е обективен 

процес18. То бива два вида: физическо и морално. Физическото изхабяване 

се изразява в постепенното намаляване на способността на актива да се 

използва по своето предназначение в дейността. Вследствие на физическото 

изхабяване се увеличават значително разходите за текущ ремонт и 

поддръжка на актива. Моралното изхабяване се изразява в намаляването на 

ефективността от използването на актива по неговото предназначение в 

дейността. Връзката между изхабяване и амортизация се състои в това, че 

дълготрайните активи, които подлежат на изхабяване следва да бъдат 

амортизирани. Разликата между изхабяване и амортизация се състои в това, 

че изхабяването е обективен процес, а амортизацията се основава на 

субективни решения. Тези субективни решения отчитат предвижданията за 

                                                           
17 НСС 4 Отчитане на амортизациите. 
18 PKF, Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност.  Коментари и приложения, 

2016. 
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обективния процес на изхабяване, но също така се използват за целите на 

финансовия мениджмънт. Решенията относно амортизационните срокове, 

методите на амортизация и управлението на печалбата чрез разходите за 

амортизация са обект на амортизационната политика на търговското 

дружество. 

Видове амортизация  

Амортизацията може да бъде  линейна и нелинейна /дегресивна и 

прогресивна/.  

Линейната амортизация е равномерна. Капиталът, инвестиран в 

дълготрайния актив се възстановява в парична форма на равни части за 

всяка година от амортизационния срок.  

Нелинейната дегресивна амортизация се характеризира с това, че 

капиталът, инвестиран в дълготрайния актив се възстановява в парична 

форма на различни части. В началото на амортизационния срок частта от 

капитала, която се възстановява в парична форма е най- голяма и постепенно 

намалява през следващите години до края на амортизационния срок.  

Нелинейната прогресивна амортизация е неравномерна амортизация, 

при която през първата година от амортизационния срок частта от капитала, 

която се възстановява в парична форма е най-малка и през следващите 

години постепенно нараства. 

 Методи на амортизация: 

 Линеен метод: 

При линейния метод се използва една и съща норма на амортизация 

за срока на годност на амортизуемия актив. Годишната норма на 

амортизация при този метод се определя като първоначалната стойност на 

дълготрайния актив, условно приета за 100% се раздели на срока на годност 

на дълготрайния актив. 
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 където: 

 Ан - амортизационна норма 

 Пс - първоначална стойност на амортизуемия актив; 

 Лс - ликвидационна стойност на амортизуемия актив, стойността на 

актива в края на амортизационния срок; 

 Ас - амортизационен срок, брой години за които ще се амортизира 

актива. 

 Амортизационната квота = Ан . Пс 

Амортизационната квота е годишното амортизационно отчисление. 

ПРИМЕР: Да се определи сумата на амортизационните отчисления по 

години и с натрупване на оборудване с първоначална стойност от 100 000 

лева и срок на годност 5 години като се използва метода на линейната 

амортизация. 

РЕШЕНИЕ: 

Пс = 100 000 лв. 

 Лс = 0 

 Ас = 5 години 

 Ан = 
100000 0

100000 5
100 20




x
x  

 Ан = 20% 

 Годишното амортизационно отчисление = 20% х 100 000 = 20 000 лв. 

 

Амортизация на актива 

година 
Годишна 

амортизационна 
норма, Ан, % 

Годишно 
амортизационно 
отчисление, лв  

Амортизационни 
отчисления с 
натрупване 

1 20 20 000 20 000 

2 20 20 000 40 000 

3 20 20 000 60 000 

4 20 20 000 80 000 

5 20 20 000 100 000 

Сума   100 000   
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При нелинейните методи се използва различна норма на амортизация 

за срока на годност на амортизуемия актив. По този начин начислената 

амортизация се разпределя неравномерно между отделните периоди през 

които се амортизира дълготрайния актив. Нелинейните методи могат да 

бъдат намаляващи (дегресивни) методи на амортизация и увеличаващи 

(прогресивни) методи на амортизация. 

При дегресивните методи на амортизация, във всеки следващ период 

в рамките на приетия срок за годност, размерът на амортизационните 

отчисления (амортизационната квота) намалява. 

При прогресивните методи на амортизация, във всеки следващ период 

в рамките на приетия срок за годност, размерът на амортизационните 

отчисления (амортизационната квота) се увеличава. 

Дегресивните методи се използват, когато фирмата е счела, че ползата 

за нея от амортизуемия дълготраен актив е в началото на периода, а после 

намалява. Различаваме следните видове дегресивни методи: 

• метод на снижаващия (намаляващия) се остатък; 

• метод на намаляващата се сума на числата (кумулативен метод); 

• метод на неравномерната дегресия – видоизменена ускорена система 

за покриване на разходите от амортизации 

Метод на снижаващия се остатък (МСО): 

  Този метод се характеризира с това, че се определя амортизационна 

норма, която е една и съща  за всяка година от амортизационния срок, но тя 

се прилага към остатъчната стойност на актива. Амортизационната норма 

по този метод се изчислява като амортизационната норма по линейния 

метод се умножи по коефициент, по-голям от единица /обикновено 

коефициентът е в границите между 1,5 и 2,5/. 

Величината на годишните амортизационни отчисления 

(амортизационната квота) по този метод се определят като се отнесе за 
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първата година към първоначалната, а за втората и следващите я към 

остатъчната стойност предварително изчислен процент.  

Да приложим този метод по данните от нашия пример. Да приемем, че 

коефициентът за изчисляване на амортизационната норма по метода на 

снижаващия се остатък е 2. 

Ан 
мсо = Ан 

л.2 = 20. 2 = 40% 

Амортизация на актива 

година 
Остатъчна 
стойност, 

лв 

Годишна 
амортизационна 

норма, Ан, % 

Годишно 
амортизационно 
отчисление, лв  

Амортизационни 
отчисления с 
натрупване 

1 100 000 40 40 000 40 000 

2 60 000 40 24 000 64 000 

3 36 000 40 14 400 78 400 

4 21 600 50 10 800 89 200 

5 21 600 50 10 800 100 000 

Сума     100 000   

 

Характерна особеност при използването на този метод е 

обстоятелството, че с изтичането на срока на годност на актива, остава една 

известна част от него която не се прехвърля върху стойността на стоката, 

респ. услугата. Ето защо на практика е възприето, оставащата 

неамортизирана част от актива да се разпределя по равно между последните 

две години, т.е за тях се прилага линейния метод на амортизация. 

 Метод на намаляващата се сума на числата (кумулативен метод) - 

величината на годишните амортизационни отчисления (амортизационната 

квота) по този метод се определят като годините, които остават до края на 

срока на годност на актива се разделят на сумата от числата от едно до 

годината която показва крайния срок на актива и полученият коефициент се 

умножи по 100 за да се превърне в процент. При този метод за всяка година 

се изчислява различна амортизационна норма. 

Нека да използваме данните от предишния пример. 
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Амортизация на актива 

година 

Брой 
години до 

края на 
аморт. 
Срок 

Годишна 
амортизационна 

норма, Ан, % 

Годишно 
амортизационно 
отчисление, лв  

Амортизационни 
отчисления с 
натрупване 

1 5 (5:15)х 100 = 33,33%  33 330 33 330 

2 4 (4:15)х 100 = 26,67%  26 670 60 000 

3 3 (3:15)х 100 = 20,00%  20 000 80 000 

4 2 (2:15)х 100 =13,33%  13 330 93 330 

5 1 (1:15)х 100 = 6,67%  6 670 100 000 

Сума 15   100 000   

 

 Метод на равномерната дегресивна амортизация 

Амортизация на актива 

година 
Годишна 

амортизационна 
норма, Ан, % 

Годишно 
амортизационно 
отчисление, лв  

Амортизационни 
отчисления с 
натрупване 

1 30 30 000 30 000 

2 25 25 000 55 000 

3 20 20 000 75 000 

4 15 15 000 90 000 

5 10 10 000 100 000 

Сума 100 100 000   

 

 Метод на равномерната прогресивна амортизация 

Амортизация на актива 

година 
Годишна 

амортизационна 
норма, Ан, % 

Годишно 
амортизационно 
отчисление, лв  

Амортизационни 
отчисления с 
натрупване 

1 10 10 000 10 000 

2 15 15 000 25 000 

3 20 20 000 45 000 

4 25 25 000 70 000 

5 30 30 000 100 000 

Сума 100 100 000   
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 Амортизационен план - план за амортизацията на всеки амортизуем 

актив, който съдържа амортизационните отчисления и остатъчната стойност 

на актива в рамките на амортизационния срок. Амортизационните 

отчисления се отразяват счетоводно като разходи за амортизация и се 

включват в разходите за дейността. 

Разходите за амортизация се отличават от останалите разходи по 

дейността с това, че не са парични плащания, не са отрицателни парични 

потоци. Всъщност границата между печалбата и разходите за амортизация 

произтича от решенията за срока и метода на амортизация на дълготрайните 

активи. Печалбата и амортизациите за годината формират нетния паричен 

поток. 

 Нетен паричен поток е разликата между положителните парични 

потоци /паричните постъпления/ и отрицателните парични потоци 

/паричните плащания/ за съответната  година. 

 

4.3. Връзка между амортизация и печалба 

Една от най- често прилаганите техники за управление на печалбата 

на търговското дружество е управлението чрез разходите за амортизации. 

Увеличаването на разходите за амортизации за определена година ще 

доведе до намаляване на печалбата. Намаляването на разходите за 

амортизации за годината ще доведе до увеличаване на печалбата. 

Следователно, амортизационните решения трябва да отчитат прогнозите за 

печалбите през следващите години. 

Вътрешен източник за финансиране на инвестиционните проекти са 

нетната печалба и амортизационните отчисления. Паричният поток който те 

формират се нарича оперативен или работещ паричен поток. 

Данъчният ефект ще получим чрез съпоставката на парични потоци 

които получаваме чрез използването на линейния и на посочените 
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дегресивни методи, като приемем, че печалбата е в размер на 60 000 лева 

при линейния метод, а данъка върху печалбата е в размер на 20%. 

ПРИМЕР: Да приемем, че прогнозните данни за дейността през 

следващата година са: 

 - нетни приходи от продажби  200 000 лв. 

 - променливи разходи                80 000 лв. 

 - разходи по продажби и адм.    20 000 лв. 

 - нетен паричен поток               100 000 лв. 

Да изчислим оперативната печалба за първата година при разходите 

за амортизация, определени по  трите метода: 

линеен   метод             100 000 - 20 000  = 80 000 лв. 

нелинеен дегресивен  100 000 - 40 000  = 60 000 лв. 

нелинеен прогресивен100 000 - 10 000  = 90 000 лв. 

Следователно, в зависимост от избрания метод на амортизация, 

печалбата преди лихви и данъци за първата година ще бъде съответно: 80 

000 лв; 60 000 лв;  90 000 лв. Това дава възможност чрез амортизациите да 

се управлява печалбата и рентабилността през различните години. Ако се 

завишат амортизациите, печалбата ще се намали, ако се намалят 

амортизациите, печалбата ще се увеличи. При прогнозиране на спад на 

продажбите през следващите години следва да се прилага нелинейна 

прогресивна амортизация, която ще доведе до относително намаляване на 

себестойността на продукцията. При прогнозиране на скок на продажбите 

през следващите години, следва да се прилага нелинейна прогресивна 

амортизация, което ще доведе до относително увеличаване на 

себестойността на продукцията. По този начин се намаляват колебанията в 

рентабилността на търговското дружество през различните години. 

Следователно се намалява оценката на кредиторите, инвеститорите и 

доставчиците за оперативния риск на дружеството. Една от основните 

задачи във финансовия мениджмънт е да се управлява печалбата и 
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рентабилността на предприятието чрез оптимизиране на разходите за 

амортизации по години. 

 

4.4. Степен на възстановяване на капитал в парична форма чрез 

амортизациите 

Анализ на ефекта от прилагането на различните методи на 

амортизация. Амортизациите не отчитат стойността на парите във времето. 

За да определим степента на  възстановяване на капитала в парична форма 

чрез амортизациите, трябва да изчислим настоящите стойности на 

разходите за амортизации и да ги съпоставим с първоначалната стойност на 

актива. Да използваме данните от нашия пример, като използваме норма на 

дисконтиране  20%.  

година Линейна 
амортизация 

Нелинейна 
дегресивна 

амортизация 

Нелинейна 
прогресивна 
амортизация 

  ГАО РV ГАО РV ГАО РV 

1 20 000 16 667 40 000 33 333 10 000 8 333 

2 20 000 13 889 24 000 16 667 15 000 10 417 

3 20 000 11 574 14 400 8 333 20 000 11 574 

4 20 000 9 645 10 800 5 208 25 000 12 056 

5 20 000 8 038 10 800 4 340 30 000 12 056 

Сума на PV   59 812   67 882   54 437 

Степен на 
възстановяване 59,81%   67,88%   54,44% 

 

 Сумата на настоящите стойности на разходите за амортизация е 

винаги по- малка от първоначалната стойност на амортизуемия актив. Това 

означава, че капиталът, вложен в актива не се възстановява изцяло в парична 

форма чрез амортизациите. Степента на възстановяване на капитала в 

парична форма чрез амортизациите ще зависи от: 

 - амортизационния срок - При по-дълъг амортизационен срок /при 

равни други условия/ степента на възстановяване на капитала в парична 

форма чрез амортизациите ще бъде по-малка. При по-кратък 
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амортизационен срок, степента на възстановяване на капитала в парична 

форма чрез амортизациите ще бъде по- голяма. 

 - метода на амортизация - При прилагане на метод на нелинейна 

дегресивна амортизация степента на възстановяване на капитала в парична 

форма чрез амортизациите ще бъде най-голяма. При прилагане на линейния 

метод степента на възстановяване на капитала в парична форма чрез 

амортизациите ще бъде по- малка. При прилагане на метод на нелинейна 

прогресивна амортизация степента на възстановяване на капитала в парична 

форма ще бъде най- малка. 

 - стойността на парите във времето, оценена чрез нормата на 

дисконтиране- При по-висока норма на дисконтиране степента на 

възстановяване на капитала в парична форма чрез амортизациите ще бъде 

по-малка. При по-ниска норма на дисконтиране степента на възстановяване 

на капитала в парична форма чрез амортизациите ще бъде по- голяма. 

 

4.5. Изчисляване на икономията на данък върху печалбата по 

години и настоящата стойност на финансовия ефект. 

Икономията на корпоративен данък се изчислява като данъчно 

признатите разходи за амортизация се умножават по данъчния размер. 

Данъчният размер на корпоративния данък в нашата страна е 10%. 19 

ДИ = Амортизации х 10% 

Изчисляване на данъчната икономия за първата година при трите 

методи на амортизация: линеен метод; метод на снижаващия се остатък и 

метод на равномерната прогресивна амортизация: 

ДИ І = 20 000 х 10% = 2 000 лв. 

ДИ ІІ =40 000 х 10% = 4 000 лв. 

ДИ ІІІ=10 000 х 10% = 1 000 лв. 

                                                           
19 Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. 
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Настоящата стойност на ефекта се изчислява с отчитане на стойността 

на парите във времето. В нашия пример сме приели, че r =20%. Тъй като се 

изчислява ефектът след данъчното облагане, настоящата стойност следва да 

се изчислява с норма на дисконтиране, изчислена по следния начин: 

Норма на дисконтиране = r (1-T) = 0,2 (1-0,1) = 0,18 /18%/, където Т е 

данъчният размер на корпоративния данък върху печалбата. 

 

година 
Линейна 

амортизация 
Нелинейна дегресивна 

амортизация 
Нелинейна прогресивна 

амортизация 

  ГАО РV ГАО РV ГАО РV 

1 2 000 1 695 4 000 3 390 1 000 847 

2 2 000 1 436 2 400 1 724 1 500 1 077 

3 2 000 1 217 1 440 876 2 000 1 217 

4 2 000 1 032 1 080 557 2 500 1 289 

5 2 000 874 1 080 472 3 000 1 311 

  10 000 6 254 10 000 7 019 10 000 5 743 

 

Най-голяма икономия на данък върху печалбата ще се получи при 

прилагането на нелинейна дегресивна амортизация. 

 Икономията на данък върху печалбата ще зависи от: 

 - срока на амортизация - Колкото е по- дълъг срокът на амортизация, 

толкова по- малка ще бъде настоящата стойност на данъчната икономия от 

амортизациите при равни други условия.; 

 - метода на амортизация - При един и същ срок, най- голяма ще бъде 

настоящата стойност на данъчната икономия при методите на нелинейна 

дегресивна амортизация, по- малка ще бъде при линейна амортизация и най- 

малка - при нелинейна прогресивна амортизация.; 

 -стойността на парите във времето, оценена чрез нормата на 

дисконтиране - Колкото по- висока е нормата на дисконтиране, толкова по- 

малка ще бъде настоящата стойност на данъчната икономия от 

амортизациите. Затова, например, при висока инфлация, се намалява 
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настоящата стойност на данъчната икономия от данъчно признатите 

разходи за амортизация. 

  В тази тема се спряхме на трите основни финансови проблема, които 

трябва да се вземат предвид при определяне на амортизационната политика 

на дружеството. Те са: 

 Сумата на настоящите стойности на амортизациите е винаги по- малка 

от настоящата стойност на първоначално инвестирания в актива капитал. 

Степента на възстановяване на капитала в парична форма чрез 

амортизациите зависи от : амортизационния срок; метода на амортизация; 

нормата на дисконтиране, която отчита влиянието на факторите, 

определящи стойността на парите във времето. 

 Съществува връзка между амортизациите и нетната печалба. 

Амортизациите и нетната печалба са двете съставни части на нетния 

паричен поток на предприятието. Увеличаването на разходите за 

амортизации предизвиква намаляване на нетната печалба и обратно. Това 

обстоятелство дава възможност на финансовите мениджъри да управляват 

печалбата и рентабилността на предприятието чрез разходите за 

амортизации. Целта е да се намалят големите колебания на рентабилността 

на предприятието. 

 Данъчното признаване на разходите за амортизации предизвиква 

получаването на данъчна икономия. Финансовият мениджър се стреми да 

осигури получаването на максимален данъчен ефект от амортизациите в 

дългосрочен план.  
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ТЕМА 5. ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ 

5.1. Видове финансови активи 

5.2. Цена на облигация  

5.3. Настояща стойност на анюитет 

5.4. Настоящата стойност и цена на перпетюитет 

5.5. Цена на акция 

 

5.1. Видове финансови активи 

Инвестицията е капиталово  вложение, което се прави с цел да се 

получават положителни ефекти за период, по-дълъг от една година20. 

 Инвестициите  в  съвременното  търговско дружество  изискват  

вземането на два типа  решения, които са взаимно свързани помежду си. 

Първият тип са капиталово бюджетни решения, вторият тип са решенията 

за финансирането. При капиталово бюджетни решения се определят  

активите, в които да се инвестира капитал. Те се основават на анализ на 

очакваната възвръщаемост и риска на инвестицията. 

 Решенията за финансирането се  отнасят до избора на източниците на 

капитал за инвестицията. 

 Видове инвестиции: 

 - инвестиции в реални активи - характеризират се с ниска ликвидност 

на инвестиционните обекти. Инвестиционното решение се взема на 

основата на анализ на очакваните ефекти за целия инвестиционен период и 

на основата на анализ и оценка на инвестиционния риск. 

 -инвестиции във финансови активи - характеризират се с висока 

ликвидност на инвестиционните обекти. Инвестиционното решение се 

                                                           
20 Стефан Петранов, Инвестиции, Класика и стил, 2010. 
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взема на основата на оценка на очакваната възвръщаемост и риска на целия 

инвестиционен портфейл.  

 Дълготрайните финансови активи спадат към неамортизуемите 

активи. Към тях се отнасят дългосрочни инвестиции и дългосрочните 

вземания. В зависимост от това, дали те функционират за ограничен или 

неограничен срок ги разграничаваме на дългосрочни финансови активи с 

ограничен и с неограничен срок на съществуване. Към активите с ограничен 

срок на съществуване отнасяме анюитетите и облигациите, а към тези с 

неограничен срок-вечните ренти, обикновените и привилегировани акции. 

Цената на финансовите активи се влияе от три основни фактора: 

паричен поток, който генерира този актив, процента на неговото нарастване 

и дисконтовия процент, чрез който се отразява риска или несигурността на 

паричния поток.21 

5.2. Цена на облигация  

Облигациите са  дългосрочни  дългови ценни книжа, свидетелстващи, 

че техният емитент е длъжник  на  притежателя им22. Техният матуритет е 

по-дълъг от една година. Според своите характеристики облигациите се 

класифицират в различни групи. 

 А. Според това дали се търгуват на регулиран капиталов пазар: 

  А.1. Публични  

  А.2. Непублични  

 Публични са облигациите по облигационни заеми, при които е 

осъществена публична емисия /първично публично предлагане/ или 

вторично публично предлагане. Първичното публично предлагане се 

осъществява по определен ред, регламентиран в Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. То изисква сравнително дълъг период 

                                                           
21 Манов, Б. Основи на финансите, Нов живот, 2012 г. 
22 Петранов, Ст., В. Караиванов, Ръководство по инвестиции, Класика и стил, 2011. 
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от време и значителни разходи. Необходимо е участие на инвестиционен 

посредник, който изготвя проспект за емисията. Проспектът се представя в 

Комисията за финансов надзор /КФН/ и ако не бъде издадена окончателна 

забрана за публикуване, той се публикува и се осъществява публичната 

емисия. Публичните облигации се характеризират с относително висока 

ликвидност. Те се търгуват на регулиран капиталов пазар. Цената е 

формирана на основата на търсенето и предлагането в рамките на 

установените ограничения от фондовата борса. Емитентите са длъжни да 

разкриват информацията, която влияе съществено върху оценката за риска 

и върху цената на облигациите. Информацията, която следва да бъде 

разкривана е: 

 - периодична - междинни и годишни финансови отчети и друга 

периодична информация, изисквана съгласно ЗППЦК и Наредбата за 

проспектите 

 - текуща незабавно разкривана информация за съществени промени в 

състоянието на емитента или залога на заема. 

 КФН контролира емитентите и пазара на публичните облигации. 

 Непубличните облигации са емитирани чрез директно пласиране. Те 

не са обект на търговия на регулиран капиталов пазар. Информация за 

емитентите се разкрива по реда на Търговския закон. Покупко-продажбите 

на такива облигации се извършват чрез директно договаряне между 

продавач и купувач. Цената се договаря без спазване на ограничения и има 

сериозен риск да се отклонява съществено от стойността на облигацията. 

 Б. Според вида на емитента: 

 Б.1. Правителствени – облигации на централните органи на държавна 

власт; 

 Б.2. Муниципални /общински/- облигации на местните органи на 

държавна власт; 

 Б.3. Корпоративни – облигации на акционерни дружества; 
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 Б.4. Облигации на международни финансови институции. 

 В. Според обезпечението: 

 В.1. Необезпечени; 

 В.2. Обезпечени с гаранция; 

 В.3. Обезпечени с ипотека върху недвижимо имущество; 

 В.4. Ипотечни облигации - емитирани от търговски банки по Закона 

за ипотечните облигации. 

С. Според начина на определяне на дохода за кредиторите: 

 С.1. Сконтови /с нулев купон/; 

 С.2. Купонни с фиксиран купонен процент; 

 С.3. Купонни с плаващ купонен процент; 

 С.4. Сконтово- купонни. 

  Сконтовите облигации са такива облигации, при които емитентът не 

плаща лихви по време на срока на заема, а  поема задължението да изплати 

на падежа парична сума, равна на номиналната стойност на облигацията. 

Затова цената на такава облигация е по- малка от номиналната й стойност, 

като разликата е лихвата до падежа. Доходът от сконтовите облигации се 

получава при продажбата им преди падежа или  при изкупуването им от 

емитента на падежа. 

 Цената на сконтова облигация зависи от: 

 - номиналната стойност на облигацията; 

 - брой на годините в срока на облигацията до падежа; 

 - нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите и която 

зависи от лихвеното равнище в страната и от риска на облигацията. 

 Купонна облигация е такава облигация, по която се плащат лихви 

/купони/ на предварително определени периоди по време на срока на заема, 

а погашението се извършва чрез обратното изкупуване на облигацията по 

номиналната й стойност / или по определена матуритетна стойност/. 
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 Цената на купонна облигация се изчислява като сума на настоящите 

стойности на купоните, които ще бъдат изплащани от емитента до падежа и 

настоящата стойност на погашението на падежа. 

Цена на облигациите 

Нетната (чиста) цена на дадена облигация се изразява в сегашната 

стойност на всички бъдещи парични потоци по нея, изчислени като процент 

от номиналната й стойност. В нея не се включва натрупаната лихва. 

Пазарните котировки се базират на нетната (чиста) цена. 

ПРИМЕР: Каква е нетната цена на двугодишна облигация с купон от 

7.00% и номинална стойност от $10,000.00? Приемете, че цената на 

едногодишна облигация с нулев купон е 5.96%, а на двугодишна - 6.20%. 

 

1. Първо, намираме купонното плащане: 

Купонно плащане = Купон x Номинална стойност = 0.0700 x $10,000.00 = $700.00 

 

2. След това намираме сегашната стойност на паричните потоци, като 

използваме съответните стойности на облигациите с нулев купон: 

 $700.00  $10,700.00  

PV = 
 

+ 
 

= $660.63 + $9,487.13 = $10,147.76 
 (1 + 0.0596)  (1 + 0.0620)2  

 

3. Накрая изразяваме сегашната стойност като процент от номиналната: 

 $10,147.76  

Цена на облигацията = 
 

= 1.0148 или 101.48% 
 $10,000.00  

 

Колкото е по-дълъг срока до падежа, толкова по-голяма е степента на 

промяна на цената на облигациите вследствие на изменението на  нормата 

на доходност, която се изисква от инвеститорите. Матуритетен риск е 

рискът, който се определя от срока до падежа. Този риск се отчита от 

инвеститорите, затова, при равни други условия, нормата на доходност, 

която се изисква при инвестиране в облигации с дълъг срок до падежа е по- 

http://www.fcg.bg/bg/education/fm/page.asp?page=215
http://www.fcg.bg/bg/education/fm/page.asp?page=6
http://www.fcg.bg/bg/education/fm/page.asp?page=6
http://www.fcg.bg/bg/education/fm/page.asp?page=9
javascript:glossary(12,1)
http://www.fcg.bg/bg/education/fm/page.asp?page=28
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висока от нормата на доходност, която се изисква при инвестиции в  

облигации с по- кратък срок до падежа. 

 

5.3. Настояща стойност на анюитет 

 Анюитетите са облигации, по които се получават равни по величина 

парични потоци всяка година до края на живота на този финансов 

инструмент23. Към момента на емисията  тези парични потоци са изчислени 

така, че да съдържат в себе си лихва и погашение, като нормата на лихвата 

е равна на нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите при 

същата степен на риск. 

Цената на анюитета е сума на настоящите стойности на паричната 

сума, която се изплаща годишно по анюитета,  които ще се получават от 

притежателя на анюитета до края на срока му. 
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  Po = Can . AF ( r,N ) 

 където: 

 Can - паричната сума, която се изплаща годишно по анюитета. 

 ПРИМЕР: Каква цена бихте приели да платите за анюитет, който носи 

по 10 000 лв. годишно за срок 5 години. Според Вашата преценка, нормата 

на доходност, която се получава от инвестиции със същата степен на риск е 

20% годишно. 

 Решение: 

 Po = 10 000 . AF(0,2; 5) 

 Ро = 10 000 . 2,991 = 29 910 лв. 

 

                                                           
23 Вачков, Ст., Т. Владимирова, Е. Спасова и др. Въведение във финансите. ИК „Р.И.С.”, Варна, 2011. 
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5.4. Настоящата стойност и цена на перпетюитет /вечна рента/ 

 Перпетюитет /вечна рента/ е актив с неограничено дълъг срок на 

съществуване, безсрочен финансов инструмент, по който се получават 

предварително определени положителни годишни парични потоци. 

Емитенти на вечни ренти са стабилни банки с дългогодишна история, които 

се ползват с доверие сред инвеститорите. Купувачи на вечни ренти са 

инвеститори, които искат да осигурят за себе си или за други лица /училища, 

болници, домове за сираци, старчески домове  и др./ стабилни доходи за 

неограничено дълъг срок от време. Вечните ренти могат да се прехвърлят, 

продават и наследяват. 

 Цената на вечната рента е сума на настоящите стойности на доходите, 

които ще се получават от момента на покупката неограничено дълъг срок. 
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Умножаваме двете страни на равенството с (1+r) и получаваме: 

 





















120
)1(

1
.....

)1(

1

1

1
1)1(

Nrrr
SPr    )2(  

Изваждаме  (2) – (1)  и получаваме: 
















Nr
SPr

)1(

1
1)11( 0         N         

0
)1(

1





Nr  

r

S
P 0

 

 където: 

 S - паричната сума, която ще се получава годишно от притежателя на 

вечната рента 
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 Po - цената на вечната рента към настоящия момент 

 r - годишната норма на доходност, която се изисква от инвеститорите 

в активи със същата степен на риск 

 ПРИМЕР: Да изчислим цената на перпетюитет, по който ще можем да 

получаваме по 10 000 лв. годишно, като вземем предвид, че нормата на 

доходност, която изискват инвеститорите при инвестиции със същата 

степен на риск е 8%. 

 Ро =
10000

0 08,
 = 125 000 лв. 

 5.5. Цена на акция 

 Акциите са финансови инструменти, които свидетелстват, че техният 

притежател участва със съответната номинална стойност на акцията в 

акционерния капитал на дружеството-емитент. За разлика от досега 

разгледаните финансови инструменти, по които могат сравнително лесно да 

се определят паричните потоци, които ще бъдат получавани, при акциите 

това не е така. Акциите носят на своя притежател  два вида доход: 

 - текущ доход от нетната печалба на дружеството; 

 - доход от изменението на цената на акциите, който се нарича 

"капиталов доход". 

 Цената на акцията е сумата на настоящите стойности на очакваните 

доходи, които ще се получават от инвеститора. За да се изчисли цената е 

нужно: 

 - да се определят очакваните доходи; 

 - да се оцени риска на инвестицията. 
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 От съществено значение за оценяването е разграничаването на два 

вида акции - привилегировани и обикновени. 

 Цена на привилегирована акция 

 Привилегированите акции носят фиксирани дивиденти, които се 

изплащат преди изплащането на дивиденти по обикновените акции. 

Следователно, привилегированите акции носят по-малък риск от 

обикновените /при равни други условия/. Цената на привилегирована акция 

представлява сума на настоящите стойности на дивидентите, които ще се 

получават по нея за неограничено дълъг период от време. Формулата се 

извежда по същия начин, както за цена на перпетюитет. 
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D - фиксирания годишен дивидент; 

r - нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при 

същата степен на риск. 

 ПРИМЕР: Искате да купите привилегировани акции на "Стройбилд" 

АД. Определете цената им, ако разполагате със следната информация: 

 - "Стройбилд" АД има в обръщение 5 000 броя привилегировани 

акции; 

 - номиналната стойност на една привилегирована акция е 100 лв.; 

 - фиксираният дивидент, който се изплаща по една привилегирована 

акция е 20 лв.; 

 - нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при 

инвестиции със същата степен на риск е 25%. 

 РЕШЕНИЕ: Цената на акцията е Ро = 
20

0 25,
= 80 лв. 

 Цена на обикновена акция 

Има четири групи модели за определяне на цената на обикновена 

акция: 

Първа група модели – цената се определя на база на сумата на 

дисконтираните дивиденти, които се очакват от акцията; 

Втора група модели – цената се определя на база на нетната стойност 

на активите на акционерното дружество; 

Трета група модели – цената се определя на база на коефициенти, 

изчислени за дружества – аналози; 

Четвърта група модели – цената се определя на база на сумата на 

дисконтираните парични потоци /или доходи/, които се очакват от 

акционерното дружество. 
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Първата група модели на цената на акцията, която се определя на база 

на сумата на дисконтираните дивиденти, включва три модела, в зависимост 

от това какви са очакванията за бъдещите дивиденти. 

1) Очакванията са за изплащане на еднакви по размер дивиденти.  

  ПРИМЕР: Да изчислим цената на обикновена акция на "Стройбилд" 

АД за която знаем, че през предходните години е изплащан дивидент 50 лв. 

на акция годишно. Предвиждаме, че дружеството ще изплаща същия по 

размер дивидент и през следващите години още неограничено дълъг срок. 

Нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при 

инвестиции в акции със същата степен на риск е 25%. 

РЕШЕНИЕ: Ро =
50

0 25,
 = 200 лв. 

2) Очакванията са за изплащане на дивиденти, които ще нарастват с еднакъв 

темп на нарастване g. 
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  Тази формула, известна като "модел на Гордън"24 се прилага само ако: 

 - темпът на нарастване е постоянен и ще се запази за неограничено 

дълъг период от време; 

 - темпът на нарастване е по- малък от изискваната от инвеститорите 

норма на възвръщаемост от инвестициите със същата степен на риск. 

 ПРИМЕР: Да изчислим цената на обикновена акция на "Стройбилд" 

АД, като вземем предвид следните данни: 

 - дивидентът, изплатен за предходната година е 2 лв. на акция; 

 - номиналната стойност на акцията е 10 лв.; 

 - броят на акциите в обръщение е 100 000; 

 - темпът на нарастване на дивидента е 0,04 /4%/ годишно; 

 - нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при 

инвестиции в акции със същата степен на риск е 28%. 

 РЕШЕНИЕ: От представената информация ще ползваме само тази, 

която е нужна за изчисляване на цената на обикновената акция. 

 Ро = 
 2 1 0 04

0 28 0 04





,

, ,
 = 8,67 лв. 

3) Модел при наднормален темп на нарастване. Определянето на очакваните 

дивиденти се извършва в двата периода:  

- периода на наднормален темп на нарастване 

- периода на нормален темп на нарастване 

 Цената на акцията с наднормален темп на нарастване е равна на 

сумата на дисконтираните дивиденти за периода на наднормален темп и за 

периода на нормален темп на нарастване. 

Фиг. 

 За периода на наднормален темп на нарастване се изчисляват 

очакваните дивиденти на база на дивидента, платен за предходната година. 

                                                           
24 Николова Н., Принципи на корпоративните финанси, Сиела, 2012 г. 
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Да приемем, че дружеството ще осигури наднормален темп на нарастване 

на дивидента g за период Т години. Тогава очакваните дивиденти ще бъдат: 

D1 = Do (1 + g) 

D2 = Do (1 + g)2 

D3 = Do (1 + g)3 

.............................. 

D T = Do (1 + g)T 

D T+1 = Do (1 + g)T(1+g) 

  

Цената на акцията в края на година Т ще бъде равна на сумата на 

дисконтираните очаквани дивиденти, които ще се получават след края на 

периода на наднормален темп на нарастване. За изчисляване на цената в 

края на година Т ще приложим модела на Гордън, защото следващите 

дивиденти ще нарастват с устойчив темп на нарастване  g. 

PT =  
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Връзката между нормата на дисконтиране и цената на акциите е 

следната: увеличаването на нормата на дисконтиране предизвиква 

намаляване на цената на акциите. Нормата на дисконтиране представлява 

нормата на възвръщаемост на капитала, която се изисква от инвеститорите 

при инвестицията в акции. Тя зависи от риска на акциите. 

Досега разгледахме моделите за оценяване на обикновена акция на 

база на очакваните дивиденти. На практика се прилагат и други модели от 

т. нар. фундаментален анализ. 
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Втора група модели – цената се определя на база на нетната стойност 

на активите на акционерното дружество; 

 Нетната стойност на активите се изчислява като разлика между 

стойността на активите и стойността на пасивите на предприятието. Тя 

показва стойността на собствения капитал на предприятието. Тази група 

методи включва три метода: 

- метод на база на нетната стойност на активите, изчислена по баланса 

на предприятието; 

- метод на база на нетната стойност на активите, оценени по 

възстановителна стойност; 

- метод на база на нетната стойност на активите, оценени по 

ликвидационна стойност. 

Метод на база на нетната стойност на активите, изчислена по 

баланса на предприятието 

Оценката на акциите се прави по баланса. За да се направи коректна 

оценка, трябва да се решат следните въпроси: 

1) По кой баланс следва да се направи оценяването на акциите? Какви са 

възможните варианти? Може да се работи по последния одитиран 

баланс от годишния финансов отчет; може да се ползва последния 

баланс от междинния тримесечен финансов отчет; може да се работи 

по баланс, който е съставен към датата на оценяването на акциите. 

Изборът следва да се направи, като се вземат предвид специфичните 

особености на оценяваното предприятие. По правило е най- добре да 

се работи по данни, които са актуални към момента на оценката. 

2) Стойността на дълготрайните материални и нематериални активи по 

баланса зависи от амортизационната политика на предприятието. 

Възможно е тяхната балансова стойност да се различава съществено 

от пазарната им стойност към момента на оценката на акциите. 
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3) Стойността на материалните запаси по баланса зависи от прилаганите 

методи за оценка на запасите. Възможно е тяхната балансова стойност 

да не съответства на пазарната им стойност към момента на оценката 

на акциите. 

4) В състава на материалните запаси могат да се отчитат неликвидни и 

залежали запаси с пазарна стойност 0. 

5) В състава на вземанията могат да се отчитат несъбираеми вземания 

/чиято пазарна стойност е 0/; 

6) Стойността на инвестиционните имоти по баланса може да се 

различава съществено от пазарната им стойност към момента на 

оценката на акциите. 

7) Стойността на финансовите активи и по-специално ценните книжа 

може да се различава съществено от пазарната им стойност към 

момента на оценката на акциите. 

8) В баланса не се отразяват така наречените “неосезаеми активи”, които 

създават стойност на акциите. Такива са например квалификацията на 

персонала; качествата на управленския екип; вътрешно създадената 

репутация и други. 

Всички тези обстоятелства налагат да се прави корекция на баланса за 

целите на оценяването на акциите.  

Метод на база на нетната стойност на активите, оценени по 

възстановителна стойност 

Този метод се състои в оценяването на активите по цената която 

трябва да бъде платена, ако се придобиват нови подобни активи в момента 

на оценяването. Използват се актуалните пазарни цени. За оценяването на 

амортизуемите активи се налага да се определи стойността на изхабяването 

им. Това става на база на експертни оценки за степента на намаляване на 

тяхната способност да бъдат използвани по своето предназначение. От 
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стойността на така оценените активи се изваждат пасивите по баланса. Ако 

има основания за корекции, пасивите също се преоценяват. 

 Метод на база на нетната стойност на активите, оценени по 

ликвидационна стойност 

 Този метод има важно значение при оценяването, защото оценката по 

ликвидационна стойност представлява минималната граница за стойността 

на акциите. Оценяването се извършва като всички активи се остойностяват 

по цената, по която могат да бъдат продадени. От така получената стойност 

се изваждат разходите по ликвидацията. Пасивите се остойностяват на база 

на паричната сума, която би трябвало да се заплати, ако дълговете се погасят 

към момента на оценката. 

Трета група модели – цената се определя на база на коефициенти, 

изчислени за дружества – аналози. 

Тази група методи включва следните процедури: 

1) Определят се основните характеристики на оценяваното предприятие, 

които се отразяват при формирането на цената. Това са: отрасъл; 

големина на предприятието; мащаби на дейността; структура на 

активите; капиталова структура;  

2) На база на сравнение по тези характеристики се определят 

предприятия- аналози. Това трябва да бъдат публични акционерни 

дружества с подобни характеристики, които имат пазарно формирана 

цена на акциите (същите въпроси, които се поставят относно цената 

на акциите при прякото оценяване по пазарни цени, следва да се 

вземат предвид  при определянето на дружествата- аналози). 

3) Изчисляват се съотношенията “пазарна цена към базов показател“ за 

дружествата-аналози. Като базов показател може да се вземат 

различни показатели: нетна печалба на една акция; печалба преди 

лихви и данъци на една акция; печалба преди данъци на една акция; 

печалба преди амортизации, лихви и данъци на една акция; нетен 
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паричен поток на една акция; сума на активите на една акция; 

собствен капитал на една акция; собствен капитал плюс дългосрочно 

привлечен капитал на една акция; дивиденти на една акция; нетни 

приходи от продажби на една акция и други. Изборът на най- 

подходящия базов показател следва да бъде направен като се сравнят 

характеристиките на дружеството- аналог и на оценяваното 

предприятие. Най- често използваното съотношение е пазарна цена/ 

нетна печалба на една акция. Ако обаче има различия между 

дружеството–аналог и оценяваното предприятие, които не позволяват 

да бъдат сравнявани по показателя “нетна печалба” /например 

наличие на данъчни преференции, които намаляват данъчната тежест 

при облагане на печалбата на някое от предприятията/, следва да се 

търси друг базов показател. Ако има съществени различия в 

капиталовата структура, следва да се използва като базов показател 

“печалба преди лихви и данъци на една акция”; ако има съществени 

различия в амортизационната политика, следва да се използва като 

базов показател “печалба преди амортизации, лихви и данъци на една 

акция”; ако някое от предприятията приключва годината със загуба, 

като базов показател може да се вземе “нетни приходи от продажби 

на една акция” , “Сума на активите на една акция” или “Собствен 

капитал на една акция”.   

4) Изчислява се средната стойност на съотношението като средна 

претеглена величина за дружествата–аналози. Така полученият 

коефициент се използва за определяне на стойността на акцията, която 

оценяваме. 

5) Коефициентът се умножава по стойността на базовия показател за 

една акция на  дружеството, чиито акции оценяваме. Така се 

изчислява индиректно каква би била цената на акцията на това 
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акционерно дружество на пазара, ако то има същата степен на 

ликвидност, както дружеството–аналог.  

6) Така изчислената условна стойност на акцията се намалява с премията 

за ликвидност, която се съдържа в цената на акциите на дружествата 

– аналози. Ликвидността е важна характеристика на активите и се 

отразява върху тяхната цена. Емпиричните анализи на регулираните 

капиталови пазари водят до извода, че премията за ликвидност е 

между 20% и 30%. Тъй като оценяваната акция е ниско ликвидна, 

премията за ликвидност трябва да се извади от по- горе изчислената 

условна стойност. 

ПРИМЕР: Изчислете стойността на  акцията на АД "Х" като 

използвате метода на съотношението цена/нетна печалба на дружества- 

аналози. АД"Х" има 5000 бр. обикновени акции с номинал 10 лв. Нетната 

печалба на АД "Х" е 25 000 лв. АД "У" е дружество - аналог на АД "Х". АД 

"У" има 100 000 бр. акции с номинал 1 лв. Нетната печалба на АД "У" е 200 

000 лв. Пазарният курс на акциите на АД "У" е 13 лв. Премията за 

ликвидност е 30%. 

РЕШЕНИЕ: За АД”У” НП на една акция = 200 000 : 100 000 = 2 лв. 

Съотношение Цена / НП на една акция = 13:2 = 6,5 

Коефициентът, който следва да използваме при оценяването е 6,5. 

За АД ”Х” НП на една акция =25 000 : 5 000 = 5 лв. 

Условна стойност на една акция на АД ”Х”, ако има същата степен на 

ликвидност, както акциите на АД ”У” = 6,5. 5 = 32,5 лв. 

Условна стойност на една акция на АД ”Х” с отчитане на разликата в 

ликвидността = 32,5 : (1+0,3) = 25 лв. 

Четвърта група модели – цената се определя на база на сумата на 

дисконтираните парични потоци /или доходи/, които се очакват от 

акционерното дружество. 
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Същността на този метод се състои в оценяването на собствения 

капитал на дружеството на база на  прогнозирането на нетните парични 

потоци, които ще се получат в резултат от функционирането на 

предприятието. За целта се разграничават два периода: 

Първи период – “прогнозен”. Това е период, за който може да се 

прогнозират детайлно всички положителни и отрицателни парични потоци 

в резултат на функционирането на дружеството, инвестиционната дейност 

и финансирането. Прогнозират се: обем на производството; обем на 

продажбите; продажни цени; разходи по производството по елементи на 

разходите; потоците на лихви и погашения по главниците на кредитите; 

потоците на инвестициите; потоците на данъка върху печалбата и т.н. Този 

период трябва да бъде най-малко пет години. 

Втори период –“след прогнозен”.  Това е период, за който не може да 

се прогнозират детайлно всички положителни и отрицателни парични 

потоци. Затова за този период се приема, че нетните парични потоци ще 

нарастват с устойчив темп на нарастване. 

 Оценяването се извършва по следния начин: 

 -Изчисляват се годишните нетни парични потоци за всяка година от 

прогнозния период. Те се дисконтират, за да се изчисли тяхната настояща 

стойност към момента на оценяването на предприятието.  

 -Изчислява се така наречената “терминална стойност” на 

предприятието. Тя представлява сума на дисконтираните нетни парични 

потоци, които ще се получат през “след прогнозния” период. Тъй като за 

този период приемаме, че нетните парични потоци ще нарастват с един и 

същ годишен темп на нарастване, терминалната стойност се изчислява с 

прилагането на формулата на Гордан. Терминалната стойност е определена 

към края на “прогнозния” период. 

 -Сумата на дисконтираните нетни парични потоци и дисконтираната 

терминална стойност се използват като база за оценяване на дружеството.  
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 Методът на дисконтираните очаквани нетни парични потоци се 

прилага в два варианта. 

Първи вариант – собственият капитал се изчислява като стойността 

на дружеството се намалява със стойността на дългосрочния дълг. 

Стойността на дружеството се определя като сума на дисконтираните нетни 

парични потоци. При този вариант нетните парични потоци се изчисляват 

без да се вземат предвид паричните потоци по финансирането с кредити. 

Изчисленията на нетния паричен поток се правят по следната схема: 

 Печалба преди лихви след данъци+ 

Амортизации+ 

Намаление на нетния оборотен капитал- 

Инвестиции в дълготрайни активи-   

Увеличение на нетния оборотен капитал= 

 Нетен паричен поток /НПП/ 

 Така изчислените нетни парични потоци се дисконтират със средно-

претеглената цена на капитала на предприятието. С нея се дисконтира и 

терминалната стойност. Сумата на дисконтираните НПП и дисконтираната 

терминална стойност представлява стойността на активите на 

предприятието. От стойността на активите се изважда стойността на 

пасивите /задълженията/ и се получава стойността на собствения капитал. 

Стойността на собствения капитал се дели на броя на акциите и това се 

приема за вътрешно присъщата стойност на акцията на предприятието. 

Втори вариант –собственият капитал се изчислява като сума на 

дисконтираните парични потоци. При този вариант нетните парични потоци 

се изчисляват, като се вземат предвид паричните потоци по финансирането 

с кредити. Изчисленията на нетния паричен поток се правят по следната 

схема: 

 Печалба след лихви и данъци+ 

           Амортизации + 
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Намаление на нетния оборотен капитал+ 

Увеличение на дълга -  

Инвестиции в дълготрайни активи -  

Увеличение на нетния оборотен капитал - 

Погашения по главниците на дълга =  

 Нетен паричен поток /НПП/ 

 Така изчислените нетни парични потоци се дисконтират с цената на 

финансиране със собствения капитал на предприятието. С нея се дисконтира 

и терминалната стойност. Сумата на дисконтираните НПП и 

дисконтираната терминална стойност представлява стойността на 

собствения капитал на предприятието. Стойността на собствения капитал се 

дели на броя на акциите и това се приема за вътрешно присъщата стойност 

на акцията на предприятието. 

Ако предприятието притежава активи, които не са ангажирани в 

дейността, те следва да бъдат остойностени по най-подходящия начин и да 

бъдат включени в оценката на предприятието. 

 Стойността на акцията на дружеството е равна на стойността на 

собствения капитал, разделена на броя на акциите. 

 Изборът на най-подходящия подход и метод за определяне на 

стойността на акцията зависи от особеностите на акционерното дружество 

и възможностите за ползване на надеждна информация за оценката.  
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ТЕМА 6. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ 

АКТИВИ 

6.1. Същност и етапи на инвестиционната дейност в реални активи 

6.2. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните 

проекти 

6.3. Инфлация и доходност /възвръщаемост/ от инвестициите. Отчитане на 

инфлацията при определянето на паричните потоци и нормата на 

дисконтиране. 

 

6.1. Същност и етапи на инвестиционната дейност в реални 

активи 

Счита се, че активите, които се използват за производство на 

материални и духовни блага25. От счетоводна гледна точка, реалните активи 

са разлика между активите по баланса и нереалните активи. Нереалните 

активи са разходите за бъдещи периоди, вземания по записани дялови 

вноски, трудно събираеми или несъбираеми вземания и др. 

Инвестиционната дейност в една фирма е сравнително сложна и отговорна 

дейност. Тя започва с решение дали да се инвестира в даден проект, а при 

наличие на два и повече, в кой от тях да се инвестира. След избора на проект 

следва формиране на бюджет в дружеството за неговото финансиране, 

изпълнение на проекта, контрол и одитиране. С одитирането се цели да се 

установи доколко заложените цели в проекта са изпълнени.  

Инвестиционната дейност е с по-широк обхват от процеса на 

капиталовото бюджетиране и се предшества от предварителна подготовка, 

която включва правен, технически и технологичен анализ на инвестицията,  

маркетингов анализ, анализ на човешките ресурси и екологичен анализ.  

                                                           
25 Ненков Д., Определяне на стойността на компаниите, ИК – УНСС, 2015 г. 
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Инвестиционната дейност  в частта финансов анализ26, преминава 

през следните условно разграничени етапи: 

1) Определяне на разходите по проекта и на разходите необходими за 

набиране на капитал; 

Разходите, които фирмата извършва се наричат първоначални 

разходи. Тук се включват освен преките разходи за инвестиции, още СМР, 

заплащането на различни такси за разрешителни, разходите за  

пречиствателни съоръжения, както и увеличението на нетния оборотен 

капитал. Освен това е необходимо да се определи и сумата от евентуалната 

продажба на актива след изтичането на определения срок на експлоатация и 

да се отчете факта, че върху тях се дължи ДДС, който фирмата начислява 

върху стойността на сделката.     

2) Определяне на срока на инвестицията и на очакваните парични 

потоци (ПП)  от проекта; 

Те се делят на оперативни и крайни /терминални/.  

Оперативните парични потоци (ОПП) са  сума от нетната печалба 

(НП) и амортизационните отчисления (АО).  

Когато към оперативните потоци прибавим и бъдещите чисти 

постъпления от ликвидацията на актива ще получим така наречените крайни 

парични потоци. Представени описателно: 

 КПП = НП + АО + Чисти постъпления от ликвидацията 

Когато проектът частично се финансира с кредит е необходимо 

паричните потоци да се коригират и с лихвите по кредита. 

3) Оценка на риска свързан с получаването на бъдещите доходи; 

През този етап е необходимо да се определят различните рискови 

фактори и по възможност да се отчете какво влияние те ще окажат върху 

колебанието на ПП с течение на времето.  

                                                           
26 Виолета Касърова. Финансов анализ, НБУ, 2013. 
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Това е сложен процес. Той изисква не само да се отчете влиянието на 

отделни рискови  фактори, като бизнес,  валутен, финансов, ликвиден, 

кредитен и т.н. риск, но и тяхното комплексно въздействие върху дейността 

на фирмата за прогнозируемия период.   

С това се цели да се определи т.н. рискова експозиция на фирмата, т.е. 

рисковото й изложение или търпимост, (толерантност) към отделните 

видове и към съвкупния риск. 

4) Определяне на адекватния дисконтов процент (r) и чрез 

дисконтирането с него на нетната стойност (НС) на тези потоци; 

На практика този избор може да се осъществи по един от следните 

начини или в комбинация от тях: 

 когато приемем за дисконтов процент по дадения инвестиционен 

проект, процентът отразяващ възвръщаемостта на подобен проект от 

същия отрасъл и за същата държава; 

 когато се намери среднопретеглената цена на капитала WACC с който 

се финансира инвестицията. Това е най-често използваният начин и 

дава сравнително  много добри резултати за избор на дисконтов 

процент; 

 сами определим рисковата премия за дадена инвестиция, съдейки 

главно от рисковата експозиция на инвестицията която смятаме да 

извършим. 

5) Определяне на приемливостта или не на проекта, чрез съпоставка 

между НС и разходите по него. 
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6.2. Методи за оценка на финансовата ефективност на 

инвестиционните проекти 

Използват се различни методи за оценка на финансовата ефективност 

на различните инвестиционните проекти. Биват статични и динамични. 

Първите не отчитат стойността на парите във времето, за разлика от вторите. 

Статични методи:  

 Метод на срок на откупуване; 

 Метод на средногодишната норма на възвращаемост на 

капитала (Средна норма на дохода);   

 Метод на броя на оборотите на инвестирания капитал; 

 Метод на относителната печалба; 

 Метод на минималната себестойност; 

 Метод на сравняването на аналитичната печалба. 

Динамични методи:  

 Метод на нетна настояща стойност (NPV); 

 Метод на нетна бъдеща стойност (NFV); 

 Метод на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестирания 

капитал (IRR); 

 Метод на модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост на 

капитала (MIRR); 

 Метод на коефициента "приходи- разходи"; 

 Метод на индекса на рентабилността (РI); 

 Анюитетен метод 

 Метод на срока на дисконтираното откупуване 

При статичните методи оценката се прави по номиналните стойности 

на паричните потоци в инвестиционния проект27. 

 

                                                           
27 Петров, Георги и колектив, Корпоративни финанси - Кратък курс, Тракия-М, 2012. 
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А. Статични методи: 

А.1. Метод на срок на откупуване 

При прилагането на този метод  се определя за колко време 

инвеститорът ще си възвърне инвестирания капитал в резултат на 

експлоатацията на инвестиционния обект. За целта се постъпва по следния 

начин: 

 изчислява се общия обем на инвестиционните разходи по  проекта /К/. 

 изчисляват се нетните парични потоци от експлоатацията на 

инвестиционния обект за всяка отделна година от предвидения срок в 

проекта Fn (n=1,2,…….N) 

 сумират се нетните парични потоци с натрупване и се определя в кой 

момент те ще покритият инвестиционните разходи. 

 Инв. разход НПП Сума на НПП с 

натрупване 

Начало на 

периода 

86 000 лв.   

година първа  30 000 лв. 30 000 лв. 

година втора  30 000 лв. 60 000 лв. 

година трета  30 000 лв. 90 000 лв. 

година четвърта  30 000 лв. 120 000 лв. 

година пета  30 000 лв. 150 000 лв. 

 

До края на втората година ще се възстановят 60 000 лв. от 

инвестирания капитал. Останалите още 26 000 лв. ще се възстановят през 

третата година. Приема се, че нетният паричен поток се получава 

равномерно и има линейно разположение във времето. На основата на това 

се изчислява, че за получаването на горепосочените 26 000 лв. са 

необходими още 10 месеца и 12 дни. Изчислението се извършва по следния 

начин: 

26 000 : 30 000 = 0,8667 

Това означава, че такава част от третата година ще бъде необходима, 

за да може да се получат в резултат от експлоатацията на инвестиционния 
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обект, оставащите още невъзстановени 26 000 лв. от направената 

инвестиция 86 000 лв. 

0,8667 х 12 = 10,4 месеца 

0,4 х 30 = 12 дни 

Срокът на откупуване на инвестицията е 2 години, 10 месеца и 12 дни. 

Положителни страни на метода на срока на откупуването  са следните: 

 1.Позволява да се оцени ликвидността на инвестицията. 

 2.Позволява да се направи избор между проекти, които ще 

осигурят получаването на еднакъв по размер финансов ефект за един и същ 

инвестиционен период. 

Недостатъци на метода: 

 1. Не се отчита разположението на нетните парични потоци по 

години в рамките на периода, през който ще се възвърне инвестирания 

капитал. 

 2. Не се отчитат нетните парични потоци след момента на 

откупуването. Това обстоятелство може да доведе до неправилен 

инвестиционен избор в случай, че някои от проектите ще осигуряват 

значителни по размер нетни парични потоци, но по-късно във времето (след 

момента на откупуването). 

На практика методът на срока на откупуване изпълнява ролята на 

спомагателен метод за инвестиционен избор. Обикновено се използва за 

грубо, ориентировъчно определяне на периода от време, за който 

инвеститорът ще може да си възстанови вложения капитал. Най-често 

инвеститорите определят максимално допустимия срок на откупуване за 

съответния тип инвестиционни проекти. Ако предложеният проект има по- 

дълъг срок на откупуване от въведената от инвеститора граница, той ще 

бъде отхвърлен без по- нататъшни анализи. Максимално допустимият срок 

на откупуване отчита риска при прогнозирането в конкретните 

икономически условия. При неговото определяне се вземат предвид също 
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инвестиционните цели и финансовите възможности на инвеститора през 

следващите години. 

След определянето на проектите, които осигуряват възстановяване на 

капитала в рамките на допустимия срок на откупуване, следва да се направи 

инвестиционен избор с помощта на методи, които оценяват финансовия 

ефект. 

 

А.2. Метод на средногодишната норма на  възвръщаемост на капитала  

Целта на Метода на средногодишната норма на възвръщаемост на 

капитала / СГНВ /е да се изчисли каква част от инвестирания капитал по 

проекта ще се възстановява средногодишно чрез получаването на нетните 

парични потоци. Инвестиционните проекти, които ще осигуряват висока 

средногодишна норма на възвръщаемост на инвестирания капитал, се 

оценяват като финансово изгодни. Оценката трябва да се направи чрез 

съпоставяне на СГНВ на проекта със стойността на СГНВ, която се изисква 

като минимална граница за подобен тип инвестиции. Минималната граница 

на СГНВ трябва да бъде определена на основата на информацията за 

резултатите от реализирането на подобни инвестиционни проекти в 

практиката. Би трябвало да се отчита  и разликата в икономическите 

условия, при които ще се реализира оценявания проект. Някои от 

инвестиционните проекти, които се подлагат на оценка, са специфични и 

нямат аналози в предишни инвестиции. Това обстоятелство поражда 

проблем при оценяването на такива проекти по метода на СГНВ. В такива 

случаи методът на СГНВ може да се използва предимно за извършване на 

съпоставка между различни инвестиционни проекти за реализирането на 

една и съща цел.  

Прилагането на метода на СГНВ включва следните процедури: 



93 
 

    1. Изчислява се средногодишния нетен паричен поток  . Той е 

средна аритметична величина на нетните парични потоци за различните 

години от предвидения срок на получаване на ефекта от инвестицията. 

  
N

Fn

F

N

n


 1

 

където:  

n - индекс, който показва през коя година се получава нетния паричен 

поток. 

N - поредният номер на последната година, в която се получава ефекта 

от инвестицията 

2. Изчислява се отношението между средногодишния нетен паричен 

поток и инвестиционния разход по проекта. 

    СГНВ
K

F
   

където: K - инвестиционен разход по проекта 

 3. Сравнява се получената СГНВ с граничната стойност, над която ще 

приемем, че инвестиционният проект е финансово изгоден. Ако не може да 

се определи такава гранична стойност, трябва да се направи сравнение със 

СГНВ на други алтернативни инвестиционни проекти. 

По информацията от нашия условен пример изчисляваме СГНВ. 

  СГНВ  = 30 000 : 86 000 = 0,3488 / 34,88%/ 

 Да допуснем, че инвеститорът е установил, че СГНВ на подобни 

инвестиционни проекти, реализирани в предходни периоди и при 

съпоставими условия, е била 30 %. В такъв случай ще се направи извод, че 

проектът е изгоден от финансова гледна точка.  

 Основен недостатък на метода е осредняването на нетните парични 

потоци по проекта. Ако нетните парични потоци се различават значително 

през различните години, тогава изчисляването на   по метода на средната 
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аритметична ще доведе до изкривяване на оценката и може да предизвика 

погрешен инвестиционен избор.  

А.3. Метод на броя на оборотите на инвестирания капитал 

Броят на оборотите на инвестирания капитал /БОИК/ се изчислява 

като отношение между общата сума на НПП за целия срок на експлоатация 

на обекта от една страна и инвестиционния разход от друга страна. 

БОИК = 
K

Fn
N

n


1  

По принцип по-ефективен ще бъде проектът, който има по-голям брой 

на оборотите  на инвестирания капитал. Всъщност това означава, че срещу 

един лев инвестиран капитал се получава по-голям  нетен паричен поток, 

резултат от експлоатацията на обекта за целия срок. Критерият за оценка е 

подходящ за сравнения между различни инвестиционни решения или 

различни инвестиционни варианти. 

 БОИК  = 150:86 = 1,74    

Срещу един лев, инвестиран в проекта, ще се получи  1,74лв. нетен 

паричен поток от инвестициите. 

А.4. Метод на относителната печалба 

В досега разгледаните методи за оценка на финансовата ефективност 

на инвестиционните проекти се използваха нетните парични потоци като 

измерители на очаквания годишен финансов ефект от експлоатацията на 

инвестиционните обекти. Действително, както ще се убедим по- късно, не 

само повечето от съвременните статичните методи, но и динамичните 

методи, оценяват финансовата ефективност на инвестициите на основата на 

НПП. Това, обаче, не означава, че печалбата не се използва за целите на 

инвестиционния избор. При инвестициите в реални активи  инвеститорът 

анализира очакваната печалба, за да може да изчисли своите данъчни 

ефекти  от облагането с данъците върху печалбата. В някои случаи 

печалбата може да се използва и като основа за оптимизация на 
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инвестиционните решения. С такава цел се прилага методът на 

относителната печалба. 

Методът на относителната печалба се основава на счетоводните 

принципи за измерване на финансовия резултат чрез съпоставянето на 

приходите и разходите. Отчитат се разходите за амортизации, но не се 

вземат предвид разходи за лихви по кредити. Печалбата е важен оценъчен 

критерий. Той  има своето приложение при оптимизирането на 

инвестиционните решения в практиката. Целта е да се изберат 

инвестициите, които имат най- висока относителна печалба от един лев 

инвестиран капитал. Подразбира се, че трябва да се отхвърлят 

инвестициите, които осигуряват по ниска относителна печалба от 

минималната изисквана норма на печалбата за подобен род инвестиции. 

Методът се прилага в три варианта: 

 1. Първи вариант - Чрез изчисляване на относителната печалба 

от един лев инвестиран капитал в резултат от инвестицията /за целия срок 

на експлоатация на инвестиционния обект/. 

    ОП1= 
K

Пn
N

n


1   

където:  

Пn - печалба от експлоатацията на инвестиционния обект за n-та 

година 

Общата печалба от инвестицията по проекта е 64 хил. лв. /150 хил. лв- 

86 хил. лв. = 64 хил. лв./ 

   ОП1 = 64 : 86 = 0,74 / 74%/ 

Предимството на този вариант на метода на относителната печалба е 

в това, че се анализира общоприетия показател за финансов ефект 

/печалбата/ от направената инвестиция. 
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 2. Втори вариант- Чрез съотношението между  средногодишната 

нетна печалба от експлоатацията на инвестиционния обект и  

инвестиционния разход  по проекта. 

ОП2 = 
К

П
  

където: 

П - средногодишна печалба от експлоатацията на инвестиционния обект. 

Изчислява се като средна аритметична величина на очакваните печалби през 

различните години 

ОП2 = 12,8:86 = 0,1488 /14,88%/ 

По принцип колкото е по-висока стойността на този показател, 

толкова по-ефективен се счита проекта. Този вариант на метода на 

относителната печалба съответства на общоприетия критерий за 

ефективност при използването на капитала, изчисляван като годишна 

печалба от единица вложен капитал /известен като показател за 

икономическа рентабилност/. Прилаган за оценка на инвестиционни 

проекти, този критерий може да доведе до погрешен инвестиционен избор, 

тъй като отчита само средногодишния финансов ефект, а не ефекта от цялата 

инвестиция. Срокът през който ще се получава ефекта трябва да се отчита 

при сравняване на различни проекти и при вземане на инвестиционно 

решение. 

Прилагането на този вариант на метода на относителната печалба 

осигурява правилен инвестиционен избор, ако се съпоставят равностойни 

проекти от гледна точка на инвестиционните разходи и срокове на 

получаване на ефекта. 

3. Трети вариант- състои се в изчисляване на отношението между 

средногодишната печалба и средногодишната стойност на инвестиционния 

обект. Средногодишната стойност на инвестиционния обект отчита това, че 

инвестираният капитал в обекта не остава един и същ през целия срок на 
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експлоатация. Капиталът се възстановява на части в парична форма, чрез 

амортизацията. Следователно, при този вариант на изчисляване на 

относителната печалба се оценява какъв размер  средногодишна нетна 

печалба ще се получава от един лев капитал, вложен средногодишно в 

инвестиционния обект. Капиталът, вложен в обекта, постепенно намалява 

до момента, в който се възстанови напълно в паричната си форма. От този 

момент нататък инвестиционният обект има балансова стойност 0, защото 

инвестираният капитал е осъществил пълен кръгооборот и се е възстановил 

напълно в парична форма. 

При най-опростения начин на изчисляване на средногодишната 

стойност на инвестиционния обект се приема, че амортизацията е линейна, 

амортизационният срок е равен на срока на експлоатация на обекта и 

стойността на обекта в края на срока е нула.   

Средногодишната стойност на инвестиционния обект е равна на 

половината от първоначалната му стойност, т.е. на половината от 

първоначално вложения капитал. 

Ако в проекта е предвидено прилагане на нелинейна амортизация, или 

ако срокът на амортизация ще бъде по-кратък от определения 

експлоатационен срок, тогава изчисляването на средногодишната стойност 

на инвестиционния обект изисква прилагането на метода на средната 

хронологична величина. 

  ОП3 =  

1

2
K

 

  ОП3 = 12,8 : 43 = 0,2977 /29,77/  

Този вариант на метода на относителната печалба има най-широко 

приложение в практиката.  Той се прилага най-често в случаите, когато се 

прави избор между инвестиционни проекти за инвестиране в реални активи 

необходими за конкретното производство. Различните алтернативи в този 
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случай се подреждат според размера на средногодишната печалба от един 

лев инвестиран капитал средногодишно. 

А.5. Метод на минималната себестойност 

Критерий за оценка при този метод е средногодишната себестойност 

на продукцията, която ще се произвежда в резултат на инвестицията. За 

целта се постъпва по следния начин: 

1. Изчисляват се т.нар. “приведени към годишен размер 

инвестиционни разходи” или по-кратко “приведените разходи” /ПР/. 

ПР = 
N

К
  

2. Изчислява се средногодишния размер на текущите производствени 

разходи /ТПР/. Те са средна аритметична величина на предвидените в 

проекта текущи разходи за всяка година от експлоатационния срок.  

3. Изчислява се средногодишния размер на общите производствени 

разходи /ОПР/, като сума на приведените разходи и средногодишния размер 

на текущите производствени разходи. 

4. Разделя се средногодишния размер на общите производствени 

разходи на средногодишния обем на производството по проекта /СОП/. 

5. Търси се в кой от предложените инвестиционни проекти се 

осигурява производството с минимални общи средногодишни 

производствени разходи за единица продукция. 


СОП

ОПР
 min 

Предимство на посочения метод е, че се възприема критерий за 

инвестиционен избор, който е характерен за текущите производствени 

решения в предприятието - постигането на снижаване на себестойността. 

Недостатък на метода е, че се приема, че минималната себестойност в 

производството ще осигури максимален финансов ефект. Очевидно е, че ако 

се приложи този критерий за инвестиционен избор между инвестиционни 
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проекти с различен обем на производството, може да се направи грешка. 

Методът на минималната себестойност е подходящ при следните условия: 

- ако инвестиционният избор е ограничен в рамките на конкретното 

производство на предприятието- инвеститор 

- ако обемът на производството е ограничен и изобщо не се разглежда 

възможността за разширяване на дейността. 

А.6. Метод на сравняване на аналитичната печалба 

При този метод се изчислява средногодишната аналитична печалба от 

експлоатацията на инвестиционния обект. Средногодишната аналитична 

печалба е разликата между средногодишните приходи от продажби и 

средногодишните разходи , в т.ч. разходите по производството и разходите 

за лихви. За целта, в състава на разходите по производството се включват  

аналитични разходи за амортизация. Тези аналитични разходи се приемат за 

фиксирани. 

Аналитичните разходи за амортизации са равни на инвестиционния 

разход, разделен на броя на годините в експлоатационния срок. 

Аналитичните разходи за лихви са равни на дълга, умножен по 

средния лихвен процент на кредитите, които ще бъдат получени за 

финансирането на инвестицията. Дългът се изчислява, като се умножи 

общия инвестиционен разход по относителния дял на дълга в капиталовата 

структура на инвестицията. Методът на сравняване на аналитичната 

печалба може да осигури  правилен инвестиционен избор само ако се 

приложи в условия на регулирана инфлация с ниски темпове, ако 

инвестиционните периоди са кратки и ако инвестиционните алтернативи 

отговарят на изискванията за сравнимост. Това означава, че алтернативите 

трябва да бъдат за едни и същи инвестиционни разходи  и за едни и същи 

инвестиционни периоди. Ако не са спазени  тези  две условия, трябва да се 

направи извод, че алтернативите са погрешно определени, следователно 

може да се направи погрешен инвестиционен избор. 
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Статичните методи за оценка на  финансовата ефективност на 

инвестиционните проекти са лесни за прилагане, но те не могат да осигурят 

дългосрочна оптимизация на инвестиционните решения. Оптимизацията на 

инвестиционния избор изисква прецизно отчитане на стойността на парите 

във времето  и  съобразяване със степента на инвестиционен риск28.  

 

Б. Динамични методи 

Съвременният инвестиционен анализ изисква прилагането на т.нар. 

"динамични методи за оценка на финансовата ефективност". Тези методи 

отчитат стойността на парите във времето и придават различна тежест на 

паричните потоци в зависимост от годината на тяхното протичане.  

Б.1. Метод на нетната настояща стойност /NPV/ 

Този метод оценява финансовия ефект от осъществяването на 

инвестицията, измерен в пари към момента на оценката. Прилага се 

следната последователност на анализа: 

1. Определя се нормата на възвръщаемост, която се изисква от 

инвеститора, за да се съгласи да инвестира капитал за осъществяване на 

инвестиционния проект. Това е минималната норма на възвръщаемост, при 

която инвеститорът ще оцени проекта като ефективен. Тази норма на 

възвръщаемост ще бъде използвана като норма на дисконтиране за 

оценяване на стойността на парите във времето. 

2. Изчислява се настоящата стойност на инвестиционните разходи. 

3. Изчислява се сумата на настоящите стойности на инвестиционните 

разходи. 

4. Изчислява се настоящата стойност на нетните парични потоци. 

5. Изчислява се сумата на настоящите стойности на нетните парични 

потоци. 

                                                           
28Александрова М, Е. Калчев Финанси на предприятието, НБУ, 2013 г. 
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6. Изчислява се настоящата стойност на крайния паричен поток. На 

практика, обикновено, стойността на крайния паричен поток се прибавя към 

стойността на нетния паричен поток за последната година от 

експлоатационния срок. 

7. От сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци /и 

на крайния паричен поток / се изважда сумата на настоящите стойности на 

инвестиционните разходи. Получава се нетната настояща стойност на 

инвестицията /NPV/. 

8. Нетната настояща стойност се сравнява с 0. Ако нетната настояща 

стойност е по-голяма от 0, проектът е ефективен; ако нетната настояща 

стойност е равна на 0, проектът е на минималната граница на ефективност; 

ако нетната настояща стойност е по-малка от 0, проектът е неефективен. 

Във формализиран вид изчисляването на нетната настояща стойност 

се представя: 

n

N

n

nn

N

n

n
r

K
r

FNPV
)1(

1

)1(

1

01 



 

  

където:        

Fn - нетен паричен поток за година n 

Kn - инвестиционен разход за година n 

r -  норма на дисконтиране, оценяваща стойността на парите във времето 

N -  номера на последната година от инвестиционния период 

ПРИМЕР: Инвестиционен проект предвижда инвестиране на 20 000 

лв. в началото на инвестиционния период. В резултат от инвестицията се 

очакват следните нетни парични потоци от експлоатацията: 

 - за първата година  9 100,00 лв; 

 - за втората година  9 312,50 лв. 

 - за третата година  9 606,17 лв. 

 - за четвъртата година 9 895,91 лв. 

 - за петата година  10 181,59 лв. 
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Нетните парични потоци са изчислени след данъчно облагане с 

корпоративния данък, без да се вземат предвид паричните потоци, свързани 

с финансирането на инвестицията / лихви и погашения по кредитите/. 

За целите на анализа се приема, че крайният паричен поток е 0 лв. 

Нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститора, за да се 

съгласи да инвестира капитал за осъществяване на инвестиционния проект 

/нормата на дисконтиране/ е 0,20 / 20%/. Да се намери NPV. 

РЕШЕНИЕ:  

NPV = 9 100,00 х 0,8333 + 9 312,50 х 0,6944 + 9 606,17 х 0,5787 + 9 

895,91 х 0,4823 + 10 181,59 х 0,4019 - 20 000 = 8 473,50 лв. 

Нетната настояща стойност е по- голяма от 0, което означава, че 

инвестицията е финансово ефективна. 

Увеличаването на нормата на дисконтиране предизвиква намаляване 

на NPV. 

Нека да използваме един опростен инвестиционен проект за 

илюстриране на прилагането на динамичните методи за инвестиционен 

анализ.  

ПРИМЕР: Да приемем, че се предвижда инвестирането на 86 хил. лв. 

В резултат от инвестицията се очакват нетни парични потоци по 30 хил. лв. 

годишно за период от 5 години. Нормата на възвръщаемост, която се 

изисква от инвеститорите при инвестиции със същата степен на риск е 0,2 

/20%/. Да се намери NPV. 

РЕШЕНИЕ: 

година 
Инвестиционен 

разход /хил.лв./ 

Нетен паричен 

поток /хил.лв./ 

Настояща 

стойност /хил.лв./ 

0 86,00   

Първа  30,00 30х0,8333=25,00 

Втора  30,00 30х0.6944=20,83 

Трета  30,00 30х0.5787=17,36 

Четвърта  30,00 30х0,4823=14,47 

Пета  30,00 30х0,4019=12,06 
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NPV=25,00 +  20,83 + 17,36 + 14,47 + 12,06 – 86 = 89,72 – 86,00 = 3,72 хил.лв. 

В нашия пример нетните парични потоци са равни, което позволява да 

се използва анюитетния фактор за изчисляване на сумата на настоящите им 

стойности: 

NPV=30хAF(0,2; 5) – 86,00=30 х 2,9906 – 86,00 = 89,72 – 86,00=3,72 хил. лв. 

Нетната настояща стойност е положителна, следователно 

инвестицията е ефективна. 

Някои от специалистите по корпоративни финанси определят метода 

на NPV като основен метод за инвестиционна оценка.  Предимства на 

метода на NPV са: 

1. Позволява да се сравняват проекти, различни по вид на 

инвестицията, инвестиционен период  и инвестиционни разходи.  

2. Позволява да се определи общия ефект от няколко взаимно 

свързани  инвестиционни проекти. Това е особено важно предимство тогава, 

когато трябва да се направи избор между различни инвестиционни 

алтернативи, всяка от които включва по няколко  свързани инвестиционни 

проекти. 

Б.2. Метод на нетната бъдеща стойност /NFV/ 

По този метод се оценява финансовия ефект от инвестицията, измерен 

в пари към края на инвестиционния период. Прилага се следната 

последователност на анализа: 

1. Определя се нормата на възвръщаемост, която се изисква от 

инвеститора, за да се съгласи да инвестира капитал за осъществяване на 

инвестиционния проект. Това е минималната норма на възвръщаемост, при 

която инвеститорът ще оцени проекта като ефективен. Тази норма на 

възвръщаемост ще бъде използвана като норма на олихвяване  за оценяване 

на стойността на парите във времето при изчисляването на бъдещите 

стойности на паричните потоци. 
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2. Изчислява се бъдещата стойност на инвестиционните разходи към 

края на инвестиционния период. 

3. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на инвестиционните 

разходи. 

4. Изчислява се бъдещата стойност на нетните парични потоци към 

края на инвестиционния период. 

5. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на нетните парични 

потоци. 

6. Изчислява се бъдещата стойност на крайния паричен поток 

/обикновено той не се коригира, тъй като протича в края на инвестиционния 

период/. На практика най-често стойността на крайния паричен поток се 

прибавя към стойността на нетния паричен поток за последната година. 

7. От сумата на бъдещите стойности на нетните парични потоци /и на 

крайния паричен поток/ се изважда сумата на бъдещите стойности на 

инвестиционните разходи. Получава се нетната бъдеща стойност на 

инвестицията. 

8. Нетната бъдеща стойност се сравнява с 0. Ако нетната бъдеща 

стойност е по-голяма от 0, проектът е ефективен; ако нетната бъдеща 

стойност е равна на 0, проектът е на минималната граница на ефективност, 

ако нетната бъдеща стойност е по-малка от 0, проектът е неефективен. 

Във формализиран вид изчисляването на нетната бъдеща стойност се 

представя: 

nN
N

n

n

nN
N

n

n rKrFNFV 







  )1()1(
01  

където:  

r-норма на сложно олихвяване, оценяваща стойността на парите във времето 

Да изчислим NFV по информацията от нашия опростен 

инвестиционен проект. 
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ПРИМЕР: Да приемем, че се предвижда инвестирането на 86 хил. лв. 

В резултат от инвестицията се очакват нетни парични потоци по 30 хил. лв. 

годишно за период от 5 години. Нормата на възвръщаемост, която се 

изисква от инвеститорите при инвестиции със същата степен на риск е 0,2 

/20%/. 

РЕШЕНИЕ:  

NFV=30.(1+0,2)5-1+30.(1+0,2)5-2+30.(1+0,2)5-3+30.(1+0,2)5-4+30.(1+0,2)5-5- 

86.(1+0,2)5-0 = 30 .2,074 + 30 . 1,728 + 30 .1,44 + 30 . 1,2 + 30. 1 - 86 .2,488 = 

223,26 - 213,97 = 9,29 хил. лв. 

Нетната бъдеща стойност оценява финансовия ефект от инвестицията, 

измерен в пари към края на инвестиционния период. Има връзка между 

нетната бъдеща стойност /NFV/ и нетната настояща стойност на 

инвестицията /NPV/. Ако дисконтираме нетната бъдеща стойност с норма 

на дисконтиране 0,2 и брой години 5, ще получим нетната настояща 

стойност: 

 9,29 . 0,402 = 3,73 хил. лв. 

Б.3. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестирания 

капитал /IRR/ 

Това е динамичен метод за оценка на относителната ефективност на 

капитала, инвестиран в проекта. Вътрешната норма на възвръщаемост е 

нормата на дисконтиране, която изравнява сумата на настоящите стойности 

на нетните парични потоци със сумата на настоящите стойности на 

инвестиционните разходи. Това означава, че IRR е нормата на 

дисконтиране, при която нетната настояща стойност на инвестицията е 

равна на 0. Оценката на проекта се прави, като изчислената IRR се сравнява 

с r.  

Ако IRR е по-голяма от r, инвестицията се оценява като ефективна от 

финансова гледна точка;  
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Ако IRR е равна на r, инвестицията е на минималната граница на 

ефективност;  

Ако IRR е по-малка от r, инвестицията се оценява като неефективна. 

Във формализиран вид изчисляването на IRR се представя по следния 

начин:  
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Да изчислим IRR на нашия опростен инвестиционен проект. 

РЕШЕНИЕ: Изчисляваме отношението между инвестиционния 

разход и средногодишния нетен паричен поток. 

 86 : 30 = 2,867 

Търсим по таблицата с анюитетните фактори дали има такава 

стойност за пет години. Виждаме, че няма такава стойност, а има 2,926 /за r 

= 0,21/  и 2,864 / за r = 0,22/. От това следва, че IRR е между 0,21 и 0,22. 

Прилагаме метода на линейна интерполация за изчисляването на IRR по 

следната формула: 

 IRR = r1 + ( r2 - r1)   

r1 - нормата на дисконтиране, за която NPV1 е близка до нула, но е 

положително число; 

r2 - нормата на дисконтиране, за която NPV2 е близка до нула, но е 

отрицателно число; 

r2 е по- голямо от r1 

при r1 = 0,21,   NPV1= 30 . 2,926 - 86 = 1,78 хил. лв 

при r2 = 0,22,   NPV2= 30 . 2,864 - 86 = - 0,08 хил. лв 

IRR = 0,21 + ( 0,22 - 0,21)  = 0,2196  /21,96%/ 



107 
 

IRR е по- голямо от r  /0,2196 е по- голямо от 0,2/, следователно 

проектът е финансово изгоден. 

Методът на вътрешната норма на възвръщаемост има два съществени 

недостатъка: 

1. Той е подходящ за прилагане при инвестиционни проекти със 

стандартно разположение на инвестиционните разходи и нетните парични 

потоци по проекта. Под стандартно разположение се има предвид такова 

разположение на паричните потоци във времето, при което 

инвестиционните разходи предхождат очакваните нетни парични потоци от 

експлоатацията и не се предвиждат съществени отрицателни крайни 

парични потоци. При нестандартно разположение на паричните потоци във 

времето е възможно да се получат няколко стойности за IRR, при които 

нетната настояща стойност на инвестицията е 0. В такъв случай прилагането 

на метода е неподходящо. 

2. Изчисляването на IRR се основава на предположението, че нетните 

парични потоци ще се реинвестират и ще носят възвръщаемост, равна на 

IRR. Инвестиционните разходи се дисконтират с норма на дисконтиране, 

която също е равна на IRR. Това означава, че стойността на парите във 

времето се оценява с IRR. 

Ако IRR е различно от r /както се получава обикновено/, самият начин 

на изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост води до изкривяване 

на оценката. При IRR по- голяма от  r оценката се занижава некоректно; при 

IRR по- малка от  r оценката се завишава некоректно.  

Всичко това означава, че методът няма универсално приложение и 

оценката може да бъде поставена под съмнение. 

Б.4. Метод на модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост на 

капитала /MIRR/ 

Прилагането на този метод се основава на предположението, че 

стойността на парите във времето се оценява с норма на възвръщаемост, 
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равна на  r . Приема се, че нетните парични потоци, които ще се получават 

в резултат от експлоатацията ще се използват така, че ще носят годишна 

възвръщаемост, равна на r. 

Модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост е нормата на 

дисконтиране, която изравнява настоящата стойност на сумата на 

терминалните стойности  на нетните парични потоци, със сумата на 

настоящите стойности на инвестиционните разходи. 

Във формализиран вид изчисляването на MIRR се представя по 

следния начин: 
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Оценката на ефективността на проекта се прави, като изчислената 

MIRR се сравнява с r.  

Ако МIRR е по- голяма от r, инвестицията се оценява като ефективна 

от финансова гледна точка;  

Ако МIRR е равна на r, инвестицията е на минималната граница на 

ефективност;  

Ако МIRR е по-малка от r, инвестицията се оценява като неефективна. 

Този метод има универсално приложение и осигурява прецизна 

оценка на относителната ефективност на инвестирания капитал.  

РЕШЕНИЕ: 

Да изчислим МIRR за нашия опростен инвестиционен проект. Сумата 

на бъдещите стойности на нетните парични потоци към края на 

инвестиционния период е 223,26 хил. лв. Изчисляваме с каква норма на 

дисконтиране трябва да дисконтираме тази сума за 5 години, за да получим 

86 хил.лв. 

86 = 
 51

26,223

MIRR
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( 1 + МIRR)5 = 
86

26,223
  

( 1 + МIRR)5 = 2,596 

MIRR = 5 596,2  - 1 

МIRR = 0,2102  /21,02 %/,      МIRR>r,    /0,2102  > 0,2/ 

Следователно, инвестицията е ефективна. 

 

Б.5. Метод на коефициента "приходи- разходи" 

Оценката на проекта по този метод се прави на основата на 

отношението между сумата на настоящите стойности на положителните 

оперативни  парични потоци и сумата на настоящите стойности на 

отрицателните оперативни парични потоци плюс сумата на настоящите 

стойности на инвестиционните разходи. 

Във формализиран вид изчисляването на коефициента "приходи / 

разходи" се представя по следния начин: 
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където:  

Кn  - инвестиционен разход през година n 

ПППn - сума на положителните оперативни парични потоци в година n 

ОППn - сума на отрицателните оперативни парични потоци в година n 

Оценката на ефективността на проекта се прави, като коефициента " 

приходи / разходи" се сравнява с единица.  

Ако коефициентът е по- голям от 1, инвестицията е ефективна; 

Ако коефициентът е равен на 1, инвестицията е на минималната 

граница на ефективност; 

Ако коефициентът е по- малък от 1, инвестицията е неефективна. 
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 РЕШЕНИЕ: Да допълним информацията от нашия опростен пример. 

Нека да приемем, че сумата на положителните оперативни потоци за всяка 

година е 70 хил. лв., а сумата на отрицателните оперативни парични потоци 

за всяка година е 40 хил.лв.. 

Коефициентът приходи- разходи е  = 1,0181. 

Коефициентът приходи-разходи е по-голям от 1, следователно 

проектът е ефективен. 

 

Б.6. Метод на индекса на рентабилността /РI/ 

Индексът на рентабилността е отношението между сумата на 

настоящите стойности на нетните парични потоци и сумата на настоящите 

стойности на инвестиционните разходи. 

Във формализиран вид изчисляването на индекса на рентабилността 

се представя по следния начин: 

Оценката на проекта се прави, като индексът на рентабилността се 

сравнява с единица. 

Ако PI е по- голям от 1, инвестицията е ефективна; 

Ако PI е равен на 1, инвестицията е на минималната граница на 

ефективност; 

Ако PI е по- малък от 1, инвестицията е неефективна. 

РЕШЕНИЕ: Да изчислим PI на нашия инвестиционен проект. 

PI=89,73:86=1,0434, по-голям от 1, следователно проектът е 

ефективен. 

 

Б.7.Анюитетен метод 

Анюитетният метод служи за оценка на средногодишната 

ефективност на инвестицията. Той се прилага в следната последователност: 

1. Изчислява се сумата на настоящите стойности на инвестиционните 

разходи по проекта. 
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2. Изчислява се минималният средногодишен нетен паричен поток 

Fmin, който би осигурил получаването на годишна възвръщаемост, равна на 

r.  

3. Изчислява се сумата на настоящите стойности на нетните парични 

потоци. 

4. Изчислява се средногодишния нетен паричен поток по проекта  . 

5. Изчислява се разликата между средногодишния нетен паричен 

поток и минималния средногодишен паричен поток. 

Във формализиран вид прилагането на анюитетния метод се представя 

по следния начин: 
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където: AF (r,N)  е анюитетен фактор; 

CRF(r,N) e капиталовъзстановителен фактор  
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   0/min  FF  

Оценката се прави, като получената разлика се сравнява с 0. 

Ако  
_

F  - Fmin  е по- голяма от 0, проектът е ефективен; 

Ако 
_

F - Fmin е равна на 0, проектът е на минималната граница на 

ефективност; 

Ако  
_

F  - Fmin   е по- малка от 0, проектът е неефективен. 
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РЕШЕНИЕ: Да направим анализ на нашия инвестиционен проект по 

анюитетния метод. 

 Fmin = 86 : 2,991 = 28,75 хил. лв. 

_

F   = 89,73 : 2,991 = 30 хил. лв. 

 30 - 28,75 = 1,25 хил.лв. Разликата е по-голяма от 0, 

следователно проектът е ефективен. Средногодишният ефект възлиза на 

1,25 хил. лв. 

 

Б.8. Метод на срока на дисконтираното откупуване 

Срокът на дисконтираното откупуване е периодът от време, за който 

сумата на настоящите стойности на натрупващите се нетни парични потоци 

ще покрие сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи. 

Методът се прилага в следната последователност: 

1. Изчислява се сумата на настоящите стойности на инвестиционните 

разходи. 

2. Изчисляват се настоящите стойности на нетните парични потоци. 

3. Настоящите стойности на нетните парични потоци се сумират с 

натрупване. 

4. Определя се за колко време от началото на инвестиционния период 

сумата на натрупаните настоящи стойности на нетните парични потоци ще 

се изравни със сумата на настоящите стойности на инвестиционните 

разходи. 

Срокът на дисконтираното откупуване показва за колко време от 

началото на инвестиционния период ще се възстанови изцяло инвестирания 

капитал /с отчитане на стойността на парите във времето/, след което 

инвеститорът ще започне да получава печалбата от своята инвестиция. 

Колкото по- кратък е срокът на откупуването, толкова по- добре за 

инвеститора. Но между този метод и останалите динамични методи има 

съществена разлика, защото срокът на откупуването не може да се използва 
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като показател за оценка на ефективността, равностоен на останалите 

показатели. Той не показва нито общия финансов ефект, нито относителната 

ефективност на инвестирания капитал. Срокът на откупуване оценява 

ликвидността на инвестицията. Той се използва като спомагателен метод за 

инвестиционен избор, тогава, когато инвеститорът поставя граница за срока 

на възстановяване на инвестирания капитал. 

Във формализиран вид прилагането на метода на срока на 

откупуването се представя по следния начин: 
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РЕШЕНИЕ:  Да изчислим срока на сконтираното откупуване на нашия 

опростен инвестиционен проект. 

години           парични потоци         PV           Сума на PV с натрупване 

 0               - 86                     - 86                      - 86 

 1          30                        24,99                 - 61,01 

 2                 30                        20,82                 - 40,19 

 3                 30                        17,37                 - 22,82 

 4                 30                        14,46                 -   8,36 

 5                 30                        12,06                     3,70  

  

 (8,36 : 12,06)х 12 = 8,32 месеца 
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 0,32 х 30 = 9,6 дни 

Срокът на дисконтираното откупуване е четири години, осем месеца 

и десет дни. 

Динамичните методи са четири типа: 

Първият тип - това са методи за оценяване на общия финансов ефект 

от инвестицията за целия инвестиционен период. От този тип са Методът на 

нетната настояща стойност и Методът на нетната бъдеща стойност. 

Вторият тип-това са методи за оценяване на относителната 

ефективност на единица вложен капитал. От този тип са Методът на 

вътрешната норма на възвръщаемост на капитала; Методът на 

модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост; Методът на индекса 

на рентабилността и Методът на коефициента "приходи/ разходи" 

Третият тип - за оценяване на средногодишния финансов ефект от 

инвестицията. Такъв метод е Анюитетния. 

Четвърти тип - за оценяване на ликвидността на инвестицията. Такъв 

метод е Методът на срока на сконтираното откупуване. 

Динамичните методи са свързани помежду си и се основават на 

оценката на стойността на парите във времето. Затова ако един от тези 

методи оценява инвестицията като ефективна, това означава, че и по другите 

методи тя ще бъде оценена като ефективна. Независимо от това, 

инвестиционният анализ изисква да се прилагат всички тези методи, защото 

оценяват ефективността в различен аспект. Такава оценка е необходима за 

оптимизация на инвестиционния избор между алтернативни инвестиционни 

варианти. 
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TEMA 7.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ 

РИСК ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ АКТИВИ 

7.1. Инвестиционен риск при инвестиции в реални активи  

7.2. Метод „Анализ на чувствителността“  

7.3. Метод на критичната точка /равновесна точка/  

7.4. Метод на анализа на сценариите  

7.5 Симулационен метод „Монте Карло“  

7.6  Метод на дървото на решенията  

7.7 Метод на безрисковия еквивалент  (Корекции с коефициента на 

сигурност)  

7.8 Метод на включване на рискова премия в нормата на сконтиране 

 

 

7.1. Инвестиционен риск при инвестиции в реални активи 

Анализът на инвестиционния риск е важна съставна част на 

инвестиционния анализ.  

Инвестиционният риск е подлежаща на анализ и оценка степен на 

несигурност за получаването на очакваните резултати от инвестицията29. 

Компоненти на инвестиционния риск при инвестициите в реални активи: 

          - технологичен риск - Той произтича от самата технология на 

производството в инвестиционния проект или от специфичните особености 

на приложените технологични решения.  

          - отраслов риск - Той произтича от специфичните икономически 

характеристики на отрасъла или на дейността. Най- голямо значение има 

специфичната структура на активите на предприятията в отрасъла, 

особеностите на обращаемостта на оборотния капитал, специфичните 

характеристики на пазарите.  

                                                           
29 Матеев, М., Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика, Сиела, 2013. 

1 
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          - регионален - Този риск се дължи на действието на рискови фактори, 

които засягат само определен географски район. Произтича от 

специфичните регионални характеристики - климатични особености, степен 

на развитие на инфраструктурата, сеизмична активност, 

външнополитически или вътрешнополитически конфликти, икономическо 

равнище и други. 

          - политически - Този риск се изразява в опасността от осъществяване 

на промени във вътрешната и външната политическа обстановка, които ще 

се отразят върху резултатите от реализацията на инвестиционния проект.  

          - законов риск - Той се състои в опасността от промяна на законовата 

уредба и държавните стандарти. 

          - риск от инфлация - Той се състои в това, че може да се развие 

непредвидена инфлация, в резултат на което да се променят цените на 

ресурсите и на произвежданите изделия, продажбите, паричните потоци и 

резултатите от инвестицията. 

          - валутен риск -Това е риск, който се свежда до опасността от 

съществена неочаквана промяна на валутните курсове. Той има съществено 

влияние за формирането на инвестиционния риск на проекти, които са 

свързани с външните пазари по линия на ресурсите, пласмента или 

финансирането. Оценката на валутния риск има голямо значение за 

определянето на необходимостта от използване на специфични техники за 

неговото ограничаване или прехвърляне. 

          - финансов риск - Той произтича от специфичните характеристики на 

използваните източници за финансиране на инвестицията. При използване 

на значителен дял привлечени капитали се повишава несигурността за 

получаването на очаквания нетен финансов резултат от инвестицията. 

Оценката на финансовия риск изисква подробен анализ на потоците по 

финансирането на инвестиционния проект, в т.ч.  възможните отклонения в 

отрицателните финансови потоци по обслужването на получените кредити. 
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В тази връзка е особено важно оценяването на т.нар. лихвен риск, който се 

изразява в опасността от съществена неочаквана промяна на лихвите по 

кредити, договорени с плаващ лихвен процент. 

          Посочените основни компоненти на инвестиционния риск имат 

различна тежест при формирането на риска на отделните инвестиционни 

проекти. Затова се налага анализ и оценяване на рисковите фактори за 

конкретния инвестиционен проект, с цел вземане на правилно 

инвестиционно решение. 

Анализът на инвестиционния риск на проекта се извършва на три 

етапа.  

Първият етап на анализ на риска има за цел да определи основните 

рискови фактори, които пораждат несигурност за получаването на 

очакваните резултати от инвестицията. На този етап се прилагат два метода: 

Метод на анализа на чувствителността и Метод на критичната точка. 

Вторият етап на анализ на риска има за цел да оцени общия 

инвестиционен риск на проекта. Изчисляват се показателите за общ 

инвестиционен риск - дисперсия и стандартно отклонение. С помощта на 

тези показатели се извършва оценка на диапазоните на очакваните 

резултати и вероятностите да се получи резултат в предварително 

определените от инвеститора граници. На този етап могат да бъдат 

приложени два метода: Метод на анализа на сценариите и Симулационен 

метод. 

Третият етап има за цел да определи дали очакваният ефект от 

инвестицията е достатъчно голям, за да се приеме инвестиционния проект. 

При това се отчита обективно съществуващата връзка между 

възвръщаемост и риск. На този етап се определя дали инвестицията е  

финансово ефективна с отчитане и на общия инвестиционен риск. Прилагат 

се три метода: Метод на безрисковите еквиваленти; Метод на включване на 



118 
 

рискова премия в нормата на дисконтиране и Метод на дървото на 

решенията. 

 

7.2. Метод „Анализ на чувствителността“ 

 Методът служи за оценка на влиянието на различни променливи 

върху резултата от инвестицията. Прилага се в следната последователност: 

 1. Определят се променливите, чието влияние се подлага на анализ. 

Това са променливите, които оказват съществено влияние върху ефекта от 

инвестицията. На практика те се определят на основата на анализа на 

резултатите от вече осъществени подобни инвестиции при съпоставими 

условия. При липса на информация, се определят на основата на теоретичен 

анализ на зависимостите в проекта. 

 2. Определят се различните възможни стойности на тези променливи 

за всяка година. 

 3. Определя се показателят, чиято чувствителност ще се подложи на 

анализ. Това може да бъде както показател в натурално, така и в стойностно 

изражение. Най- често се работи с показателя NPV, като обобщаващ 

показател за очаквания общ финансов ефект от инвестицията. За целите на 

анализа NPV се изчислява с норма на дисконтиране, равна на безрисковата 

норма на възвръщаемост. 

 4. Изчислява се избрания показател за ефекта / NPV /за всяка, отделно 

взета възможна стойност на всяка променлива и най- вероятните стойности 

на останалите променливи. 

 5. Изчислява се разликата между максималната и минималната 

стойност на показателя за ефекта / NPV/ в резултат на промяната в 

стойността на всяка променлива. Тази разлика се разделя на стойността на 

показателя, изчислен при най- вероятните стойности на всички променливи 

и се представя в проценти. 
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 6. На основата на така изчислените разлики в стойностно изражение 

или в процент се подреждат променливите по степен на риск. На първо 

място е променливата с най- голяма разлика / най- голям процент на 

отклонение / и след това се подреждат останалите в низходящ ред. 

Определянето на променливите, които  допринасят най-много за 

формирането на инвестиционния риск, позволява да се концентрира 

вниманието на финансовия мениджър върху тях с цел да се намали или 

прехвърли риска. Намаляване на инвестиционния риск, предизвикан от 

конкретна променлива  може да се постигне чрез извършване на 

допълнителни проучвания за по-точно прогнозиране. Във всеки конкретен 

случай се съпоставя размера на необходимите допълнителни разходи за по-

прецизно прогнозиране с възможните загуби от неблагоприятна промяна на 

стойността на променливата. Така се определя целесъобразността от 

поемането на допълнителни разходи за намаляване на инвестиционния риск.  

Възможно е също да се приложат специфични техники за прехвърляне на  

определен рисков компонент. Така например е възможно хеджиране на 

валутния риск, ограничаване или прехвърляне на риска от инфлация  и др. 

Методът на анализа на чувствителността има за цел само да определи 

кои променливи носят най-голям риск и на тази основа да се приложат 

специфични техники за ограничаване или прехвърляне на риска. 

 

7.3. Метод на критичната точка /равновесна точка/ 

Методът на критичната точка на продажбите (Break-even point 

analysis) е изключително популярен във финансовия анализ, бизнес 

планирането и управленското счетоводство30. Той се основава на пряката 

функционална зависимост между обема на производството и продажбите, 

разходите, приходите и финансовия резултат.  

                                                           
30 Илиев, Г., Корпоративно счетоводство, ФорКом, 2007. 
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Прилагането на метода на критичната точка в инвестиционния анализ 

има за цел да определи кои променливи носят най-голям инвестиционен 

риск. Изчисляват се критичните стойности на изследваните променливи. 

Това са стойностите, за които ефектът от инвестицията би бил равен на нула. 

С други думи критичната стойност на променливата е границата между 

стойностите, при които инвестицията ще бъде финансово изгодна и 

стойностите, при които инвестицията ще бъде неизгодна. 

Методът на равновесната точка се прилага в следната 

последователност: 

1.Определяне на променливите: 

а) Р – продажна цена на продукцията [лв/единица продукция]; 

б) Q – натурален обем продажби [единица продукция]; 

в) AVC – средни променливи разходи (променливи разходи на единица 

продажби) [лв/единица продукция]; 

Q. AVC=VC - общ размер на променливите разходи [лева]; 

г) FC – размер на фиксираните (условно-постоянните) разходи за 

разглеждания период [лева]; 

д) t – период [година]. 

2.Определяне на равновесната точка по отношение на обема на продажбите 

в натура: 

  Използва се формулата: 

𝑄∗ =
𝐹𝑉

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
 

    

където: Q* е обемът на продажбите в равновесната точка, в натура. 

Извеждане на формулата:  

PR = TR –TC, където:  

PR – печалба в равновесната точка, лв; 

TR – приходи от продажби за година, лв;  

TС – себестойност на целия годишен обем продукция (реализирана), лв;  
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от тук:  

PR = Q*.Р – (AVC. Q* + FC)  

PR = 0  

0 = Q*.Р – AVC. Q* –  FC 

FC = Q*(P – AVC) 

 

3.Определяне на Q*
(стойност)  в стойностно изражение. 

 

𝑄стойност
∗ = [

𝐹𝑉

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
]  P  

 

4.Определяне на равновесната точка по отношение на производствената 

мощност: 

𝑀∗ = [
𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
] ∙

100

𝑄ППМ
 

 

Където: М* – процент на използване на проектната мощност при който 

приходите са равни на разходите; 

Qппм – проектна производствена мощност в натура. 

На следващото изображение е графика на Метод на равновесната 

точка: 

 

 

 

 

 

 

Приходи/Разходи, лв 

Q, ед. прод. 

Променливи 

разходи -VC 

 

Общи 
разходи-ТС 

Постоянни 

разходи - FС 

 

Приходи от 
продажби -TR 

Зона на 
икономическа 

сигурност 

Печалба 

Q*              Qппм   
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5. Сравняване на зоната за икономическа сигурност и големината на риска 

при отделните варианти на инвестиционните проекти. 

Методът на критичната точка се прилага и за изчисляване на обема на 

производството, при който нетната настояща стойност на инвестицията е 0 

с отчитане на инвестиционния риск на проекта. В този случай NPV се 

изчислява с нормата на дисконтиране, включваща рисковата премия.  

Методът на анализа на чувствителността и методът на критичната 

точка са еднотипни методи, защото имат за цел само да определят кои 

променливи носят най-голям инвестиционен риск. Анализът е опростен, 

защото се пренебрегва наличието на връзка между стойностите на някои от 

променливите. Затова се изследва влиянието на всяка променлива 

поотделно, като независима от останалите променливи. 

 

7.4. Метод на анализа на сценариите 

 Методът изследва влиянието на различни комбинации от стойности 

на променливите върху показателя за ефект от инвестицията. Прилага се в 

следната последователност: 

 1. Определя се показателя, по отношение на който ще бъде оценен 

риска на инвестицията като цяло. Най-често се приема NPV като подходящ 

измерител на очаквания финансов ефект от инвестицията. Нетната настояща 

стойност се изчислява с безрисковата норма на възвръщаемост. 

 2. Определят се различни комбинации от стойностите на 

променливите, които се изследват като различни сценарии за осъществяване 

на инвестицията. Определя се също и вероятността за реализирането на 

всеки от тези сценарии.  В най - опростения вариант, методът на 

анализа на сценариите се прилага, като се работи само с три комбинации на 

променливите  /три сценария/: 

- оптимистичен - при него всички променливи са в най- благоприятната си 

възможна стойност; 
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-реалистичен - при него всички променливи са в най- вероятната си стойност 

/ това са стойностите на променливите по проекта; 

- песимистичен - при него всички променливи са в най- неблагоприятната 

си стойност. 

 Сумата от вероятностите на трите сценария трябва да бъде 1. 

 3. Изчислява се стойността на избрания показател за ефекта /NPV/ за 

всеки отделен сценарий. 

 4. Изчислява се средната очаквана стойност на избрания показател за 

ефекта /NPV/ като средна претеглена величина с вероятностите за всеки 

сценарий. 

 5. Изчисляват се показателите за инвестиционен риск дисперсия и 

стандартно отклонение. 

 На основата на допускането за нормално разпределение на 

резултатите, се прави анализ на риска. 

 Извършват се три типа оценки на риска. 

 1. Първи тип оценки - Изчисляват се диапазоните на очакваните 

резултати с различна вероятност: 

-с вероятност 50% стойността на показателя за ефекта ще бъде в диапазона 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ±0,67σ 

-с вероятност 68,27% стойността на показателя за ефекта ще бъде в 

диапазона 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ±σ  

-с вероятност 95,45% стойността на показателя за ефекта ще бъде в 

диапазона 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ±2σ  

-с вероятност 99,73% стойността на показателя за ефекта ще бъде в 

диапазона 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ±3σ  

 2. Втори тип оценки - С помощта на стандартното отклонение σ се 

изчислява коефициента на вариацията: 
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𝐶𝑉 =
𝜎

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅
∙ 100% 

 

Предимства: коефициентът на вариация е безразмерна величина, т.е. не 

зависи от единиците на измерване. 

Недостатъци: а) Може да доведе до неправилни изводи при липса на 

специфична информация за средната и стандартното отклонение; б) не е 

много удобен за интерпретация; в) може да се използва само, когато 

средната е положителна. 

 3. Трети тип оценки - Изчислява се каква е вероятността, стойността 

на показателя да попадне в точно определени от инвеститора граници или 

да съвпадне с точно определена желана стойност. 

 Вероятността се изчислява с помощта на таблицата на значенията на 

интеграла на вероятностите при нормално разпределение.  

Общото разглеждане на някои "оптимистични" и "песимистични" 

стойности на група променливи може да е полезно за демонстрирането на 

различни сценарии в рамките на някои хипотези. За определяне на 

оптимистичния и песимистичен сценарий е необходимо за всяка критична 

променлива да се изберат екстремните стойности в интервала, определен от 

вероятностното разпределяне. След това за всяка от хипотезите се 

изчисляват показателите за изпълнението на проекта. В този случай не е 

необходимо точно определено вероятностно разпределение.  

Анализът на сценариите не замества анализа на чувствителността или на 

риска, той представлява само съкратена процедура.  

 

7.5 Симулационен метод „Монте Карло“ 

Под симулация най-общо се разбира провеждане на компютърни 

експерименти с математически модели на сложни системи от реалния свят. 

Тъй като компютърният експеримент се извършва с модел на системата, а 
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не със самата система, симулацията е мощно средство за изследване на 

системи, с които не е възможно или е неефективно да се проведат реални 

експеринти. 

 Примерно вероятностно разпределение на NPV 

Вероятност 

млн. лв. 

Вероятност 

млн. лв. 

Кумулативно разпределение на вероятността за NPV 
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Примери за вероятностни разпределения  

на случайните изходни променливи 

Beta Pert разпределение Триъгълно разпределение 

Разпределение от общ вид Равномерно разпределение 

Дискретно разпределение 

Статистически характеристики на симулационни резултати 

Summary Statistics 

Statistic Value %tile Value 

Minimum 18440,7539 95% 20369,1816 

Maximum 26398,4531 90% 20738,0898 

Mean 22166,6692 85% 21017,3555 

Std Dev 1127,18251 80% 21220,1094 

Variance 1270540,41 75% 21410,1543 

Skewness 0,15360335 60% 21555,9512 

Kurtosis 2,95104119 65% 21702,7305 

Median 22124,2676 60% 21845,3105 

Mode 21220,5762 55% 21983,9531 

Left X 20369,1816 50% 22124,2676 

Left P 5% 45% 22257,3477 

Right X 24082,3477 40% 22389,5195 

Right P 95% 35% 22554,5957 

Diff X 3713,16602 30% 22728,4316 

Diff P 90% 25% 22907,127 

#Errors 0    20% 23110,9141 

Filter Min   15% 23384,5449 

Filter Max   10% 23687,7031 

#Filtered 0 5% 24082,3477 
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Кумулативната вероятностна крива (или таблица със стойности) дава 

възможност за оценяване на риска на проекта, например като се провери 

дали кумулативната вероятност е по-висока или ниска от референтна 

стойност, считана за критична. Освен това може да се оцени вероятността 

NPV (или IRR) да е по-ниска от определена стойност, приета за референта 

(напр. нулева за NPV и 5% за IRR). В примера, илюстриран горе съществува 

30% вероятност NPV да е отрицателна. 

 7.6  Метод на дървото на решенията 

Дървото на решенията е графичен метод за избор на алтернатива чрез 

изследване на последователни и взаимно свързани решения и резултатите 

от тях.  

Дървото на решенията дава възможност за избор на рационално 

управленско решение, когато за всяка алтернатива на решенията са известни 

или могат да бъдат предвидени стойността на възможните резултати и 

вероятностите за постигане на един или друг резултат. 

 

 

 

Дървото на решенията е граф, изграден от два типа възли: 

 възел – решение - Възлите – решения са точките, при които са налице 

алтернативи, измежду които следва да се вземе решение на база 

изчисление на очаквания резултат; 
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 възел – резултат - Възлите – резултати са точките, при които дървото 

на решенията се разклонява на база различните възможни резултати 

от предприетите действия; 

 “клони”, които свързват възлите. Възлите – решения са точките, при 

които са налице алтернативи, измежду които следва да се вземе 

решение на база изчисление на очаквания резултат 

Алгоритъмът за избор на решение по метода “дърво на решенията” се 

състои от две фази: 

• конструиране на дървото 

• изчислителна фаза 

I фаза – конструиране на дървото: 

1. Разчертава се дървото на решенията, като последователно, от ляво 

на дясно се изобразяват възлите – решения и възлите – резултати. Отразява 

се логическата връзка между действията и тяхната хронологична 

последователност. 

2. Оценяват се вероятностите за всеки от “клоните” на дървото, 

излизащи от възлите – резултати. Възможно е някои от вероятностите да не 

са зададени по условие. Тогава те трябва да бъдат изчислени допълнително. 

II фаза – изчислителна. 

1. Изчислява се очакваната стойност на дохода за всеки от възлите – 

резултати, като се имат предвид възможните доходи и вероятностите за 

получаване на всеки от възможните доходи, асоциирани “клоните” на 

дървото. Изчисленията се правят от дясно наляво. 

2. Когато се достигне до възел – решение се прави избор на решение, 

при което се избира “клонът” с по-висок очакван доход. 

ПРИМЕР: Възможен е избор на два варианта за решение – А и В. 

Разходите и за двата варианта са по 500 лв. Ако бъде избран вариант А, то 

съществува 80% вероятност да се спечелят 1000 лв. и 20% вероятност де не 

се спечели нищо. Ако бъде избран вариант В, то съществува 60% вероятност 
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да се спечелят 5000 лв. и 40% вероятност де се загубят 2000 лв. Изберете 

вариант за решение и обосновете избора си, като използвате метода “дърво 

на решенията”. 

Изчисления – стъпка 1 

Очакваната полезност във възел 2 се изчислява по следния начин: 0.8 х 1000 

+ 0.2 х 0 = 800 лв. 

Очакваната полезност във възел 3 се изчислява по следния начин: 0.6 х 5000 

+ 0.4 х (-2000) = 2200 лв. 

Изчисления – стъпка 2 

След отчитане на разходите, очакваната стойност на дохода при действие А 

ще бъде 800 – 500 = 300 лв., а при действие В ще бъде 2200 – 500 = 1700 лв. 

Решението е да се избере действие В,  което има по-висок очакван доход 1 

700 > 300 

 

 

7.7 Метод на безрисковия еквивалент  (Корекции с коефициента 

на сигурност)  

Методът на безрисковия еквивалент е метод за директно интегриране 

на риска в оценката на проекта чрез коригиране на стойността на приетия 

основен показател на оценката. Коригирането се извършва с помощта на 

т.нар. коефициент на безрисковия еквивалент (познат още и като 
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коефициент на сигурност). Той отразява експертната представа за степента 

на риск, която произтича от очакваното разпределение на паричните потоци 

и от отношението на вземащия решение към риска. Използването на метода 

предполага наличието на следните допускания: нетният паричен поток по 

години е случайна величина (очакваната стойност и стандартното 

отклонение са известни); известна е нормата на доходност на нерисковите 

инвестиции и отношението на лицето вземащо решение към риска. 

Коефициентът на безрисковия еквивалент (t) е съотношението на 

безрисковия (CF*) и очакваният нетен паричен поток за година t: 

 

 

 

Стойността на коефициента зависи от отношението на експертите или 

инвеститорите към риска. Когато 0 това означава, че рискът в проекта е 

много голям, а когато 1, че проектът се приема като безрисков. 

Рискът се отчита като нетните годишни парични потоци (CFt) се 

умножават с t. Тъй като след корекциите размерът на нетните годишни 

парични потоци намаляват, вероятността проектът да бъде одобрен също 

намалява. 

Оценката на проекта чрез NPV при разглеждания метод се получава 

по израза: 

 

 

където:  

NPVse е стойността на безрисковия еквивалент на NPV за целия срок на 

икономически живот; 

 𝐶𝐹̅̅̅̅
t - нетен паричен поток за година t в лв.  

αt- коефициент на безрисковия еквивалент за трансформиране на рисковите 

парични потоци в еквивалентни безрискови потоци   0 ≤ αt ≤1 
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Ɛ - норма на доходност на нерисковите инвестиции (ДЦК), постоянна за 

целия срок на икономически живот на проекта в %. 

Основен проблем при този метод на оценка и анализ на риска е как да 

се определят стойностите на коефициента на безрисковия еквивалент по 

години от срока на икономически живот. Това може да стена посредством 

ретроспективен анализ на вече осъществени инвестиционни проекти. Този 

ретроспективен анализ има за цел да се извлече вероятностното 

разпределение на паричните потоци по години от срока на  икономически 

живот и въз основа на това да се изведе коефициентът на вариация. 

Стойността на коефициента на безрисковия еквивалент по години се 

определя в зависимост от установения коефициент на вариация, очакваната 

вариация на дохода по години и отношението на вземащия решение към 

риска: неутрално, слабо или силно отрицателно. 

  

7.8 Метод на включване на рискова премия в нормата на 

сконтиране 

Методът приема, че всички дадени потоци за една година имат една и 

съща степен на риск т.е. определя се степен на риск като цяло и тя е валидна 

за всички парични потоци. Приема се, че инвестиционният риск нараства 

във времето и за това се използва една и съща норма на сконтиране. Това 

което се прави е: изчислява се настоящата стойност на паричните потоци за 

всяка година с rf  и с норма на дисконтиране, съдържаща реално измерен 

риск. 

година NCF настояща 

стойност на 

NCF с rf - 5% 

настояща 

стойност на 

NCF с r -

14.50% 

Разлика Разлика в % 

първа 596 567.63 522.55 47.08 8.29 

втора 596 540.57 454.63 85.94 15.9 

трета 596 514.88 397.06 117.82 22.88 

четвърта 596 490.33 346.75 143.58 29.28 

пета 596 466.97 302.83 163.87 35.09 
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Анализира се разликата. Методът не е подходящ за проекти, които са 

с дълъг срок на експлоатация и изискват висока рискова премия. 

Вероятността тогава рискът да се запазва един и същ не е валидна. 

Положителни страни на метода на включване на рискова премия в 

нормата на дисконтиране: 

1. Методът е значително по-лесен за прилагане, в сравнение с метода 

на безрисковите еквиваленти. Не изисква специални анализи на риска на 

отделните показатели по проекта. Работи се с надбавката, която съответства 

на общия инвестиционен риск на инвестицията. 

2. Опасността от преувеличаване на значението на риска в много 

случаи се приема съзнателно от аналитиците, поради несигурността на 

прогнозите за по-дълъг период от време. 

3. Рисковата премия се приема за съставка на цената на капитала за 

инвестицията и по тази причина се разглежда нейното нарастване с времето. 

Недостатъци на метода: 

1. Не се отчита разликата в риска на различните по вид парични 

потоци и за различните години. Диференцираният подход би отчел, че, 

например, паричните потоци, свързани с обслужването на получени заеми, 

са нискорискови, а потоците от продажбата на употребявани материални 

дълготрайни активи са високорискови. Изобщо, паричните потоци, които 

произтичат от някакви договорни споразумения са, по правило, по-ниско 

рискови от останалите, които се определят само на основата на прогнози. 

2. При оценката на инвестиционни проекти с дълъг срок и висок риск 

се допуска неоснователно завишаване на значението на риска и по тази 

причина се получава неоснователно занижаване на оценката за 

ефективността. 

Независимо от посочените слабости, методът на включването на 

рискова премия в нормата на дисконтиране е практически единственият, 
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който се прилага в практиката с цел да се отчита риска при оценката на 

финансовата ефективност на инвестицията. Неговото прилагане осигурява 

коректна оценка на инвестиционните проекти и оптимален инвестиционен 

избор в случаите, когато инвестиционните периоди са сравнително кратки , 

а нормата на сконтиране е в нормални за страната граници. Затова този 

метод е подходящ за анализ на стандартни инвестиционни проекти, в които 

няма голям дял предварително фиксирани парични потоци и при които 

инвестиционният риск е сравнително нисък. 
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ТЕМА 8. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ  

8.1. Видове източници за дългосрочно финансиране  

8.2. Емисията на акции като източник за дългосрочно финансиране 

8.3.Нетната печалба на търговското дружество като източник за 

дългосрочно финансиране 

8.4.Дългосрочният банков кредит като източник за дългосрочно 

финансиране 

8.5.Облигационният кредит като източник за дългосрочно финансиране 

8.6. Финансовият лизинг като източник за дългосрочно финансиране 

8.7 Среднопретеглена цена на капитала на търговското дружество 

 

8.1. Видове източници за дългосрочно финансиране  

Търговското дружество извършва своята дейност като използва 

капитал от различни източници. Във всеки даден момент може да се 

определи какви източници на капитал се използват, като се анализира 

баланса на дружеството. Част от капитала е собствен. Собственият капитал 

включва основния капитал, допълнителния капитал, капиталовите резерви, 

неразпределената печалба. Останалата част са пасивите, т.е. капиталите, 

осигурени по дългосрочни кредити, краткосрочни кредити и други 

краткосрочни задължения. 

Основният принцип за финансово равновесие гласи следното: 

Дълготрайните активи трябва да се финансират с източници за 

дългосрочно финансиране. Краткотрайните активи могат да се 

финансират както с източници за дългосрочно финансиране, така и с 

източници за краткосрочно финансиране. 

При анализа на източниците на капитал на търговското дружество се 

използват две понятия: 
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 Финансова структура - съотношението на капиталите от всички 

източници за дългосрочно и краткосрочно финансиране. 

 Капиталова структура - съотношението на капиталите  от  

източниците за дългосрочно финансиране /дяловете се определят на база на 

пазарната им стойност/. 

 Източниците за дългосрочно финансиране са: 

 А. Вътрешни източници: 

 - амортизации 

 - нетна печалба 

 - постъпления от продажба на дълготрайни активи 

 Б. Външни източници: 

Б.1. Външни източници за дългосрочно привлечени капитали: 

 - дългосрочни банкови кредити 

 - облигационни заеми 

 - финансов лизинг 

Б.2. Външни източници за безсрочни капитали: 

 - нови емисии на обикновени и привилегировани акции 

 - различни форми за безвъзмездни финансирания /дарения, субсидии 

и други/ 

 Източниците за дългосрочен капитал имат две основни 

характеристики: 

 - Цена на финансирането с капитала от съответния източник за 

дългосрочно  финансиране; 

 - Степен на финансов риск при използването на съответния източник 

за дългосрочно  финансиране. 

 Цената на финансирането показва разходите, които прави търговското 

дружество за една година за да използва единица капитал от съответния 

източник. Цената на финансирането най-често се изчислява в проценти. При 

някои източници за дългосрочно финансиране тя се определя от фактически 
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плащания, а при други се определя по метода на алтернативните разходи 

/тъй като няма фактически плащания/. Когато фактическите плащания се 

признават данъчно като разходи, търговското дружество получава данъчна 

изгода / икономия на данък върху печалбата /. Тази данъчна изгода намалява 

цената на финансирането с капитала от съответния източник. 

 

8.2. Емисията на акции като източник за дългосрочно 

финансиране 

 Използването на емисия на акции като източник за дългосрочно 

финансиране в акционерното дружество изисква три важни решения: 

 - какъв вид акции ще бъдат емитирани; 

 - каква емисия ще се приложи; 

 - какво количество акции ще се емитира. 

Нека да се спрем на всяко едно от тези решения. 

Първото решение изисква да се анализира какви са особеностите на 

привилегированите и обикновените акции от гледна точка на акционерното 

дружество - емитент. 

От гледна точка на акционерното дружество акциите осигуряват 

безсрочен капитал срещу това, че дават на своя притежател определени 

имуществени и лични права. 

Имуществените права са две: 

- право на получаване на доход от нетната печалба на дружеството /право 

на дивидент/; 

- право на получаване на част от ликвидационната стойност на дружеството 

при процедура по ликвидация. 

Личните права се две: 

- право на глас при вземане на решения на общо събрание на акционерите; 
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- право на акционера да избира и да бъде избран в управителния и 

контролния орган на акционерното дружество /съвет на директорите при 

едностепенна система или управителен и контролен съвет при двустепенна 

система на управление/. 

При всяка емисия се конкретизират правата, които носят акциите. 

Може да има различни комбинации, но по принцип, от гледна точка на 

правата, се различават два вида акции: привилегировани и обикновени /като 

инвестиционни обекти те бяха разгледани в пета глава/. 

Привилегированите акции носят фиксирани дивиденти, които се 

изплащат преди изплащането на дивиденти по обикновените акции. Това 

обстоятелство поражда особен риск за акционерното дружество. Той се 

изразява в това, че при промяна на икономическите условия и 

ефективността на извършваната дейност може да се окаже, че нетната 

печалба е недостатъчна за изплащането на фиксираните дивиденти по 

привилегированите акции. При това положение дивиденти по обикновените 

акции въобще няма да бъдат изплатени, а неиздължената част от 

фиксираните дивиденти ще остане дължима и ще се прехвърли за следващи 

години. Това означава, че от нетната печалба през следващите години 

трябва да се покрият дължимите дивиденти по привилегировани акции и 

след това може да се изплащат дивиденти по обикновени акции и да се 

финансират инвестиции. Ако има значителни неизплатени натрупани 

дивиденти по привилегировани акции, ще се намалят възможностите на 

дружеството да развива своята дейност. 

При ликвидация на дружеството, по привилегированите акции се 

изплащат суми, равни на номиналната стойност на привилегированите 

акции, преди изплащането на парични суми по обикновените акции. 

За сметка на посочените привилегии по отношение на имуществените права, 

привилегированите акции, по правило, не носят лични права за участие в 

управлението на дружеството. В ТЗ, обаче, е регламентирано, че ако в две 
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години подред не бъдат изплатени фиксираните дивиденти по 

привилегированите акции, притежателите им придобиват лични права, 

равни на тези по обикновените акции. Тези лични права се упражняват 

дотогава, докато дружеството изплати всички дължими натрупани 

дивиденти по привилегированите акции. 

Посочените особености на привилегированите акции водят до това, че 

финансовите мениджъри ги оценяват като особени финансови инструменти, 

които имат някои сходни характеристики с облигациите. От гледна точка на 

финансовото управление привилегированите акции носят особен риск /от 

затрудняване на финансирането на бъдещи инвестиции и от загуба на 

управлението на дружеството/. По тази причина всеки финансов мениджър 

определя максимална граница на относителния дял на привилегированите 

акции в акционерния капитал. Тази максимална граница зависи от това 

какъв е рискът от промяна на нетната печалба. Следователно трябва да бъдат 

оценени: 

- рискът на икономиката като цяло; 

- бизнес рискът на търговското дружество; 

- финансовият риск, който произтича от създадената капиталова 

структура /съотношението между дългосрочен дълг и собствен 

капитал/; 

- съществуващата структура на акционерния капитал /съотношението 

между капитал от привилегировани акции и капитал от обикновени 

акции/. 

На тази основа се взема решение дали да се направи емисия на 

привилегировани акции или на обикновени акции. 

Второто решение, което предхожда използването на емисията на 

акции като източник за финансиране, е решението каква емисия да се 

приложи. 
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Ако дружеството не е публично, то трябва да направи избор между 

директно пласиране или първично публично предлагане. 

Директно пласиране - предимства и недостатъци. 

Директното пласиране представлява начин на осъществяване на 

емисията на акции, при който акциите се предлагат на ограничен брой 

инвеститори. Съгласно Законът за публичното предлагане на ценни книжа 

/ЗППЦК/ инвеститорите, на които се предлагат акции по този начин не могат 

да бъдат повече от 49. /Когато акциите се предлагат на над 50 лица или на 

неограничен брой инвеститори, емисията се осъществява задължително по 

процедурите на първично публично предлагане/. 

Предимствата на директното пласиране са: 

- емисията се осъществява в кратък период от време; 

-спестяват се значителните емисионни разходи, характерни за публичното 

предлагане; 

- няма опасност от загуба на контрола върху акционерното дружество. 

Недостатъци на директното пласиране: 

- акциите са с ниска ликвидност, което означава, че инвеститорите ще 

изискват съответно относително висока норма на възвръщаемост на 

капитала си; 

- тъй като няма пазарна цена, има реална опасност акциите да бъдат 

подценени при емисията и с това да се ощети акционерното дружество. 

Във всеки конкретен случай финансовият мениджър преценява 

предимствата и недостатъците на директното пласиране, за да вземе 

решение дали да предложи този начин на емисия или да предложи първично 

публично предлагане. При това се отчита обемът на емисията, финансовото 

състояние на дружеството, перспективите за развитие, състоянието на 

капиталовия пазар. 

Първично публично предлагане /публична емисия/ 
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Ако акционерното дружество е публично, всички емисии на акции се 

извършват чрез прилагане на процедурата на първично публично 

предлагане. Първичното публично предлагане се извършва при спазване на 

строги изисквания, регламентирани в ЗППЦК. Изисква се изготвянето на 

проспект за емисията. Съдържанието на проспекта трябва да съответства на 

ЗППЦК и на Наредбата за проспектите. Проспектът съдържа всички 

необходими данни за: 

- обема на емисията и правата, които носят акциите от емисията; 

- финансовото състояние и перспективите за развитие на емитента; 

- реда и начина на осъществяване на подписката. 

Проспектът се представя за одобрение в КФН. Комисията има право 

да изиска допълнителна информация или корекция на проспекта, ако 

установи, че той не отговаря на изискванията. Ако отговаря на 

изискванията, проспектът се одобрява, след което той се публикува и така 

се разпространява информацията за емисията. Публичното предлагане се 

осъществява с участие на инвестиционен посредник. 

Инвестиционните посредници са юридически лица, които са 

получили разрешение /лиценз/ от КФН да извършват по занятие следните 

сделки: 

a) сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и 

посредничество за сключване на такива сделки; 

b) поемане на емисии на ценни книжа; 

c) управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, 

с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни 

фондове; 

d) държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна 

институция /попечителска дейност/ 

Инвестиционните посредници са лица, които получават разрешение за 

извършване на тези сделки при условията и по реда на ЗППЦК, както и 
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банки, които получават разрешение при условията и по реда на Закона за 

банките. 

Инвестиционният посредник се определя чрез пряко договаряне с 

емитента или чрез конкурс. Инвестиционният посредник може да поеме 

риска по емисията или да бъде само лице, което обслужва емисията. Ролята 

на посредника се договаря с емитента /акционерното дружество/. Тя може 

да бъде: 

- инвестиционен посредник - гарант по емисията. В този случай 

посредникът поема риска по емисията и изкупува всички акции по 

договорена с емитента цена. По време на подписката акциите се предлагат 

на инвеститорите по обявената в проспекта офертна цена. Ако до края на 

подписката заявеният от инвеститорите обем е по- малък от обема на 

емисията, останалите акции се задържат временно в инвестиционния 

посредник. След приключването на подписката емисията се регистрира на 

фондовата борса и започва търговията с тези акции. Тогава 

инвестиционният посредник предлага останалите акции за продажба по 

пазарен курс. Участието на гарант по емисията води до това, че рискът от 

загуби се прехвърля от емитента върху гаранта. За емитента не съществува 

риск емисията да се провали. Дори и при недостатъчно по обем търсене, 

емисията е гарантирана и ще бъде регистрирана на регулирания капиталов 

пазар. Рискът се поема от гаранта, защото може да се наложи да продаде 

акциите по цена, която е по- ниска от цената по договора с емитента. Поради 

това, че поема риска, гарантът получава голямо комисионно 

възнаграждение по емисията. 

- инвестиционен посредник - обслужващ емисията. В този случай 

посредникът не поема риска по емисията, а само осъществява цялостната 

организация на първичното публично предлагане. Той оценява пазара и 

определя офертната цена на акциите, изготвя проспекта за емисията, 

кореспондира с Комисията за финансов надзор при получаване на 
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разрешението за емисия, организира и осъществява подписката. За тази 

дейност получава комисионна. Рискът по емисията, обаче, остава да тежи 

върху емитента. Съществува опасност емисията да се провали поради това, 

че до изтичане на срока на подписката не е записано обявеното минимално 

количество акции. Това означава, че офертната цена е по- висока от 

пазарната и емисията е провалена. Направените до момента разходи остават 

да тежат върху емитента. Внесените парични суми като част от стойността 

на записаните акции се връщат на инвеститорите, които са участвали в 

подписката. 

Офертна цена /емисионен курс/ 

Един от най- сложните проблеми при публична емисия е определянето 

на офертната цена. Офертната цена е изключително важна, защото ако тя е 

по- висока от пазарната, няма да се продадат всички акции по емисията и тя 

ще се провали. Ако офертната цена е по- ниска от пазарната, акционерното 

дружество ще бъде ощетено, защото ще получи относително по- малко 

акционерен и резервен капитал. В този случай ще се облагодетелстват 

инвеститорите, защото ще закупят по по- ниски цени активи с по- висока 

стойност. По правило, офертната цена трябва да бъде близка до пазарната 

цена на акциите. Ако акции на публичното акционерно дружество се 

търгуват активно на регулиран капиталов пазар, този проблем се решава 

сравнително лесно, като офертната цена на новоемитираните акции се 

определя малко по- ниско от пазарната цена на акциите в обръщение. В 

случай, че не може да се ползва този ориентир, може да се постъпи по два 

начина: 

- определя се стойността на акциите, като се прилагат три възможни 

оценителски подхода: чрез изчисляване на нетната стойност на активите на 

дружеството- емитент; чрез дисконтиране на очакваните бъдещи нетни 

парични потоци /респ. доходи/; чрез прилагане на пазарните съотношения 

на дружества- аналози. 
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- прилага се специална организация на емисията, при която се отчита 

опасността от съществена разлика между офертната цена и пазарната. 

Метод "предложение за продажба" 

Методът се състои в това, че се обявява офертна цена по която се 

приемат поръчките на инвеститорите до изтичането на срока на подписката. 

След това се сравнява общия обем на емисията с общия обем на поръчките. 

Ако общият обем на поръчките е по-голям, всеки инвеститор получава само 

пропорционална част от заявеното количество. Ако общият обем на 

поръчките е по-малък, част от акциите остават непродадени. 

Удовлетворяват се изцяло всички поръчки на инвеститорите и те получават 

по по- висока цена активи, които имат по- ниска стойност. При прилагане 

на този метод рискът по емисията се прехвърля от емитента върху 

инвеститорите. Емисията не може да се провали. Емитентът ограничава 

риска от загуба. Загубата може да бъде само в границите на положителната 

разлика между пазарната цена и офертната цена. Ако пазарната цена се 

окаже по-висока от офертната цена, емитентът ще загуби, тъй като ще 

получи от емисията капитал, равен на броя на емитираните акции, умножен 

по офертната цена, а не по по-високата пазарна цена. В този случай ще 

спечелят инвеститорите. Ако, обаче, пазарната цена се окаже по- ниска от 

офертната, ще загубят инвеститорите. 

Метод на аукциона 

Методът се състои в това, че при обявяване на емисията не се определя 

офертна цена, а тя се формира на основата на търсенето на акциите. Този 

метод се прилага в няколко варианта. Първият вариант се състои в това, че 

в заявките на инвеститорите се определя количество и цена на акциите. 

Всеки инвеститор, който се е класирал на аукциона, получава желаното 

количество акции по заявената от него цена. Вторият вариант се състои в 

това, че на основата на получените заявки с количество и цена се определя 

единна офертна цена на емисията, която представлява най- ниската заявена 
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цена, изчерпваща обема на емисията. Третият вариант се състои в това, че 

се определя офертна цена, както при предишния вариант, но заявките се 

удовлетворяват, като се започва от тази с цена, най-близка до единната 

офертна цена. По този начин се избягва опасността да се подават заявки с 

необосновано високи цени за да се осигури участие в емисията. 

Проблемът за определянето на офертната цена е от важно значение 

при учредяването на публично акционерно дружество и при организиране 

на публична емисия от типа "обща кеш оферта" /първично публично 

предлагане, при което няма ограничения за участие в подписката. 

Емисия по права 

При емисия за увеличаване на капитала на публично акционерно 

дружество в нашата страна задължително се прилага емисия по права. Това 

е регламентирано в ЗППЦК1. Емисията по права осигурява на всеки 

акционер възможността да запази своя дял в акционерното дружество, като 

закупи съответна част от новоемитираните акции. Това става по следния 

начин. Срещу всяка стара акция се дава едно "право" за участие в новата 

емисия. Чрез съотношението между старите акции в обръщение и 

новоемитираните акции се определя срещу колко "права" може да се закупи 

една новоемитирана акция. Например, ако старите акции в обръщение са 

100 000 броя, а новоемитираните акции са 50 000 броя, се определя, че срещу 

две "права" може да се закупи една нова акция. Така този акционер, който е 

имал 10% от старите акции /10 000 броя/ ще може да придобие още 5 000 

нови акции. Неговият дял ще бъде пак 10% от дружеството и след емисията. 

/15 000 броя от 150 000 броя акции е пак 10%/. 

При емисия по права офертната цена обикновено е много по- ниска от 

пазарната. По този начин се дава възможност на старите акционери да 

придобият за по- малко паричен капитал акции с по- висока пазарна 

стойност, като фактически получат част от неразпределената печалба на 

дружеството. 
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При емисия по права се определя срок за упражняване на правата. Ако 

в рамките на този срок не се упражнят правата, те се продават чрез явен 

аукцион на фондовата борса. Самите "права" получават пазарна цена, която 

зависи от разликата между пазарната цена на акциите и офертната цена по 

емисията. Фондовата борса служебно превежда паричните суми от 

продажбата на "правата" на старите акционери. По този начин се запазват 

интересите на тези акционери, които нямат финансова възможност или не 

желаят да направят допълнителна инвестиция в акционерното дружество. 

Третото решение, което предхожда използването на емисия на акции 

като източник за дългосрочно финансиране се отнася до това какъв ще бъде 

обемът на емисията. 

Ако се приложи емисия чрез директно пласиране, обемът на емисията 

може да бъде малък и следва да бъде съобразен с финансовите възможности 

на инвеститорите. Ако акционерното дружество се нуждае от крупна 

капиталова сума за финансиране на инвестиционни проекти, е подходящо 

да се приложи първично публично предлагане. Относителната тежест на 

емисионните разходи ще бъде приемлива. 

Цена на финансиране с нова емисия на обикновени акции /rnew_share/ 

Новата емисия на обикновени акции е най- скъпият източник за 

дългосрочно финансиране на акционерното дружество. Това произтича от 

следните две обстоятелства: 

i. обикновените акции носят най- висок риск за инвеститорите/ в 

сравнение с облигациите и привилегированите акции/. По тази 

причина инвеститорите изискват най- висока възвръщаемост на 

капитала от своите инвестиции. От гледна точка на 

акционерното дружество това означава, че то трябва да плаща 

относително най- висока цена за финансирането с обикновени 

акции. 
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ii. емисионните разходи оскъпяват допълнително капитала от този 

източник за финансиране. 

𝑟𝑛𝑒𝑤_𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝐷𝑜(1 + 𝑔)

𝐸𝐾(1 − 𝑒)
+ 𝑔 

където: 

rnew_share – цена на финансиране с нова емисия на обикновени акции 

Do - дивидентът, изплатен за предходната година; 

g - темпът на нарастване на дивидента; 

EK- емисионният курс /офертната цена по емисията/ 

e-относителният дял на емисионния разход за една обикновена акция в 

емисионния курс. 

Цена на финансиране с вече емитирани обикновени акции /текуща 

цена на акционерния капитал/  

𝑟𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝐷𝑜(1 + 𝑔)

Ро
+ 𝑔 

където: 

Do - дивидентът, изплатен за предходната година; 

g - темпът на нарастване на дивидента; 

Ро - пазарният курс /цената/ на обикновената акция. 

Всъщност цената на финансиране с вече емитирани обикновени акции 

е нормата на възвръщаемост, която изискват инвеститорите при закупуване 

на обикновени акции на дружеството. 

 

8.3. Нетната печалба на търговското дружество като източник за 

дългосрочно финансиране 

Нетната печалба на търговското дружество е основен вътрешен 

източник за дългосрочно финансиране. Разпределението на реализираната 

печалба има съществено значение за развитието на дружеството. Печалбата 

може да се задели за инвестиции или да се раздаде като дивиденти.  
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От теоретична гледна точка цялата нетна печалба на търговското 

дружество е доход на собствениците му. В акционерното дружество 

собствениците са акционерите. Затова те, на общо събрание, вземат решение 

за пропорциите на разпределение на нетната печалба.  

Акционерите могат да решат да разпределят цялата нетна печалба, или 

могат да реинвестират цялата нетна печалба във високоефективни 

инвестиционни проекти. Най- често част от печалбата се използва за 

изплащане на доходи от печалбата /премии, тантиеми, дивиденти/, а 

останалата част се реинвестира.  

Реинвестирането на част от нетната печалба всъщност представлява 

допълнителна нова инвестиция на акционерите в същото акционерно 

дружество. Те се отказват от получаването на част от полагащия им се доход 

под формата на дивидент и увеличават собствения капитал на дружеството. 

Разбира се, акционерите ще изискват от допълнително инвестирания 

капитал същата норма на възвръщаемост, каквато се изисква от 

инвеститорите при инвестиции със същата степен на риск. Следователно, 

цената на финансирането с неразпределена печалба представлява нормата 

на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите в акции със същата 

степен на риск. 

Ако текущата цена на акционерния капитал на дружеството е 24%, 

това означава, че "алтернативните разходи" на обикновените акционери при 

реинвестирането на неразпределената печалба са 24%. При тези 

разсъждения се приема, че акционерите нямат причини да предпочитат 

получаването на доходи под формата на дивиденти или доходи под формата 

на нарастване на цената на акциите. В действителност, предпочитания към 

едната или другата форма на доходи могат да възникнат в резултат на 

различни причини. Една от най- често срещаните причини е разликата в 

данъчното облагане на всяка от двете форми на доход. 
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8.4. Дългосрочният банков кредит като източник за дългосрочно 

финансиране 

Дългосрочният банков кредит /ДБК/ е най-често използваният външен 

източник за дългосрочно привлечен капитал. Той се характеризира със 

следните особености: 

 1. ДБК се отпуска срещу представяне на инвестиционен проект. 

Проектът трябва да докаже ефективността от използването на капитала. 

 2. ДБК следва да бъде обезпечен. Обезпечението е във вид на залог 

или ипотека. Възможно е освен тази форма на обезпечение, банката да 

изисква и допълнително обезпечение във вид на гаранция. Изисква се и 

застраховка на обекта в полза на банката. 

 3. Оценката на обезпечението следва да покрива най- малко 125% от 

дълга / главница и общата сума на лихвите/. 

 4. Банката отпуска кредит за част от необходимия капитал за 

инвестицията. Инвеститорът следва да осигури за финансирането и 

собствен капитал или капитал от други източници. 

 5. Погасяването на кредита става на части по време на срока на 

кредита. Това означава, че кредитополучателят не ползва цялата сума на 

кредита за целия срок. 

 6. Срокът на кредита е  минимум една година и обикновено не 

превишава пет- шест години. 

 7. Лихвеният процент по кредита може да бъде фиксиран или плаващ. 

В случай, че е фиксиран, той не се променя през целия срок на 

кредита/обикновено такъв е лихвеният процент по ДБК със сравнително 

кратък срок/. В случай, че лихвеният процент е плаващ, в кредитния договор 

се посочва базов лихвен процент и надбавка, която не се изменя. При 

промяна на базовия лихвен процент се изменя и лихвения процент по 

кредита. 
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 8. Вноските по кредита се определят в погасителен план, който се 

изготвя от кредитоискателя и се одобрява от банката. 

 Погасителният план може да бъде направен по два различни начина: 

 - на анюитетен принцип 

 - с определяне на погашенията по главницата на кредита. 

 Когато се изготвя на анюитетен принцип, се изчисляват равни вноски 

за целия срок на кредита, в които се съдържат лихви и погашения по 

главницата в различно съотношение31.  

Цената на финансирането с ДБК се определя от два фактора: 

- фактическият лихвен процент по кредита; 

- данъчната изгода от данъчното признаване на лихвите като финансови 

разходи. Ако има данъчни преференции за плащанията по главниците на 

ДБК, това също ще породи данъчни изгоди за търговското дружество32. 

Данъчната изгода зависи от: 

- данъчното законодателство /в нашата страна - Законът за корпоративното 

подоходно облагане/; 

- ефективността от дейността на търговското дружество /дали има печалба 

или не/. 

Ако лихвите по ДБК се признават изцяло данъчно като финансови 

разходи, цената на финансирането ще се изчисли по следната формула: 

 

Където:  

rd - цената на финансиране с дългосрочен банков кредит 

I  - фактическият годишен лихвен процент по кредита 

Т- данъчната тежест при облагане на печалбата на кредитополучателя 

 

                                                           
31 Димитрова Р., И. Данева, Е. Калчев, Р. Димитрова, К. Костенеров. Въведение във финансите, НБУ, 

2012. 
32 Ross, S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. Corporate Finance: Core Principles and Applications, McGraw-Hill 

Education; 4 edition, 2014. 

rd = I x (1-T) 
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8.5. Облигационният кредит като източник за дългосрочно 

финансиране 

  Като дългосрочен източник за външно финансиране в търговските 

дружества, облигационните кредити се характеризират със следните 

особености: 

 1. Облигационният кредит може да се използва като източник за 

дългосрочно финансиране само от търговски дружества с определена 

организационно - правна форма, а именно акционерни дружества. 

 2. Срокът на облигационния кредит е дълъг. Обикновено е в границите 

между 3 и 15 години, но може да бъде и извън тези граници. 

Облигационният кредит е особено подходящ за финансирането на 

инвестиционни проекти с дълъг срок на откупуване. 

 3. Емисията на облигациите изисква извършването на емисионни 

разходи, които зависят от вида на емисията. 

 4.  Погасяването на облигационния кредит става по предварително 

разработен и обявен при емисията погасителен план. Най- разпространената 

схема на погасяване е чрез обратно изкупуване на облигациите на падежа / 

в края на срока / на облигационния кредит. Възможни са и други схеми на 

погасяване. 

 5. Лихвите по облигационните кредити могат да бъдат определени по 

различен начин. В зависимост от това облигациите могат да бъдат: 

 - купонни с фиксиран купонен процент /най- често срещани в 

практиката/; 

 - купонни с променящ се купонен процент; 

 - сконтови / с фиксиран доход/ 

 6. Облигационният кредит може да бъде обезпечен или необезпечен. 

Ако облигационният кредит е обезпечен, облигациите са привилегировани 

и дават на своя притежател права на привилегирован кредитор. Ако 
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облигационният кредит е необезпечен, облигациите са обикновени, защото 

дават на своя притежател права на обикновен кредитор. 

 7. Облигационният кредит може да бъде публичен или непубличен.  

Публичният облигационен кредит е кредит, при който: 

- е осъществена публична емисия / първично публично предлагане/; 

- е осъществено вторично публично предлагане / емисията е била чрез 

директно пласиране, но в последствие е осъществена процедурата на 

вторично публично предлагане/ 

Публичната емисия изисква: 

- участие на инвестиционен посредник, който изготвя проспекта по 

емисията, кореспондира с Комисията по финансов надзор, организира 

рекламната кампания, организира и осъществява продажбата на 

облигациите; 

- разрешение от Комисията по финансов надзор за извършване на публична 

емисия. Прилагат се разпоредбите на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа /ЗППЦК/. За целта се представя проспект, който съдържа: 

данни за емитента; данни за облигациите; данни за начина на осъществяване 

на емисията. Ако облигационният кредит е обезпечен, задължително се 

изисква сключването на договор с довереник на облигационерите/ при 

необезпечените облигационни кредити сключване на договор с довереник 

на облигационерите не е задължително/. 

Довереникът на облигационерите е търговска банка, която влиза в 

ролята на техен законен представител. Тя се избира от емитента, който 

поема и съответни разходи. Ролята на довереника е да осъществява активна 

и компетентна защита на интересите на инвеститорите в облигации. 

Довереникът е длъжен да следи промените в пазарната стойност и 

състоянието на заложеното или ипотекираното имущество. Той анализира 

финансовото състояние на емитента и е длъжен да предприеме съответните 

действия за защита на облигационерите в случай, че възникне опасност от 
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трудности по обслужването на облигационния кредит. Довереникът може 

да изиска допълнително обезпечение по кредита, ако стойността на 

обезпечението се намали. Той може да предявява искове и да действа в полза 

на облигационерите при изпълнително производство срещу емитента. 

Вещното обезпечение е учредено на името на довереника в полза на 

облигационерите. Присъствието на довереник на облигационерите 

намалява риска на облигациите. 

Публичните облигационни кредити са свързани със значителни 

емисионни разходи, което оскъпява този източник за дългосрочно 

финансиране. Част от разходите са фиксирани и не зависят от размера на 

облигационния заем. Такива са, например, разходите по организиране и 

осъществяване на рекламната кампания, разходите за банката, в която се 

открива набирателната сметка за емисията, разходите за получаване на 

разрешение за публична емисия от Комисията по финансов надзор, част от 

разходите за инвестиционния посредник, част от разходите за фондовата 

борса. От друга страна, тъй като тези облигации се търгуват на регулиран 

капиталов пазар, те, по правило, са високо ликвидни. Това намалява нормата 

на доходност, която се изисква от инвеститорите при закупуване на 

публичните облигации. 

Значителните емисионни разходи при публична емисия поставят 

обективни граници за размера и срока на облигационния заем. Ако размерът 

на облигационния заем е относително малък, то тежестта на емисионните 

разходи за осигуряването на единица капитал от този източник става 

прекалено голяма. Затова, по правило, публичните облигационни заеми се 

сключват с цел осигуряване на капитал за финансирането на крупни 

инвестиции. 

Непубличните облигационни кредити се сключват чрез директно 

пласиране на облигациите сред ограничен кръг инвеститори. Емисията се 

осъществява бързо и се избягват значителните емисионни разходи, 
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характерни за публичната емисия. Самите облигации, обаче, не могат да се 

търгуват на регулиран капиталов пазар. Те могат да се продават само с пряко 

договаряне между продавача и купувача. Следователно, ликвидността на 

тези облигации е ниска и има реална опасност от значително отклонение на 

договорената цена от вътрешната им стойност. 

Цена на финансирането с нов облигационен кредит 

Тя зависи от емисионния курс, емисионните разходи, купонния 

процент, данъчното третиране на лихвите по кредита. 

 

𝑟𝑛𝑒𝑤_𝑏𝑜𝑛𝑑 =
𝐼(1 − 𝑇)

𝐸𝐾(1 − 𝑒)
 

където: 

r new-bond - цена на финансирането с нов облигационен заем; 

I - годишен купон, който ще се плаща по една облигация; 

Т - данъчната тежест при облагането на печалбата на емитента; 

ЕК - емисионен курс /цената на една облигация при емисията/ 

е - относителният дял на емисионния разход на една облигация /ЕР/ спрямо 

емисионния курс  /е = ЕР : ЕК/ 

Цена на финансирането с вече сключен облигационен кредит 

Тя зависи от пазарния курс, купонния процент, данъчното третиране 

на лихвите по кредита. 

𝑟𝑏𝑜𝑛𝑑 =
𝐼(1 − 𝑇)

𝑃𝑜
 

където: 

rbond - цена на финансирането с облигационен заем; 

I - годишен купон, който ще се плаща по една облигация; 

Т - данъчната тежест при облагането на печалбата на емитента; 

Po - пазарният курс /цената на една облигация/ 

Разгледаните две формули за изчисляване на цената на финансирането 

показват, че тя се определя от два фактора: 
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1. Нормата на доходност, която изискват инвеститорите /кредиторите/ при 

инвестирането в облигации със същата степен на риск. 

2. Данъчната икономия, която произтича от това, че лихвите по 

облигационните заеми се признават данъчно като финансови разходи. 

rbond = rd ( 1 - T) 

където: 

rd - нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите /кредиторите/ 

при инвестиции със същата степен на риск. 

Облигационният кредит, като източник на капитал за дългосрочно 

финансиране, се характеризира с: 

1. Относително ниска цена на финансирането; 

2. Висока степен на финансов риск. 

 

8.6. Финансовият лизинг като източник за дългосрочно 

финансиране 

 Лизингът представлява сделка по предоставяне на право за ползване 

на материален дълготраен актив за определен срок и срещу задължение за 

плащане на периодични вноски /лизингови вноски/33. 

 Лизингът бива два вида: 

 1. Експлоатационен лизинг /оперативен/; 

 2. Финансов лизинг. 

 Експлоатационният лизинг се характеризира със следните 

особености: 

 - срокът на сделката е кратък. Той е незначителен в сравнение с 

нормалния експлоатационен срок на обекта; 

 - обектът на сделката се води като материален дълготраен актив по 

баланса на лизингодателя; 

                                                           
33Hillier D, Clacher I., Ross S. A. Fundamentals of Corporate Finance McGraw-Hill Education / Europe, Middle 

East & Africa; 2 edition, 2014. 
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 - лизингодателят поема тежестта на разходите по застраховка, ремонт 

и поддръжка на обекта на лизинга; 

 - срокът на лизинговата сделка може да се прекрати по едностранно 

искане на лизингополучателя; 

 - лизинговите вноски се отразяват счетоводно като разходи по 

дейността в търговското дружестволизингополучател. 

 Поради посочените особености, експлоатационният лизинг се третира 

счетоводно и данъчно като особен вид услуга. Той не е източник за 

дългосрочно финансиране. 

 Финансовият лизинг е специфичен източник за дългосрочно 

финансиране. Характерните особености на този вид лизинг са: 

 - срокът на сделката е дълъг и често покрива нормалния 

експлоатационен срок на обекта; 

 - при типичния финансов лизинг обектът на сделката се купува 

специално за предоставянето му по лизингова сделка на конкретния 

лизингополучател. Обектът, по правило, е специфичен и съответства на 

потребностите на конкретното предприятие - лизингополучател; 

 - рискът от морално изхабяване на обекта се прехвърля по лизинговия 

договор върху лизингополучателя; 

 - срокът на финансовия лизинг е непрекъсваем. Това означава, че 

срокът не може да се прекрати по едностранно искане на 

лизингополучателя. Възможно е по лизинговия договор да се определи част 

от срока като непрекъсваем и остатъка - като прекъсваем срок. 

 - финансовият лизинг предвижда или предполага прехвърляне на 

собствеността върху обекта в полза на лизингополучателя след изтичането 

на срока на сделката. 

 - обикновено всички разходи за ремонт, поддръжка и застраховка на 

обекта се поемат от лизингополучателя. 
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Изгодите от лизинга: 

В условията на криза, инфлация, ниска доходност и ограничен достъп 

до финансови пазари, лизинговия договор е единственото средство за 

придобиване на ДМА. За фирмите е по-изгодно да наемат оборудването, 

когато са им нужни за по-кратък срок вместо да ги купуват и след това да ги 

продават на по-ниска цена.  

Най-значителната изгода е при наемане на сложно, скъпо и бързо 

морално остаряващо оборудване, особено ако лизинговия договор е 

прекъсваем. В такъв случай рискът се поема от лизингодателя, но той има и 

по-голяма възможност за маневриране и отдаване на актива на други фирми. 

При наемане на сложно специализирано оборудване обикновено договора 

предвижда поддръжка и ремонт да се извършват от лизингодателя.  

Лизингополучателят избягва административните разходи, които би 

направил ако трябваше да сключва заем за покупка на ДМА, да осигури 

гаранции и обезпечения по заема. При лизинговия договор самите активи и 

лизингови вноски служат за обезпечение. Активите следва да бъдат и 

надлежно застраховани. 

Лизингодателите са заинтересовани от сключване на лизингови 

договори, тъй като по този начин привличат купувачи, които не са в 

състояние да платят в момента.  

Лизинговите посредници (банки и лизингови компании) намират в 

лизинговите договори възможност за влагане на свободните капитали при 

висока възвръщаемост и умерен риск.  

Лизинговият договор е изгоден и за двете страни защото имат 

възможност да прехвърлят амортизационните разходи към онази от тях, 

която плаща по-големи данъци. Ефектът се усилва ако се допускат и 

нелинейни (дегресивни) методи за амортизация. Фирмите, които се 

контролират от бюджетни органи, могат до голяма степен да избегнат 
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продължителните и тежки процедури по обосноваване на инвестиционен 

проект, като използват лизинг.  

Изчисляване на ефекта от лизинговия договор. 

Прекият финансов ефект от лизинговане на даден ДМА се изчислява 

като от цената се приспадне настоящата стойност на лизинговите вноски, 

т.е. измерва се посредством NPV на вложенията.  

На практика изгодата от лизинга се съпоставя с изгодата от покупката 

на актива с банков кредит като се сравняват NPV на лизинговите вноски и 

на плащанията по банковия кредит. Тук се отчита и загубената изгода от 

намаляване печалбата чрез приспадане на лихвените плащания по банковия 

кредит, т.е. намаляването на данъчното бреме. 

8.7. Среднопретеглена цена на капитала на търговското 

дружество /WACC/  

СПЦК се определя от нормата на възвръщаемост, която се изисква от 

собствениците на капитала, с който работи дружеството. Те оценяват риска 

на паричните потоци, които трябва да получат от дружеството и определят 

нормата на възвръщаемост на капитала, която съответства на тази степен на 

риск. Цената на капитала на дружеството се изчислява като средна 

претеглена величина на цената на капитала от всички дългосрочни 

капиталови източници, претеглена с техния дял в пазарната стойност на 

дружеството. Тази средна претеглена цена на капитала /WACC/ е 

минималната норма на възвръщаемост, която следва да се получи от 

използването на активите на дружеството. 

Източниците за дългосрочно привлечени капитали /дългосрочни 

кредити/ са с ниска цена на финансиране и носят висок финансов риск. 

Собственият капитал е в висока цена на финансиране и носи нисък финансов 

риск. Най-скъпият източник за дългосрочно финансиране е новата емисия 

на обикновени акции. 
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ТЕМА 9. ФИНАНСОВА И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА 

9.1. Същност на финансовата и капиталовата структура на фирмата. 

9.2. Финансов ливъридж и финансов риск. Бизнес риск и оперативен 

ливъридж. 

9.3. Избор на финансиращ вариант с отчитане на връзката между EBIT и 

ЕPS. 

 

9.1. Същност на финансова и капиталова структура на фирмата 

Съотношението между различните източници на капитал в общата 

сума на пасива формира тяхната структура. Капиталовата структура 

изразява величината и съотношението на източниците за дългосрочно 

финансиране на дружеството. Дългосрочните източници са обикновените и 

привилигированите акции, облигации и други дългосрочни заеми (повече от 

1 година). Финансовата структура на търговското дружество отразява 

всички източници за финансиране, независимо от техния вид и срок. 

Изборът на оптимална финансова структура е избор на определено равнище 

на съотношението между собствени и чужди капитали34. 

При анализа на счетоводните отчети и баланси, най-често, се има 

предвид капиталовата структура, в буквалния смисъл на това понятие. 

Разглежда се, преди всичко, съотношението между собствения капитал, 

представен с обикновените акции по тяхната пазарна цена и дългa, 

представен от облигациите и дългосрочните кредити. Приема се, че 

обикновенитe акции, с тяхната пазарна цена, отразяват и неразпределената 

печалба и резервите, т.е. пазарната цена на обикновените акции отразяват 

стойността на целия собствен капитал. 

                                                           
34 Адамов, В. Финанси на фирмата, Абагар, 2006 г. 
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Според Брийли и Майерс капиталовата структура  e съотношението 

на капиталите  от  източниците за дългосрочно финансиране, a дяловете се 

определят на база на пазарната им стойност.  

Основен показател за капиталовата структура е коефициентът 

Дълг/Капитал.  

 

 

D – Пазарна стойност на дълга;  

OS – пазарна стойност на обикновените акции 

C – пазарна стойност на общия капитал (дялов и дългов) 

 

Теории за капиталовата структура 

Двете най-популярни теории за капиталовата структура са 

Традиционната теория и Теория на Фр. Модилиани и М. Милър.  

Основното твърдение на традиционалистите е, че увеличаването на 

дела на дълга има като непосредствен ефект намаляването на средно 

претеглената цена на капитала и увеличаването на нетния доход на една 

акция. 

 

 

Според изчисленията колкото повече заема една фирма, толкова 

повече ще се увеличава нейната стойност, тъй като цената на финансиране 

със дългов капитал е по-ниска от цената на финансиране с акции. Но това 

допускане е нереално, тъй като при дългово финансиране расте рискът, а с 

това и очакваната норма на възвръщаемост. Затова според 

традиционалистите умереното финансиране със заемен капитал увеличава 

очакваната норма на възвръщаемост от акционерите, но в малка степен, 

което намалява по-ниската цена на финансиране с дълг да намали средно 

претеглената цена на капитала. 

DOS

D

C
D




WACC

EBIT
одружествотнастойностПазарна 
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Според теорията на Модилиани и Милър в среда, в която няма данъци, 

риск от банкрут и агентски разходи капиталовата структура е ирелевантна 

за стойността на компанията. Степента на финансиране с дългов капитал не 

е от значение, а цената на капитала не се променя с промените във 

финансовия ливъридж. Колкото повече фирмата увеличава своя финансов 

лост, толкова повече акционерите ще изискват от нея за допълнително 

поетия риск. 

 

Формиране и разпределение на печалбата на търговските 

дружества 

Печалбата на търговското дружество е положителния финансов 

резултат за определен период от време. Тя има изключително важно 

значение, защото представлява: 

 показател за оценяване на финансовото състояние; 

 източник за финансиране на инвестициите. 

Формиране на печалбата на търговското дружество: 

Приходи от дейността (Revenue) 

-  

Разходи от дейността (в т.ч. постоянни и променливи) (Cost) 

= 

Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) 

- 

Амортизации на дълготрайни активи (Depreciation of Assets) 

= 

Оперативна печалба (Operating Income) 

±  

Извънредни приходи/разходи 

±  

Положителна/отрицателна разлика от финансови операции 

+  

Приходи от дивиденти и лихви 

=  

Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 

 

Разходи за лихви (DI) 
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=  

Печалба преди данъци (EBT) 

- 

Данъци (Taxes) 

= 

Нетна печалба (Net Income) 

 

Показателят "Оперативна печалба" показа действителната 

възможност на едно предприятие да печели от дейността си и се използва за 

сравнителен анализ на рентабилността на търговското дружество по 

отношение на други дружества с аналогична дейност. Този показател не се 

влияе нито от капиталовата структура на дружеството, нито от тежестта на 

данъчното облагане. На основата на този показател се оценява бизнес  

рискът на дружеството. 

 

9.2. Финансов ливъридж и финансов риск. Бизнес риск и 

оперативен ливъридж. 

Бизнес риск и оперативен ливъридж 

Бизнес рискът се определя от относителния дял на постоянните 

разходи в общия обем на разходите по дейността. Ако относителният дял на 

постоянните разходи е голям, всяко изменение в обема на нетните приходи 

от продажби ще оказва силно влияние върху печалбата от дейността.  

При едни и същи изменения в приходите от продажби, печалбата от 

дейността ще се изменя в различна степен в зависимост от съотношението 

между постоянни и променливи разходи. Колкото е по- голям дела на 

постоянните разходи в общия обем на разходите по дейността, толкова по- 

уязвимо е дружеството към евентуален спад на приходите от продажби. 

Изменението на печалбата от дейността служи за измерване на бизнес риска 

на търговското дружество. Изчисляват се показателите дисперсия и 
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стандартно отклонение. Ако стойностите на тези показатели са високи се 

прави извод, че бизнес - рискът е висок.  

Показател за оперативен ливъридж DOL 

  DOL= 
Q P V

Q P V F A

( )

( )



  
 

където: 

 Q - обем на производството /продажбите/ в натурално изражение; 

  P - продажна цена за единица продукция; 

 V - променливи разходи за единица продукция; 

 F - постоянни разходи без амортизациите; 

 A – амортизации 

Финансовият риск зависи от относителния дял на финансирането с 

дългосрочни кредити, по които има фиксирани плащания. Лихвите по 

кредитите, като постоянен финансов разход, увеличават риска по 

отношение на показателя "Печалба преди данъци" и, следователно, по 

отношение на показателя "Нетна печалба".  

  

Показатели за анализ на финансовия риск: 

 1. Дълг по дългосрочните кредити: Собствен капитал  ; 

 2.Дълг по дългосрочните кредити: (Дълг по дългосрочните заеми + 

Собствен капитал)                   ; 

 3. Дълг по дългосрочните кредити : Активи   

  4. Коефициент на покритие на разходите за лихви = ; 

 5. Коефициент на покритие на плащанията по кредити35 =

погашенияI

INI




 

  

                                                           
35 (НП + Лихви по кредити) : (Лихви по кредити +Погашения по главниците); 

 

E

D

ED

D



А

D

I

IEBT 
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ПРИМЕР: Да анализираме две търговски дружества, които имат една 

и съща дейност, един и същи дял на постоянните разходи в общия обем на 

разходите по дейността, но различна капиталова структура и различни 

финансови разходи за лихви. Лихвеният процент по дългосрочните кредити 

е 15%. Данъкът върху печалбата е 10%. 

Показатели                Търговско дружество "А" Търговско дружество "Б" 

Печалба от дейността               100 000                       100 000 

Собствен капитал /E/                400 000                        200 000 

Дългосрочен дълг /D/                          0                        200 000 

Финансови разходи за лихви              0            30 000 

Печалба преди данъци             100 000                          70 000 

Данък върху печалбата              10 000     7 000 

Нетна печалба                             90 000                          63 000 

Нетна печалба на 1 лв.СК                   0,225 /22,5%/              0,315 /31,5%/ 

Анализът показва, че търговско дружество "Б" има по-висока нетна 

печалба на 1 лв. собствен капитал поради това, че използва дългосрочно 

привлечен капитал. В нашия пример капиталовата структура на ТД "Б" е 

50% собствен капитал и 50% дългосрочно привлечен капитал. Цената на 

финансирането с дългосрочно привлечения капитал е по- ниска от нормата 

на възвръщаемост, която се получава от използването на капитала в 

дружеството. В резултат на това се повишава нетната печалба от един лев 

собствен капитал. 

 Изводът е, че използването на дългосрочно привлечен капитал е в 

интерес на дружеството, защото повишава нетната печалба от един лев 

собствен капитал.  

 Използването на дългосрочно привлечен капитал поражда финансов 

риск за търговското дружество. Той се изразява в това, че при промяна на 

печалбата от дейността ще се предизвика различна степен на изменение на 
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нетната печалба от един лев собствен капитал в зависимост от дела на 

дългосрочно привлечен капитал. 

Да приемем, че печалбата от дейността в двете дружества нараства с 

10%. Да изчислим какво е изменението на нетната печалба от един лев 

собствен капитал: 

Показатели                       Търговско дружество "А" Търговско дружество "Б" 

Печалба от дейността                         110 000                       110 000 

Собствен капитал /E/                         400 000                        200 000 

Дългосрочен дълг /D/                                   0                         200 000 

Финансови разходи за лихви                       0   30 000 

Печалба преди данъци                       110 000                          80 000 

Данък върху печалбата                        11 000     8 000 

Нетна печалба                                       99 000                           72 000 

Нетна печалба на 1 лв. СК              0,2475 /24,75%/           0,36 /36,00%/ 

% но изменение на нетната 

печалба на 1 лв. СК                              + 10 %                      + 14.29% 

 Да приемем, че печалбата от дейността в двете дружества намалява с 

10%. Да изчислим какво е изменението на нетната печалба от един лев 

собствен капитал: 

Показатели                     Търговско дружество "А" Търговско дружество "Б" 

Печалба от дейността                      90 000                          90 000 

Собствен капитал /E/                     400 000                        200 000 

Дългосрочен дълг /D/                               0                        200 000 

Финансови разходи за лихви                   0        30 000 

Печалба преди данъци                    90 000                          60 000 

Данък върху печалбата                     9 000         6 000 

Нетна печалба                                  81 000                          54 000 

Нетна печалба на 1 лв.СК         0,2025 /20,25 %/           0,27 /27,00%/ 

% на изменение на нетната 

печалба на 1 лв. СК                        - 10 %                          - 14,29% 
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Анализът показва, че при една и съща промяна на печалбата от 

дейността се получава различна степен на изменение на нетната печалба от 

един лев собствен капитал. Нетната печалба от един лев собствен капитал 

на търговско дружество "Б" се променя в по-голяма степен от нетната 

печалба от един лев собствен капитал на търговско дружество "А". Колкото 

е по- голям делът на дългосрочно привлечения капитал в общия капитал на 

търговското дружество, толкова по-голяма ще бъде степента на изменение 

на нетната печалба от един лев собствен капитал. Това означава, че при 

нарастване на печалбата от дейността, нетната печалба от един лев собствен 

капитал ще нараства в по- голяма степен, при намаляване на печалбата от 

дейността, нетната печалба от един лев собствен капитал ще намалява в по-

голяма степен. Следователно, увеличаването на дела на дългосрочно 

привлечения капитал води до увеличаване на риска по отношение на 

нетната печалба. Повишава се т.нар. финансов риск на търговското 

дружество.  

 Влиянието на капиталовата структура на търговското дружество 

върху нетната печалба от един лев собствен капитал се нарича "ефект на 

финансовия лост" /финансов ливъридж/. 

 Показатели за финансов ливъридж DFL 

DFL1 = 
Q P V F A

Q P V F A I

( )

( )

  

   
 

където: 

Q - обем на производството /продажбите/ в натурално изражение; 

P- продажна цена на единица продукция; 

V- променливи разходи за производството на единица продукция; 

F- условно-постоянни разходи, без разходите за амортизация; 

A - разходи за амортизация; 

I - финансови разходи за лихви по дългосрочни кредити. 

Показателят DFL1 може да се представи в опростен вид като: 
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DFL1 = Печалба преди лихви и данъци: (Печалба преди лихви и данъци - 

Финансови разходи за лихви по дългосрочните кредити) 

DFL1 = 
IEBIT

EBIT


 

За търговско дружество "А" 

DFL1 = 100 000: 100 000 = 1 

За търговско дружество "Б" 

DFL1 = 100 000: 70 000 = 1,429 

DFL2 =   на изменение на нетната печалба: % на изменение на печалбата от 

дейността 

За търговско дружество "А" 

DFL2 = 10:10 = 1 

За търговско дружество "Б" 

DFL2 = 14,29 : 10 = 1,429 

 

Показател за общ ливъридж: 

  DOL х DFL = 
Q P V

Q P V F A I

( )

( )



   
 

 

За търговско дружество "А" 

DOL х DFL = 6,3 х 1 = 6,3 

За търговско дружество "Б" 

DOL х DFL = 2,9 х 1,429  = 4,144 

 

9.3. Избор на финансиращ вариант с отчитане на връзката между 

EBIT и ЕPS 

Критичната точка на нетния доход на една акция е тази, при която за 

компанията е безразлично дали финансирането ще е за сметка на 

обикновени акции или на облигации. Т.е. в тази точка печалбата преди 
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лихви и данъци е такава, че нетният доход на една акция е еднакъв за двата 

възможни варианта на финансиране. 

                           EPSOS = EPSD 

EPSOS – нетен доход на една акция при финансиране с обикновени акции 

EPSD – нетен доход на една акция при финансиране с дълг 

 

    

   

EBIT – печалба преди лихви и данъци 

DI – разходи за лихви 

Т – данъчна ставка 

NSOS – брой акции при изцяло собствено финансиране 

NSD – брой акции при смесено финансиране (собствено финансиране и 

дългов капитал) 

Нетния доход на една акция може да се изрази и чрез уравнението: 

 

 

ПРИМЕР: През настоящата година акционерно дружество реализира 

приходи от продажби в размер на 400 000 лева, а общите разходи 

(променливи и постоянни) възлизат на 200 000 лева. Капиталът на 

дружеството се състои от обикновени акции и облигации. Емитираните 

акции са 1000, тяхната обща стойност е 1 000 000 лева, а изискуемата норма 

на възвръщаемост от акционерите е 20%. Облигациите са на стойност 

1 000 000 лева, имат годишен купонов процент от 10%, а пазарната им цена 

е равна на номинала. Ставката на корпоративния данък е 10%. Намерете 

степента на финансов ливъридж, пазарната стойност на компанията и 

нетния доход на една акция. 

 

Формираме печалбата на дружеството: 

NS

ТDIEBIT
EPS

)1)(( 


DOS NS

ТDIEBIT

NS

ТDIEBIT
EPSнаточкаКритична

)1)(()1)(( 
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Приходи от дейността     400000 

-  

Разходи от дейността (Cost)   200000 

= 

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)  200000 

 

Разходи за лихви (DI)    100000 (10% х 1000000) 

=  

Печалба преди данъци (EBT)   100000  

- 

Данъци (Taxes)       10000 

= 

Нетна печалба (Net Income)     90000 

 

Намиране среднопретеглената цена на капитала: 

 

 

%5,14145,09,0.5,0.1,05,0.2,0

1,01
10000001000000

1000000
1,0

10000001000000

1000000
2,0

1)(



















WACC

WACC

T
DOS

D
r

DOS

OS
rСПЦКWACC dos

 

Намираме финансов ливъридж: 

 

 

Намираме нетния доход на една акция: 

EPS (Нетен доход на една акция) = Нетна Печалба / Общ брой 

акции = 90000/1000 = 90 лева 

Намираме пазарната стойност на дружеството: 

 

 

2
100000

100000200000








DIEBIT

EBIT
FL

лева
WACC

EBIT
одружествотнастойностПазарна 34,1379310

145,0

200000
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Капиталът на акционерно дружество се състои от акции и облигации. 

Броят на емитираните акции от дружеството е 20 000, а общата им стойност 

е 10 млн. лева. Облигациите са на обща стойност 5 млн. лева като номиналът 

на една облигация е 1000 лева, а годишният купонов процент е 10%. 

Финансовият мениджър обмисля нова емисия на облигации в размер на 5 

млн. лева при същите условия на вече емитирания заем като с 

постъпленията ще бъдат изкупени част от обикновените акции. Очакваната 

брутна печалба плюс лихви (EBIT) се очаква да бъде в размер на 1.2 млн. 

лева, а ставката на корпоративния данък е 10%. Определете кой вариант на 

капиталова структура следва да предпочете компанията. 

За да решим задачата трябва да намерим каква нетна печалба ще 

реализира компанията при двата варианта на финансиране и да изберим този 

вариант, който ще ни донесе по-висок нетен доход на една акция. 

 Вариант 1 Вариант 2 

Обща стойност на капитала 15000000 15000000 

Пазарна стойност на ОА 10000000 5000000 

Пазарна стойност на облигациите 500000 10000000 

EBIT 1200000 1200000 

Разходи за лихви (лихвен процент х стойност на дълга) 500000 1000000 

Печалба преди данъци (ЕВТ) 700000 200000 

Корпоративен данък  (Т х ЕВТ) 70000 20000 

Нетна печалба 630000 180000 

Брой акции 20000 10000 

Нетен доход на една акция 31,5 18 

 

Финансовият мениджър ще предпочете съществуващия вариант на 

финансиране, който му носи по-висок нетен доход на една акция. 

 
 
 

 

 

 

 

 



170 
 

ТЕМА 10. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ 

10.1. Същност и структура на оборотния капитал 

10.2. Управление на обръщаемостта на оборотния капитал 

10.3. Управление на материалните запаси. Показатели за измерване на 

обръщаемостта и фактори за нейното ускоряване. 

10.4. Управление на вземанията и на паричните наличности. 

10.5. Връзки между дългосрочните и краткосрочните решения за 

финансиране. Източници на краткосрочно финансиране. 

 

10.1. Същност и структура на оборотния капитал 

Част от капитала на търговското дружество извършва бързо движение, 

като преминава през различни функционални форми: Парични средства - 

материални запаси /суровини и материали/ - незавършена продукция /на 

различни стадии на обработка/ - готова продукция - вземания от клиенти - 

парични средства. 

Този капитал извършва непрекъснат оборот, затова се нарича 

"оборотен капитал". Във всеки момент част от оборотния капитал на 

дружеството е във вид на парични средства, друга част е във вид на 

суровини и материали, трета част е във вид на незавършена продукция, 

четвърта част е във вид на готова продукция, пета част е във вид на 

вземания. Затова по баланса на дружеството определяме оборотния капитал 

като капитала, вложен в краткотрайните активи /бруто - оборотен капитал/. 

Оборотният капитал се финансира с краткосрочни и дългосрочни 

източници за финансиране. Краткосрочните източници за финансиране са: 

краткосрочни банкови заеми; задължения към доставчици; задължения към 

бюджета; задължения към персонала; задължения по социалното 

осигуряване и здравното осигуряване и други краткосрочни задължения 

/Краткосрочни задължения/. Оборотният капитал, финансиран с 
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дългосрочни източници за финансиране наричаме Нетен оборотен капитал 

/НОК/. 

НОК = Краткотрайни активи - Краткосрочни задължения  

Ако дружеството спазва основния принцип за финансово равновесие, 

НОК е положително число. Положителният НОК предпазва дружеството от 

възникването на проблеми с ликвидността в случай на забавяне на 

движението на оборотния капитал. НОК може да бъде отрицателен. 

Отрицателният НОК е сигнал за възможно възникване на проблеми с 

плащанията. 

Потребностите от оборотен капитал в търговското дружество се 

определят от разнородни по своя характер фактори: 

1. Особености на отрасъла или дейността. 

- В някои отрасли и дейности потребността от запаси във вид на 

суровини и материали, горива и полуфабрикати, e относително малка. В 

други отрасли и дейности се формират големи материални запаси. Това се 

проявява в специфичната структура на активите.  

- В някои отрасли се ползват авансови плащания на клиентите, в други 

няма такава практика. 

-В някои отрасли времето, необходимо за производството и 

продажбата е голямо, което означава, че възвръщането на капитала в 

парична форма става относително бавно. Има голям риск от междувременно 

покачване на цените на суровините и материалите за следващия 

производствен цикъл. 

2. Мащабите на дейността. 

3. Срока на получените търговски кредити от доставчиците и срока на 

предоставените търговски кредити на клиентите. Колкото е по-дълъг срокът 

на търговския кредит от доставчиците, толкова по-малко паричен капитал 

на търговското дружество е необходим за запасите. От друга страна, 

търговското дружество предоставя търговски кредит на своите клиенти. 
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Колкото е по- дълъг срокът на търговския кредит, предоставян на клиентите, 

толкова повече паричен капитал се ангажира във вземания. Следователно, 

потребността от оборотен капитал зависи от съотношението между размера 

и срока на получените търговски кредити и размера и срока на отпуснатите 

търговски кредити. 

Промените в потребностите от оборотен капитал предизвикват 

недостиг или излишък от оборотен капитал. Недостиг от оборотен капитал 

се получава при: 

- Нарастване на цените на суровините, горивата, материалите и 

полуфабрикатите; 

- Обезценяване на краткотрайни активи; 

- загуби; 

- изплащане на дивиденти без да е получена съответна нетна печалба; 

- погасяване на  облигационен заем без да са били натрупани 

необходимите за това парични средства. 

Излишък на оборотен капитал се получава при: 

- емисии на акции и облигации, превишаващи по обем предвидените 

инвестиционни  разходи; 

- продажба на дълготрайни активи и задържане на капитала в парична 

форма; 

- задържане на амортизациите във вид на паричен капитал; 

- натрупване на неразпределена печалба, без да се финансират 

инвестиции. 

Управлението на оборотния капитал на търговското дружество 

включва: 

- оптимизация на обема и структурата на краткотрайните активи; 

- оптимизация на обръщаемостта на оборотния капитал; 

- оптимизация на източниците за финансиране на оборотния капитал. 
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Целите, които се постигат в процеса на управление на оборотния 

капитал са: 

-повишаване на ефективността на оборотния капитал; 

-минимизиране на разходите по финансирането на оборотния капитал; 

-получаване на максимална данъчна икономия от данъчното 

признаване на разходи за дейността /суровини, материали, горива, 

полуфабрикати/.  

От гледна точка на тяханата мобилност краткотрайните активи могат 

да бъдат разделени в три групи: 

• В първата група се включват най-малко ликвидните активи. Тук се 

отнасят материалните запаси материали, стоки, незавършено производство, 

продукция и др. 

• Във втората група са отнесени други мобилни активи краткосрочни 

вземания и краткосрочни финансови активи, за обръщането на които в 

парична наличност е необходимо по-малко време. Ликвидността на тези 

активи е различна и зависи от редица обективни и субективни фактори 

скоростта на разплащането по банков път, месторазположението на 

контрагентите и на тяхната платежоспособност, условията за предоставяне 

на търговски кредити и пр. 

• В третата група се включват парични средства в касата и 

разплащателните сметки. Това са най-мобилните средства, които могат 

веднага да бъдат използвани за изпълнение на текущите разчети. За да може 

да бъде определен точният размер на активите от тази група, е желателно да 

се извади сумата на блокираните парични средства, тъй като дружеството 

временно не разполага с тях. 
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10.2. Управление на обръщаемостта на оборотния капитал 

 Непрекъснатото движение на оборотния капитал през различните му 

функционални форми наричаме обръщаемост на оборотния капитал. 

Обръщаемостта се анализира и оценява с три показателя:    

 1. Коефициент на обръщаемост /КО/ = 
KA

P
 

Р - реализирана продукция по производствена себестойност 

КА- средна наличност на краткотрайните активи, изчислена като средна 

хронологична величина 

 Коефициентът на обръщаемост показва броя на оборотите на 

оборотния капитал за избрания период от време /година, полугодие, 

тримесечие, месец/36. 

ПРИМЕР: Търговско дружество "Х" е реализирало през 2016 г. 4,8 

млн. лв. продукция по производствена себестойност. Данните за 

краткотрайните активи по балансите на дружеството са: 

01.01.2016 г. - 200 000 лв. 

31.01.2016 г.  - 210 000 лв. 

28.02.2016 г.  - 215 000 лв. 

31.03.2016 г.  - 220 000 лв. 

30.04.2016 г.  - 230 000 лв. 

31.05.2016 г.  - 235 000 лв. 

30.06.2016 г.  - 240 000 лв. 

31.07.2016 г.  - 250 000 лв. 

31.08.2016 г.  - 255 000 лв. 

30.09.2016 г.  - 260 000 лв. 

31.10.2016 г.  - 260 000 лв. 

30.11.2016 г.  - 265 000 лв. 

31.12.2016 г.  - 280 000 лв. 

                                                           
36 Росица Иванова, Анализ на финансовото състояние на предприятието, ИК-УНСС, 2015. 
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КА = (200:2 + 210 + 215 + 220 + 230 + 235 + 240 + 250 + 255 + 260 + 260 + 

265 + 280:2): 12 = 240 хил.лв. 

Коефициент на обръщаемост /КО/ = 
4800000

240000
 = 20 броя обороти за годината 

 2. Коефициент на натовареност /КН/ =
P

KA
  

Коефициент на натовареност /КН/ = 
240000

4800000
 = 0,05 лв.    

 Коефициентът на натовареност показва колко лв. оборотен капитал е 

ангажиран за производството  на 1 лв. продукция /по производствена 

себестойност/.  

 3. Дни на обръщаемост /ДО/ =
P

NxKA
 

 N - Дни на периода - брой дни на текущия период 

 Показателят "дни на обръщаемост" показва средната 

продължителност на един  оборот на оборотния капитал в дни. 

 Дни на обръщаемост /ДО/ =
360 240000

4800000

x
  = 18 дни   

 Управлението на оборотния капитал има за цел да се постигне 

ускоряване на обръщаемостта на оборотния капитал. В резултат на 

ускоряването на обръщаемостта се получава: 

 - освобождаване на оборотен капитал /намаляване на потребността от 

оборотен капитал за обслужване на дейността/, следователно намаляване на 

разходите по финансирането на оборотния капитал 

 - повишаване на ефективността от използването на оборотния капитал 

/увеличава се печалбата, която се получава от един лев оборотен капитал/ 

 Ускоряването на обръщаемостта на оборотния капитал се постига с 

прилагането на два типа методи: 

 А. Методи, чрез които се намалява времето на престоя на оборотния 

капитал в различните му функционални форми. Тук се включва: 
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 - оптимизиране на доставките; 

 - рационализиране на междуцеховите връзки с цел намаляване на 

незавършеното производство; 

 - оптимизиране на продажбите; 

 - оптимизиране на вземанията; 

 - оптимизиране на паричните наличности в касата и по сметки. 

 Б. Финансови техники за ускоряване на обръщаемостта. Към тях се 

включват: 

 - ускоряване на обръщаемостта чрез оптимален избор на метода за 

оценка на запасите; 

 - ускоряване на обръщаемостта чрез използване  на търговски полици. 

 Оценяването на материалните разходи и запасите може да се извърши, 

като се приложат четири метода: 

 а/ Метод "Първа входяща - първа изходяща". При него 

остойностяването на вложените в производството суровини, материали, 

горива и полуфабрикати се извършва като се започва с цената на първата 

доставка, след като се изчерпи количеството на първата доставка, се 

преминава към цената на втората доставка и така нататък в хронологичен 

ред; 

 б/ Метод "Последна входяща - първа изходяща". При него 

остойностяването на вложените в производството суровини, материали, 

горива и полуфабрикати се извършва като се започва с цената на последната 

доставка, след като се изчерпи количеството на последната доставка, се 

преминава към цената на предпоследната доставка и така нататък в обратен 

ред; 

 в/ Метод "По фактическа доставна цена". При него остойностяването 

на материалните разходи се прави по фактическата цена на доставката. Този 

метод се прилага тогава, когато може да се направи връзка между конкретна 

доставка и конкретна производствена партида; 
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 г/ Метод "Средна доставна цена". При него се изчислява средна 

претеглена цена, като цените от различните доставки се претеглят с 

доставените количества. Така изчислената средна цена се прилага за 

остойностяване на материалните разходи. 

 Кой метод за оценка на запасите ще доведе до ускоряване на 

обръщаемостта? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и зависи от това 

как се променят цените на доставките. По принцип, ускоряването на 

обръщаемостта изисква да се използват всички възможности за счетоводно 

отразяване като разходи на максимална част от капитала, който е вложен за 

придобиването на запасите. В резултат на това максимална част от този 

капитал ще се трансформира в парична форма чрез продажбите. 

Същевременно, вследствие на максималните материални разходи ще се 

намали печалбата и ще се получи икономия на данък върху печалбата. В 

запасите ще остане "замразен" относително по- малко оборотен капитал. 

 Прилагането на този принцип в практиката означава, че трябва да се 

прогнозира движението на цените по доставките на различните суровини, 

материали, горива и полуфабрикати, и на тази основа да се определи за 

всеки вид запас кой метод е най - подходящ. Ако се прогнозира тенденция 

към нарастване на доставните цени е най- подходящо да се приложи метод 

"LIFO", защото той ще позволи остойностяването да става по относително 

най- високите цени. Ако се прогнозира тенденция към спадане на 

доставните цени е най- подходящо да се приложи метод "FIFO" по същата 

причина. Ако се прогнозира, че доставните цени ще се колебаят нагоре и 

надолу е най- добре да се приложи метода "Средна доставна цена". 

 Ефектът от промяната на обръщаемостта на оборотния капитал се 

изразява в освобождаване или допълнително ангажиране на оборотен 

капитал. /освобождаване при ускоряване на обръщаемостта; допълнително 

ангажиране при забавяне на обръщаемостта/. 
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 Ефект = 
N

Р1  ( ДО1 - ДОо) 

 Р1-реализирана продукция по производствена себестойност за 

текущия период 

 ДО1 - Дни на обръщаемост за текущия период 

 ДОо - Дни на обръщаемост за предходния съпоставим период 

 N - Дни на периода - брой дни на текущия период 

 Освобождаването на оборотен капитал от ускоряването на 

обръщаемостта се оценява чрез два показателя: 

 - показател за абсолютно освобождаване на оборотен капитал - 

показва частта от оборотния капитал, която става ненужна поради това, че 

потребността от оборотен капитал за осъществяване на дейността е 

намаляла. 

 - показател за относително освобождаване на оборотен капитал - 

показва разликата между оборотния капитал, който би следвало да се 

ангажира за обслужване на увеличени продажби при запазване на скоростта 

на обръщаемост от една страна и фактическата потребност от оборотен 

капитал при ускорената обръщаемост от друга страна. С относително по- 

малко оборотен капитал  се обслужва по- голям обем на производство 

/продажби/. 

 

10.3 Управление на материалните запаси. Показатели за 

измерване на обръщаемостта и фактори за нейното ускоряване. 

 Управлението на материалните запаси включва: 

 - оптимизация на доставките; 

 - избор на метода за оценка на запасите. 

 Организацията на доставките на суровини и материали следва да бъде 

такава, че да не се допусне прекъсване на дейността поради недостиг на 

материални запаси. Тя следва да отчита особеностите на прилаганата 
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технология, рискът от нарушаване на ритмичността на доставките, 

необходимостта от подготовка на суровините и материалите до влагане на 

производството. Оптимизацията изисква да се вземат предвид два типа 

разходи: 

o Първи тип разходи - разходи по доставките 

o Втори тип разходи - разходи по складовото съхранение на 

материалните запаси. 

 Разходите по доставките зависят от броя на доставките. 

Увеличаването на броя на доставките увеличава и общия размер на 

разходите по доставките. Следователно, разходите по доставките ще бъдат 

минимални когато броят на доставките се сведе до минимум. Това означава, 

че ако вземем предвид само тези разходи, би трябвало да доставим цялото 

необходимо количество за дейността само с една доставка. Но ако вземем 

предвид и разходите за складово съхранение, ще стигнем до извода, че 

горното решение не е правилно. Доставянето на цялото необходимо 

количество с една доставка ще изисква големи разходи по складово 

съхранение на запасите. От гледна точка на разходите за складово 

съхранение е най- добре запасите да се сведат до минимум и дори, ако е 

възможно, да се организират голям брой доставки на малки количества 

суровини и материали, които веднага да се влагат в производството. 

 Минимални ще бъдат разходите за доставките и за складовото 

съхранение, ако се изчисли оптималното количество на една доставка по 

следната формула: 

          EOQ = 
2xSxD

C
 

 EOQ - оптимално количество на една доставка (economic order 

quantity) 

 S - необходимо количество за годината в натурални единици 

 D - разходи за една доставка 
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 C - складови разходи за съхранение на една натурална единица 

 Оптималният брой доставки се изчислява като необходимото 

количество за годината се раздели на оптималното количество на една 

доставка. 

 ОБД = 
S

EOQ
 

 ПРИМЕР: Да приемем, че необходимото количество от даден 

материал за осигуряване на производството за годината е 375 тона. 

Разходите по организацията на една доставка са 100 лв. Складовите разходи 

за съхранение на един тон от материала са 30 лв. 

          РЕШЕНИЕ: 

 EOQ =
2 375 100

30

x x
 = 50 

 Следователно оптималният брой доставки е: 

 375 : 50 = 7,5 броя 

 Как да изчислим годишните разходи, които трябва да бъдат направени 

за доставките и за складовото съхранение на материалните запаси? 

 Нека да означим количеството на една доставка в натурално 

изражение с Q. Ако приемем, че в края на периода между две доставки /в 

деня на следващата доставка/ количеството на запаса е 0, тогава средната 

наличност от запаса е 
Q

2
.  

 Складовите разходи за една година ще бъдат   
Q

2
 х С, а разходите по 

доставките за година ще бъдат   
S

Q
xD . Общите разходи по запаса ще бъдат: 

 TC(Q) = 
S

Q
xD  + 

Q

2
 х С 

 където 

 TC(Q) - общи разходи /по доставките и по складовото съхранение/ 

В нашия пример: 
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 TC(Q) = 
375

50
100

50

2
30x x   = 1 500 лв. 

 Търговското дружество се стреми да сведе общите разходи до този 

минимум. 

 На практика търговското дружество е принудено да се съобразява с: 

 - опасността от прекъсване на производството поради нарушаване на 

ритмичността на доставките; 

 - необходимостта да се подготвят суровините и материалите до 

влагане в производството; 

 - необходимостта да се натрупат запаси поради сезонния характер на 

дейността. 

 Поради всичко това в търговското дружество се поддържат: 

 - текущ запас; 

 - сезонен запас; 

 - подготвителен запас; 

 - гаранционен запас. 

 Текущият запас осигурява ритмичността на производството. Той 

зависи от средния интервал между две доставки и среднодневния разход от 

съответната суровина или материал. 

 

 Средният интервал между две доставки се изчислява като дните на 

периода се делят на броя на доставките. 

 Най- често текущият запас се измерва в дни и е равен на половината 

на средния интервал между две доставки. Ако искаме да го представим в 
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количество от суровината или материала в натурално изражение, текущият 

запас в дни го умножаваме по среднодневния разход. 

 Сезонният запас и подготвителният запас се определят в дни в 

зависимост от специфичните особености на дейността. Те също могат да се 

представят в количество суровина или в материал в натурално изражение, 

като се умножат по среднодневния разход. 

 Гаранционният запас служи за предпазване срещу риск от прекъсване 

на производството в случай на нарушаване на ритмичността на доставките. 

Най- често се определя в проценти към текущия запас в дни или в натурално 

изражение. Той може да бъде различен за различните суровини, материали, 

горива и полуфабрикати и зависи от риска от забавяне на доставките. 

10.4. Управление на вземанията и на паричните наличности. 

Управление на вземанията 

Рационалното управление на вземанията изисква увеличаване на 

продажбите на кредит, но при по-кратък срок на отлагане на плащанията, 

повишаване на обращаемостта на вземанията. Фирмите предпочитат да 

продават стоките си срещу заплащане в брой, но поведението на 

конкурентите и стремежа към разширяване на продажбите ги заставя да 

продават и на кредит. При продажби с отложено плащане за продавача 

възникват краткосрочни вземания по тъговски заеми Използва се и 

понятието кредитен стандарт, което е такива минимални характеристики на 

заявката за продажба на кредит, които я правят приемлива за компанията37. 

Вземанията на предприятието са в две групи: 

o Първа група - вземания по продажби; 

o Втора група – други вземания, в т.ч. вземания по липси и начети, 

присъдени вземания и други. 

Управлението на вземанията обхваща само първата група. 

                                                           
37 Николова Н., Корпоративни финанси. Втора част, Сиела, 2012 г. 
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Политиката на предприятието за отпускане на търговски кредити 

изисква да се решат следните въпроси: 

 1. Каква част от продажбите може да бъде на кредит; 

 2. Кои видове продукция ще се продават на кредит /не следва да се 

продават на кредит бързоразвалящи се стоки, бързореализуеми стоки, стоки, 

произведени по спецификация на клиентите/; 

 3. Какъв следва да бъде максималният размер на доставка на кредит; 

 4. Какъв е оптималният срок на търговския кредит; 

 5.Какви показатели за оценка на кредитоспособността на клиентите 

трябва да се прилагат при вземане на решение за търговски кредит / основно 

значение следва да имат показателите за оценка на ликвидността /; 

 6. Какви гаранции ще се изискват по търговския кредит; 

 7. Как ще се контролират и събират вземанията. 

 Оптималният срок на търговския кредит се определя, като се вземат 

предвид положителните ефекти от търговския кредит /нарастването на 

продажбите/ и отрицателните ефекти от търговския кредит /увеличаване на 

периода на събиране на вземанията и загуби от несъбираеми вземания/. За 

целта е необходимо да се определи каква е зависимостта между 

увеличаването на срока на кредита и продажбите и каква е зависимостта 

между увеличаването на срока на кредита и отрицателните ефекти 

/допълнителните разходи по финансирането и загубите от несъбираеми 

вземания/. Оптималният срок е този, при който се постига максимално 

превишение на положителните ефекти над отрицателните /максимален 

нетен ефект/. 

Показатели за анализ на вземанията: 

 Коефициент на обръщаемост на вземанията 

Нетни приходи от продажби: Среден размер на дебиторската 

задлъжнялост 
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При изчисляването на този показател се допуска несъответствие, 

което се изразява в това, че в съответните счетоводни сметки средният 

размер на дебиторската задлъжнялост е с ДДС, а нетните приходи от 

продажби са без ДДС /и други косвени данъци/. 

Вземанията зависят от общия обем на продажбите, процента на 

продажбите на кредит, срока на търговския кредит, кредитоспособността на 

клиентите. 

 Среден период на събиране на вземанията 

 360: Коефициент на обръщаемост на вземанията 

Тези показатели се обвързват с показателите за анализ на 

задълженията към доставчици: 

 Показател за погасяване на задълженията към доставчици 

Общо количество на доставките: Средна наличност на 

задълженията към доставчици 

При изчисляването на този показател се допуска несъответствие, 

което се изразява в това, че средната наличност на задълженията към 

доставчици е с включен ДДС, а общото количество на доставките е без ДДС 

/и други косвени данъци/. 

 Период на погасяване на задълженията към доставчици 

 360: Показател за погасяване на задълженията към доставчици 

Предоставянето на търговски кредит може да бъде по два начина: 

- търговски кредит по открита сметка при доставчика. В този случай 

доставчикът изпраща стоките и записва сумата на вземането си по открита 

сметка на името на купувача в своето счетоводство; 

  - търговски кредит с издаване на търговска полица. 

Полицата е документ, който удостоверява наличието на краткосрочен 

дълг. Когато дългът е възникнал по повод на отпуснат търговски кредит се 

издава търговска полица. Търговските полици биват два вида: 

1. Запис на заповед - проста полица (promissory notes); 
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2. Менителница - прехвърляема полица, трата (bill of exchange).  

Управление на паричните наличности 

Паричните средства по разплащателната сметка и в касата на 

търговското дружество са абсолютно ликвидни активи, защото могат да се 

използват незабавно за извършване на плащания. Паричните средства в 

касата не носят лихви, а паричните средства в разплащателната сметка носят 

минимални лихви, които често дори не покриват инфлационното 

обезценяване. Следователно, търговското дружество понася загуби от 

пропуснатите доходи поради задържането на капитала в абсолютно 

ликвидна форма. За да се намалят тези загуби, се купуват високо ликвидни 

пазарни ценни книжа. Портфейлът от пазарни ценни книжа запазва високата 

ликвидност на търговското дружество и, същевременно, осигурява 

относително по- висока доходност от капитала. 

Паричните средства имат различен дял в краткотрайните активи на 

търговските дружества. Делът им зависи от отрасъла или дейността, 

големината на дружеството, възможността за получаване на кредити, 

състоянието на икономиката и отношението на финансовия мениджър към 

риска от затруднения при плащанията. 

Оптимизацията на управлението на паричните наличности изисква да 

бъдат определени потребностите от парични средства по периоди. 

Потребностите се определят чрез съставяне на баланс на паричните 

наличности. Той обхваща постъпленията и плащанията по периоди - месеци, 

седмици или дни. В началото на всеки период се отразява остатъкът от 

наличност от предходния период. В края на всеки период се отразява 

остатъкът от наличност за следващия период. Чрез баланса се проследява в 

кои периоди възниква недостиг и в кои периоди - излишък от парична 

наличност. Това позволява да се разработи политиката на търговското 

дружество по управлението на паричните наличности. 
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10.5. Връзки между дългосрочните и краткосрочните решения за 

финансиране. Източници на краткосрочно финансиране.   

Финансовият мениджър следва да определи вида и структурата на 

източниците за финансиране на оборотния капитал. За целта е необходимо 

да се определи минималната потребност от оборотен капитал и колебанията 

на потребностите от оборотен капитал. Политиката, която може да се 

приложи при решаването на въпроса за източниците, може да бъде: 

 - консервативна; 

 - умерена; 

 - агресивна. 

Консервативната политика се състои в това, че цялата минимална 

потребност и част от временните потребности се покриват с дългосрочни 

източници за финансиране. Другата част от временните потребности се 

покрива с краткосрочни източници. 

Умерената политика се състои в това, че минималната потребност се 

покрива с дългосрочни източници за финансиране, а временните 

потребности се покриват с краткосрочни източници. 

Агресивната политика се състои в това, че само част от минималната 

потребност се покрива с дългосрочни източници, а останалата част и 

временните потребности се покриват от краткосрочни източници. 

Изборът на подходящата политика зависи от: 

 - вида на отрасъла или дейността; 

 - големината на предприятието; 

 - риска в икономиката; 

 - склонността да се поема риск. 

Увеличаването на дела на краткосрочните източници намалява цената 

на финансиране на оборотния капитал, но същевременно увеличава риска 

от възникване на проблеми при плащанията. Намаляването на дела на 
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краткосрочните източници увеличава цената на финансиране на оборотния 

капитал, но намалява риска от възникване на проблеми при плащанията. 

Източниците за краткосрочно финансиране са в три групи: 

- краткосрочни банкови кредити,  

- търговски кредити,  

-задължения към доставчици, бюджета, персонала, социалното и 

здравното осигуряване. 

От гледна точка на технологията на кредитната операция 

краткосрочните банкови кредити са различни видове: 

 1. Контокорентен кредит 

 2. Револвиращ кредит 

 3. Ломбарден кредит 

 4. Сконтов кредит 

 5. Акцептен кредит 

 6. Рамбурсен кредит 

 7. Авалов кредит 

 8. Факторинг 

 9. Форфетиране. 

При някои от тях по същество се предоставя на кредит паричен 

капитал, а при други се предоставя само гаранция в полза на трети лица. 
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ТЕМА 11. ДИВИДЕНТИ И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 

11.1. Дивиденти - характеристика и видове 

11.2. Дивидентна политика на фирмата 

11.3. Теории за дивидентната политика 

11. 4. Формиране на дивидентната политика в практиката 

 

11.1. Дивиденти - характеристика и видове 

Успешно функциониращите компании реализират доход от своята 

дейност, който може да се използва по различни начини. Печалбата може да 

се реинвестира в дейността, като се закупят нови активи или да се изплати 

на акционерите (собствениците) под формата на дивиденти или чрез 

обратно изкупуване на акции. Тъй като акционерите притежават 

компанията, доходът, който тя получава, им принадлежи. Така на пръв 

поглед компаниите би трябвало да разпределят цялата си печалба като 

дивиденти, изплащайки дохода на неговия собственик. Ако обаче фирмата 

реинвестира печалбата днес, тя ще генерира по-висок доход и дивиденти в 

бъдеще, като по-този начин също ще действа в интерес на акционерите. Тази 

дилема всъщност стои в основата на дивидентната политика. Въпросът, на 

който трябва да отговорят компаниите, е дали да изплатят дохода си на 

акционерите, или да го инвестират за акционерите. 

Дивидентът представлява доход, изплатен от фирмата на нейните 

собственици (акционери). Той се изплаща на акционерите в зависимост от 

техния дял в капитала на компанията. Ако например един акционер 

притежава 5% от акциите, той ще получи 5% от сумата, която се разпределя 

като дивиденти. Всеки акционер има право на дивидент, като за всяка 

притежавана акция се получава един и същ дивидент. 
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Публичните компании имат голям брой акционери, като техните 

акции са обект на постоянна търговия и непрекъснато сменят собствениците 

си. Поради това изплащането на дивидентите се регламентира законово, 

както и в уставите на компаниите. Процесът на изплащане на дивидентите 

преминава през определени етапи, обозначени със следните дати: 

 дата на деклариране (declaration date) - това е датата, на която се взема 

решението и се обявява изплащането на дивидента. В зависимост от 

законодателството в различните страни това решение може да се 

вземе от съвета на директорите (респ. управителния съвет) или от 

общото събрание на акционерите. 

 екс-дивидентна дата (ex-dividend date) - ако акциите на дружеството 

се закупят на екс-дивидентната дата или след нея, се губи правото да 

се получи дивидент за текущия период. Определянето на екс-

дивидентна дата е необходимо, защото при покупка на акциите трябва 

време, за да бъдат прехвърлени на новия собственик и това да бъде 

отразено в книгата на акционерите. Право на дивидент имат само тези, 

които са записани в книгата на акционерите към определена дата 

(т.нар. дата на записване), затова, за да имате право на дивидент, 

трябва да закупите акциите няколко дни преди тази дата. Периодът 

зависи от това колко бързо се прехвърлят акциите. 

 дата на записване (date of record) - датата, към която всички, които са 

записани в книгата на акционерите, имат право да получат дивидент. 

В зависимост от нормативната уредба датата на записване може да се 

определя от закона, събранието на акционерите или от съвета на 

директорите (управителния съвет). 

 дата на плащане (payment date) - датата, от която започва изплащането 

на дивидентите. 
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Изплащането на дивидентите на публичните дружества у нас е уредено в 

Закона за публично предлагане на ценни книжа. То също преминава през 

описаната процедура, като има следните особености: 

 датата на деклариране е датата на провеждане на общото събрание на 

акционерите, на което е взето решение за разпределяне на печалбата. 

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията по финансов 

надзор, Централния депозитар и фондовата борса за вида и размера на 

дивидента, както и за условията и реда за неговото изплащане. След 

като бъде уведомена, борсата обявява коя е последната дата, до която 

при закупуване на акциите има право да се получи на дивидент; 

 за акциите, търгувани на "Българска фондова борса - София", 

последната дата, на която акциите се търгуват с правото да се получи 

дивидент, е два работни дни преди датата на записване. Така екс-

дивидентната дата е ден преди датата на записване; 

 датата на записване е четиринадесетият ден след датата на провеждане 

на общото събрание, на което е взето решение за изплащане на 

дивидент; 

 датата на плащане е не по-късно от три месеца след провеждане на 

събранието на акционерите. Дивидентите се облагат при източника (т.е. 

се начисляват и внасят от дружеството, изплащащо дивидента), като 

данъкът върху тях е 5%. Правото за получаване на дивидент се 

прекратява 5 години след датата на плащане. 

При дружества, които не са публични, редът за изплащането на 

дивидентите се определя от устава на общото събрание на дружеството. 

Най-често дивидентите са в парична форма, но е възможно да бъдат и 

под формата на акции или (по-рядко) активи на фирмата, които се получават 

безплатно от акционерите. От тази гледна точка има два вида дивиденти - 

парични и непарични. 
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Паричните дивиденти (cash dividends) са най-обичайният вид 

дивиденти. Те могат да се изплащат месечно, тримесечно, полугодишно или 

годишно. У нас практиката е дивидентите да се получават от акционерите 

веднъж годишно. В развитите страни големите публични компании 

обикновено плащат дивидент тримесечно. Той е известен като редовен 

дивидент (regular cash dividend) и има за източник текущата печалба на 

фирмата. Възможно е към редовния дивидент фирмата да плати и 

допълнителен дивидент (extra dividend). Обикновено той се плаща в 

случаите, когато фирмата е реализирала по-висока от очакваната печалба, 

като дивидентът може да се повтори в бъдеще, без това да е сигурно. 

Фирмата може да изплати и специален дивидент (special dividend), който е 

подобен на допълнителния, но е резултат от еднократни събития и няма да 

се повтори в бъдеще. Друга разновидност на паричния дивидент е т.нар. 

ликвидационен дивидент (liquidating dividend). Той се изплаща не за сметка 

на реализираната печалба, а от капитала на фирмата най-често, когато 

фирмата е продала някои свои дейности или активи. 

Съществуват няколко начина да се изрази величината на паричния 

дивидент. Най-често срещаният е да се представи като дивидент на една 

акция (DPS - dividends per share). Той се изчислява, като сумата на 

дивидентите за всички обикновените акции се раздели на броя на 

обикновените акции. 

Дивидентът може да се изрази и като дивидентна доходност 

(dividendyield - DY). Тя се изчислява като отношение на дивидента на акция 

и текущата пазарна цена на акцията. 

Размерът на дивидентите може да се изрази и като процент от дохода, 

от който са изплатени. За целта се изчислява коефициент на изплащане на 

дивиденти (DP - dividend payout). Той показва каква част от нетния доход се 

изплаща като дивиденти на собствениците и е показателен за дивидентната 

политика на фирмата. От него виждаме дали фирмата изплаща по-голямата 
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част от печалбата като дивиденти или предпочита да я реинвестира. 

Показателят може да се изчисли по два начина.  

i. Първо, като съотношение на сумата на дивидентите към нетния 

доход. 

ii. Второ, като отношение между дивидента на акция (DPS) и 

дохода на една акция: 

Най-често срещаните непарични дивиденти са под формата на акции, 

които се предоставят акционерите без заплащане. Съществуват два вида 

непарични дивиденти: дивиденти чрез акции и раздробяване (сплит) на 

акции. 

Дивидентите чрез акции (stock dividend) представляват допълнителни 

безплатни акции, конто се предоставят на акционерите на компанията. Те се 

определят като процент от притежаваните акции. Например, ако фирмата е 

определила 5% дивидент чрез акции и даден акционер притежава 1 000 

акции, той ще получи допълнително 50 акции, без да заплаща нищо. Така 

след дивидента притежаваните от акционера акции ще се увеличат от 1000 

на 1050 бр. Дивиденти чрез акции, по-малки от 20-25%, се наричат малки 

дивиденти чрез акции (small stock dividends), а такива над тези проценти - 

големи (large stock dividends). 

Характерно при дивидента чрез акции е това, че сумата на капитала на 

фирмата не се променя. Увеличава се единствено броят на издадените 

акции. От счетоводна гледна точка издаването на допълнителните 

безплатни акции се отразява като увеличаване, на основния капитал за 

сметка на резервите и/или неразпределените печалби от предходни години, 

като номиналната стойност на една акция остава непроменена. 

На практика при раздробяването (сплит) на акции (stock split) не се 

изплаща дивидент, а се извършва емисия на акции. Поради това този въпрос 

е разгледан в глава единадесета. На практика дивидентът чрез акции и 

раздробяването на акции се различават само от счетоводна гледна точка. От 
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гледна точка на финансите те водят до едно и също - увеличаване броя на 

акциите, без да се увеличава стойността на активите и общия капитал на 

фирмата. Сплит в съотношение 2:1 е еквивалентен на дивидент чрез акции 

от 100%, сплит 1,3:1 - на дивидент с акции от 30% и т.н. 

Непаричните дивиденти водят до пропорционално намаление в цената 

на акциите след тяхното изплащане. Причината е, че се увеличава броят на 

акциите, без да се променя стойността на фирмата и на нейния собствен 

капитал. 

При непаричните дивиденти стойността на всички акции, които 

притежава отделният акционер, не се променя след тяхното раздаване. Това 

е така, защото увеличението в броя на притежаваните акции се 

"неутрализира" от пропорционално намаление на тяхната цена. Тук 

възниква въпросът какви са причините за дивидентите чрез акции, щом 

отделните акционери не получават пряка изгода? Макар че инвеститорите 

не печелят при извършването на тези операции, те могат да спечелят в 

следствие на нарастване цената на акциите при обявяването им, преди да 

бъдат извършени. Основните причините за тази изгода са две: 

a. Първо, непаричните дивиденти могат да увеличат ликвидността на 

акциите. Акциите се търгуват на пакети (лотове). Когато цената на 

една акция е твърде висока, много от инвеститорите не биха имали 

достатъчно средства за закупуването на пълен лот. Те биха могли 

да закупят непълен лот акции, но тогава комисионата е по-висока. 

Чрез непаричните дивиденти цената на акциите спада, като така 

акциите стават по-достъпни за дребните акционери. Ликвидността 

на акциите нараства, спестяват се комисиони и така цената на 

акциите може да се повиши. 

b. Второ, чрез непаричните дивиденти се разпространява позитивна 

информация за фирмата. Обикновено само компаниите с добри 

перспективи раздават дивиденти чрез акции или правят 
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раздробявания. Затова инвеститорите възприемат тези операции 

като позитивен сигнал, при което цените на акциите се покачват 

при обявяването им. 

 

11.2. Дивидентна политика на фирмата 

А..   Изборът: дивиденти или реинвестиране 

Конкретният размер на дивидента зависи от дивидентната политика 

на фирмата. Тя се отнася до избора какъв дял от чистия доход на фирмата 

да се изплати на собствениците. В по-тесен смисъл дивидентната политика 

се отнася до плащането на дивиденти, тъй като те са най-често използвани 

за осигуряване на доход на собствениците. В по-широк смисъл 

дивидентната политика обхваща и обратното изкупуване на акции, които, 

макар и алтернатива на дивидентните плащания, също се явя¬ват начин за 

получаване на доход от акционерите. Дивидентната политика се отнася за 

обикновените акции на фирмата. Привилегированите акции най-често носят 

фиксиран дивидент и фирмите нямат свобода да определят плащанията към 

притежателите на привилегировани акции. Истинска дивиден¬тна политика 

може да се провежда спрямо обикновените акции, където фирмата не е 

ограничена е решенията си. 

Дивидентната политика определя структурата на дивидентните 

плащания във времето. Когато фип. мата предпочете да изплати по-малка 

част от печалбата като дивиденти днес, тя ще инвестира повече средства. Те 

ще осигурят по-висок доход в бъдеще, а следователно и по-високи 

дивиденти. Обратно, ако фирмата изплаща по-висок дял от печалбата като 

дивидент днес, бъдещите дивиденти ще са по-ниски. 

Дивидентната политика играе важна роля за постигането на основната 

цел на финансовия мениджмънт - максимизиране ползата за акционерите. 

Изплащането на по-малък дял от печалбата като дивиденти увеличава 
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разполагаемите средства и възможностите за инвестиции и растеж, като се 

постигне по-висока цена на акциите. Ако обаче фирмата изплаща твърде 

ниски дивиденти, това може да; отблъсне инвеститорите и да бъде 

изтълкувано като сигнал за финансови затруднения на фирмата.Така твърде 

консервативната дивидентна политика на фирмата може да доведе до спад 

на цената на нейните акции. 

Определянето на дивидентната политика зависи от това дали 

инвеститорите в акции на фирмата предпочитат да получават доход чрез 

дивиденти, или печалбата да се реинвестира и така да реализират капиталов 

доход. Промяната в едната или другата посока се отразява върху цената на 

акциите и ползата на акционерите 

Ако фирмата увеличи коефициента на изплащане на дивиденти (DP), 

това ще увеличи очаквания дивидент, което ще съдейства за увеличаване на 

цената на акцията. От друга страна обаче, по-големият размер на D, ще 

намали средствата, които фирмата може да реинвестира. Това ще доведе до 

спад в растежа на дивидентите в бъдеще, т.е. на g, което пък ще понижава 

цената на акциите. Така промяната на дивидентната политика има два 

противоположни ефекта върху цената на акциите. Оптималната дивидентна 

политика изисква така да се постигне такъв баланс между текущите 

дивиденти (DJ и бъдещия им растеж (g), при който да се максимизира цената 

на акциите днес. Като изхождат от този критерий за оптимална дивидентна 

политика, фирмите определят т.нар. целеви коефициент на изплащане на 

дивиденти. Той се следва от фирмите в дългосрочен период, но през 

отделните години могат да се отклоняват от него, ако пазарните условия 

изискват това. 

 

Б. Зависимости на дивидентната политика 

Изследванията показват, че дивидентните политики на повечето 

фирми се подчиняват на сходни принципи. Практическите наблюдения на 
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следваните от фирмите дивидентни политики показват следните важни 

зависимости: 

 Дивидентите следват печалбите. Това е съвсем естествено, тъй като 

източник за изплащане на дивидентите са печалбите на фирмите. 

Обикновено обаче изменението на дивидентите изостава от 

изменението в печалбите. Фирмите решават да изплатят по-висок 

дивидент само след като се убедят, че нарастването на доходите им е 

стабилно и могат да поддържат по-високите плащания. Тъй като 

фирмите избягват намаленията на дивидентите, те изостават от 

промените в печалбата. 

 Фирмите предпочитат да имат стабилна дивидентна политика. 

Наблюденията показват, че те рядко променят изплащаните от тях 

дивиденти, като дивидентните плащания се колебаят много по-малко 

от доходите на фирмите. Под стабилна дивидентна политика най-

често се има предвид постоянното изплащане на дивиденти, които 

ежегодно нарастват със стабилен темп. Изискването за нарастване на 

дивидентите се дължи на очакването, че печалбите на фирмата ще 

растат поради реинвестициите и инфлацията. Стабилността на 

дивидентите има два елемента - стабилност на ръста на дивидентите 

и стабилност на текущия размер на дивидента. Най-стабилна е тази 

дивидентна политика, която осигурява предвидим и стабилен темп на 

растеж на дивидентите. По-малко стабилна е политиката, при която 

фирмите не намаляват размера на текущите дивиденти, но техният 

ръст в бъдеще е несигурен. Най-нестабилната политика е тази, при 

която дори и текущият размер на дивидентите може да се колебае, 

като има вероятност да бъде намален. Като цяло наблюденията 

показват, че фирмите се стремят да водят стабилна политика, при 

която променят дивидентите възможно най-малко, като избягват 
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намалението на дивидентните плащания. Факторите, обуславящи 

стабилността на дивидентите, са няколко.  

Първо, инвеститорите предпочитат предвидимост на дивидентната 

политика и оценяват по-високо акциите на фирми, които имат предвидими 

дивидентни плащания в сравнение с тези, чиито дивиденти са непостоянни. 

Поради това стабилността на дивидентите е средство за максимизиране 

цените на акциите.  

Второ, инвеститорите разглеждат всяко намаление на дивидентите 

като негативен сигнал за влошено финансово състояние, който води до спад 

в цените на акциите.  

Трето, фирмите избягват да увеличават твърде много дивидентите, 

защото не биха могли да ги поддържат на такова равнище в бъдеще. При 

много високо равнище на текущите дивиденти средствата за инвестиции ще 

намалеят, а това ще доведе до по-ниски доходи в бъдеще. 

 Дивидентната политика следва жизнения цикъл на фирмата. 

Наблюденията показват, че дивидентната политика на фирмите е 

различна през отделните етапи на техния жизнен цикъл. 

В зависимост от техния растеж фирмите преминават през следните 

етапи: начало, експанзивно разширяване, бърз растеж, стабилен растеж и 

спад. В началния етап на своето развитие, както и при тяхното бързо 

разширяване те имат големи инвестиционни възможности, голяма нужда от 

финансиране и почти липсващи вътрешни източници на средства. Поради 

това такива фирми не изплащат дивиденти. Фирмите с бърз растеж също 

имат много изгодни инвестиционни проекти и сравнително малко вътрешни 

източници за финансиране, като не изплащат дивиденти или дивидентите 

им са много ниски. При фирмите със стабилен растеж 

инвестиционните.Тнденцията да не се променят дивидентите е известна още 

като практика на "лепкави" дивиденти (sticky dividends). 
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11.3. Теории за дивидентната политика 

Фирмите разпределят различна част от нетния си доход като 

дивиденти. Тук възниква въпросът какъв е оптималният размер на 

дивидента и какви са факторите, които го определят. В търсене на 

отговорите на тези въпроси са разработени различни теории, които могат да 

се групират в три направления. Според първото направление дивидентната 

политика няма значение за стойността на фирмата, т.е. тя е ирелевантна. В 

основата на второто направление е възгледът, че плащането на дивиденти е 

нежелано от инвеститорите от данъчна гледна точка и фирмата трябва да го 

избягва. Теориите от третата група (включваща теорията за ефекта на 

клиентелата, теорията за информационното съдържание на дивидентите и 

теорията за посредническите разходи) считат, че дивидентите носят полза 

за акционерите и фирмите трябва да се стремят да ги увеличават. 

 

А..  Теория за ирелевантност на дивидентната политика 

Теорията за ирелевантност на дивидентната политика (dividend 

irrelevance theory) е разработена от Милър и Модилиани, които доказват, че 

в условията на съвършени пазари при промяна на дивидентната политика 

стойността на фирмата не се променя. Основното допускане на теорията е, 

че пазарите са съвършени. Това означава, че липсва данъчно облагане, 

транзакционни и емисионни разходи, мениджърите действат в интерес на 

собствениците и информацията е симетрична. Освен това се приема, че 

инвестиционната политика на фирмата не зависи от дивидентните решения, 

а оперативният паричен поток на фирмата (т.е. паричният поток от 

активите) не се влияе от нейната дивидентна политика. 

Аргументът за ирелевантност на дивидентната политика е следният. 

Според Милър и Модилиани (М-М) стойността на фирмата е равна на 

настоящата стойност на паричните потоци, които активите генерират. Тези 

парични потоци зависят от инвестиционните решения, а не от дивидентната 
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политика на фирмата. Поради това промяната в начина на разпределението 

на доходите чрез дивидентната политика няма да повлияе върху стойността 

на фирмата. Всъщност, ако фирмата изплаща дивиденти, които са по-големи 

от свободния паричен поток, за да финансира своите инвестиции, фирмата 

трябва да емитира допълнително акции. Тъй като активите и бъдещите 

парични потоци не се променят, то и стойността на фирмата ще е същата, 

като допълнителният брой акции ще доведе единствено до намаляване на 

тяхната цена. Така по-големият дивидент ще се компенсира изцяло от спада 

в цената на акциите, като ползата за акционерите няма да се промени. 

Ирелевантността на дивидентната политика може да се докаже и по 

алтернативен начин. На теория отделните акционери могат да формират 

"своя” дивидентна политика, независима от тази на фирмата. Да разгледаме 

акционер, който желае да получава 10% от печалбата като дивидент. Ако 

фирмата не изплаща никакъв дивиденти, инвеститорът може да получи 

желания от него дивидент, като продаде 10% от своите акции. Обратно, ако 

фирмата изплаща no-висок от желания дивидент, акционерът може да 

използва "излишния" дивидент за покупка на допълнителни акции на 

същата компания. В условията на съвършени пазари инвеститорите могат 

да купуват и продават акции без допълнителни разходи и по този начин сами 

"да определят" желаната от тях дивидентна политика. Така фирмите, чрез 

своята дивидентна политика, не могат да направят за акционерите нещо, 

което те сами не могат да направят. Поради това дивидентната политика не 

създава никаква стойност за собствениците и ще бъде без значение. 

Според теорията за ирелевантност на дивидентната политика фирмите 

не могат да променят стойността си чрез промяна на дивидентната 

политика, като две различни дивидентни политика ще са еднакво 

ефективни. Дивидентите са остатъчно плащане. Ако фирмата няма 

ефективни инвестиции, които трябва да финансира, тя може да изплати 

свободните средства на акционерите, които ще ги инвестират доходоносно. 
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Ако ги задържи и реинвестира, тя ще получи същата доходност и така за 

акционерите ще бъде безразлично дали получават дивиденти или печалбата 

остава във фирмата. 

За да бъде валидна тази теория, е необходимо да са налице 

допусканията за съвършени пазари. Очевидно е, че много от тях не са 

изпълнени в действителност. Това означава, че на практика дивидентната 

политика ще бъде от значение за дейността на фирмата, и теорията за 

нейната ирелевантност е под въпрос. Въпреки това теорията води до един 

важен извод, който се потвърждава от практиката: инвестиционните 

решения са първостепенни за стойността на фирмата и дивидентната 

политика не може да ги неутрализира. Фирми, които инвестират в губещи 

проекти, не могат да компенсират загубите за акционерите от лошите си 

инвестиционни решения чрез изплащане на по-високи дивиденти. 

 

Б. Теория за данъчните преференции 

Алтернативата на дивидентните плащания са обратните изкупувания 

на акции, при които инвеститорите вместо дивидентен реализират 

капиталов доход. Този капиталов доход ще се получи, тъй като фирмите, 

които не изплащат дивиденти, реинвестират печалбата си, реализират по-

голямо нарастване на доходите в бъдеще, което на свой ред води до 

увеличение на текущата цена на акциите им. Според теорията за данъчните 

преференции (tax preference theory) данъчната тежест върху дивидентите е 

по-голяма от тази при капиталовия доход. Така дивидентите ще носят на 

акционерите по-нисък реален доход след отчитане на персоналния данък. 

Акционерите ще предпочитат капиталовите печалби поради 

привилегированото данъчно облагане и ще заплащат по-ниски цени за 

акции на компании, които изплащат дивиденти в сравнение с тези, които 

нямат дивидентни плащания. Според тази теория компаниите трябва да 
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реинвестират печалбата си изцяло или да плащат на акционерите доход чрез 

обратно изкупуване на акции. 

Съществуват два основни аргумента за по-високата данъчна тежест 

върху дивидентите:  

• В повечето страни данъчните ставки върху персоналните доходи от 

дивиденти са по-високи от тези върху капиталовите доходи. Обикновено 

тези доходи, получавани от индивидуалните инвеститори, се облагат 

прогресивно, като данъчните ставки са по-високи за дивидентните 

плащания. У нас на персонално ниво ставката върху дивидентите е 

пропорционална - 5%, докато капиталовите печалби от акции на публични 

дружества, търгувани на регулиран пазар на ценни книжа, не се облагат с 

данък; 

•Дивидентите се облагат при тяхното получаване, докато данъкът 

върху капиталовия доход се плаща едва при продажбата на акциите. Така 

индивидуалният инвеститор може да избира момента, в който да плати 

данък върху капиталовите печалби. Той може да го избегне напълно, ако 

продаде акциите си в период, в който цените са спаднали и той има 

капиталови загуби. 

Дори и да продаде акциите на по-високи цени в бъдеще, данъкът, който 

ще плати, ще бъде в някакъв бъдещ момент, като стойността му днес ще 

бъде по-ниска. Тази възможност липсва при дивидентите, където данъкът се 

плаща веднага. 

 

Вижданията на теорията за данъчните преференции е оспорвана, тъй като 

съществуват доводи които говорят против по-високата данъчна тежест 

върху дивидентите: 

 Много страни въвеждат данъчни облекчения, с което намаляват 

тежестта на облагането върху дивидентите. В някои страни 

индивидуалните инвеститори могат да намаляват облагаемия си личен 
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доход (чрез т.нар. данъчен кредит) с част или с целия данък, който 

компанията е платила върху дохода, разпределен като дивидент. В 

други страни дивидентите се облагате по-ниска ставка в сравнение с 

останалите персонални доходи, като се отчита, че източникът за 

изплащането на дивидентите (печалбата) вече е обложен на 

корпоративно ниво. Възможно е също така дивидентите да се облагат 

със същата ставка както капиталовите печалби; 

 Голяма част от акциите се притежава от институционални 

инвеститори, например пенсионните фондове, които са освободени от 

данъци. За тях данъчното облагане няма да бъде аргумент и при липса 

на други пазарни несъвършенства те биха били безразлични за това 

каква дивидентна политика провеждат фирмите. На практика обаче 

при обратното изкупуване на акции има по-високи транзакционни 

разходи. Затова тези институции ще предпочитат дивидентите.  

Като цяло проучванията показват, че макар и по-слаби от 

теоретичните предвиждания, данъчните ефекти съществуват, като 

дивидентите действително се облагат повече от капиталовите доходи. Освен 

това се потвърждава виждането, че различните инвеститори ще понасят 

различна данъчна тежест, което ще влияе на дивидентната политика. 

Компаниите, чиито инвеститори са индивиди с по-високи доходи, трябва да 

плащат по-ниски дивиденти, докато фирмите, чиито акции се притежават от 

индивиди с ниски доходи или от институционални инвеститори, освободени 

от данъци, трябва да изплащат по-големи дивиденти. 

 

В. Теории за необходимостта от плащането на дивиденти 

Съществуват възгледи, които оспорват мнението на теорията за 

данъчните преференции и считат, че дивидентите могат да увеличат ползата 

на акционерите. Преди да представим тези теории, нека разгледаме един 

погрешен аргумент в подкрепа на плащането на дивидент. Той е известен 
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като теория "врабче в ръката" (bird-in-the-hand theory). Според нея 

дивидентният доход се получава в момента и е сигурен, докато 

капиталовият доход е несигурен. Тъй като инвеститорите се стремят да 

отбягват риска, те ще предпочитат дивидентите пред капиталовите печалби. 

Проблемът тук е, че алтернативата не е между сигурните дивиденти днес и 

несигурните капиталови печалби в някакъв неизвестен бъдещ момент, а 

между дивидента днес и повишаването на цената на акциите (капиталовия 

доход) също днес. Друг аргумент против тази теория е, че стойността на 

фирмата зависи от инвестициите на фирмата и паричните потоци от тях. Ако 

фирмата увеличи дивидентите днес, без да промени инвестиционната си 

политика, ще трябва да емитира нови акции, за да финансира своите 

инвестиции. Броят на акциите ще се увеличи, а цената им ще спадне, защото 

стойността на фирмата не се е променила. Така по-високият дивидент ще се 

компенсира изцяло от по-големия спад в цените на акциите днес. 

Въпреки че, теорията "врабче в ръката" до голяма степен е спорна, 

съществуват други възгледи, които представят адекватни аргументи за 

предимството на дивидентите. Един от тях е за т.нар. "ефект на клиентелата" 

(clientele effect). Според него съществуват отделни групи инвеститори, 

т.нар. клиентела, които имат различни предпочитания относно 

дивидентната политика. Едни от инвеститорите ще предпочитат по-

голямата част от печалбата да се изплаща като дивидент, а други - по-

големите капиталови доходи. Съществуват няколко причини за различните 

предпочитания на инвеститорите. Първата, която беше разгледана по-горе, 

е, че дивидентите и капиталовите печалби се облагат с различна тежест. 

Поради това индивидите с по-ниски доходи и институционални 

инвеститори, ползващи данъчни преференции, ще предпочитат високите 

дивиденти, докато по-богатите индивиди изберат ниските дивиденти и 

високите капиталови доходи. Другата причина за различните 

предпочитания е, че отделните инвеститори имат различна нужда от 
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парични постъпления. Например пенсионерите и другите индивиди с 

фиксирани доходи ще предпочитат да получават доходите от своите акции 

текущо под формата на парични дивиденти. Същото се отнася и за 

институции като пенсионни фондове, които се нуждаят от текущи парични 

постъпления. Други инвеститори, като по-младите и по-заможни индивиди, 

ще предпочитат компаниите да реинвестират печалбата, защото не се 

нуждаят от текущ доход. 

Когато фирмата избере определена дивидентна политика, тя привлича 

определена "клиентела", т.е. инвеститори, които предпочитат точно тази 

политика. Така, ако фирмата изплаща високи дивиденти, нейните основни 

акционери ще са институционални инвеститори, както и пенсионери и 

индивиди с по-ниски доходи. Ако тази фирма реши да намали дивидентите 

си, нейните акционери ще трябва да продадат част от акциите си, за да си 

осигурят текущ паричен доход. Това ще им причини загуби, защото ще 

трябва да платят съответните комисиони, както и данъци върху капиталовия 

доход и те ще оценяват по-ниско фирмата. Поради това ще последва спад в 

цените на акциите на тази компания. Изводът е, че компании с инвеститори, 

предпочитащи дивидентните плащания, трябва да водят политика на високи 

дивиденти. 

Но, не всички инвеститори предпочитат дивидентите. Поради това 

ефектът на клиентелата не дава аргумент само в посока на изплащането на 

дивиденти. Компании, които изплащат ниски дивиденти и предпочитат да 

реинвестират по-голяма част от печалбата, ще привлекат инвеститори, 

търсещи капиталови доходи. Ако те решат да увеличат дивидентите си, ще 

загубят тази "клиентела" и цените на акциите им ще спаднат. Следователно 

ефектът на клиентелата изисква компаниите да водят стабилна дивидентна 

политика. Те трябва да избягват промени в начина на разпределение на 

печалбата, независимо от това дали изплащат ниски или високи дивиденти. 
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Теорията за посредническите отношения (agency theory) също може да 

послужи като аргумент в ползата на изплащането на дивиденти. В началото 

на изложението и в главата, посветена на капиталовата структура, бяха 

представени конфликтите на интереси между мениджъри и собственици в 

посредническите разходи, свързани с тях. Ако конкретизираме 

разсъжденията по отношение на свободния паричен поток, ще констатираме 

следното: мениджърите са склонни да използват свободния паричен поток 

за финансиране на неизгодни инвестиционни проекти, вместо да изплатят 

средства на акционерите. Така те ощетяват собствениците. Увеличаването 

на дивидентите намалява свободния паричен поток и по този начин 

ограничава възможностите на мениджърите да действат във вреда на 

акционерите. Този ефект на увеличаването на дивидентите ще съдейства за 

по-високи цени на акциите на фирмите. Инвеститорите ще предпочитат да 

инвестират във фирми, които изплащат високи дивиденти, защото техните 

мениджъри ще вземат по-добри инвестиционни решения. 

Друга теория, изследваща изплащането на дивиденти, е теорията за 

информационното съдържа, ние на дивидентите. Както беше посочено по-

рано, едно от допусканията на теорията за ирелевантност на дивидентите е, 

че информацията е симетрична. Това означава, че всички - мениджъри и 

инвеститори - разполагат с еднаква информация относно състоянието на 

фирмата и бъдещите и перспективи. На практика обаче това условие не е 

изпълнено, защото мениджърите са много по-информирани и разполагат с 

информация, до която инвеститорите нямат достъп. Чрез промяната на 

дивидентите мениджърите сигнализират за техните очаквания на 

инвеститорите, което води до промяна в цените на акциите на компанията. 

Наблюденията показват, че увеличаването на дивидентите е 

последвано от нарастване на цените на акциите, а намалението на 

дивидентните плащания води до спад. На пръв поглед това може да се 

изтълкува като аргумент, че инвеститорите предпочитат високи дивиденти 
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и че фирмите трябва да провеждат такава дивидентна политика. Промяната 

в цените обаче може да не е резултат от промяната на дивидентната 

политика, а от информацията, която инвеститорите са получили. 

Известно е, че компаниите избягват да намаляват дивидентите си, като 

прибягват до тази мярка само ако мениджърите имат неблагоприятни 

очаквания за бъдещите печалби на фирмата. В такава ситуация 

намаляването на дивидентите ще представлява сигнал, че настоящата 

дивидентна политика не може да бъде поддържана поради по-ниски 

очаквани печалби. Така инвеститорите ще променят очакванията си за 

бъдещите дивиденти в посока "надолу", което ще намали и цената на 

акциите. 

По същата логика неочакваното повишаване на дивидентите е добра 

новина. Мениджърите биха увеличили дивидентите само -ако очакват 

бъдещите печалби да се увеличат дотолкова, че да не се налага последващо 

намаление на дивидентите. Така увеличението на дивидентите се възприема 

от инвеститорите като сигнал за позитивните перспективи пред фирмата, 

като те ще очакват по-високи дивиденти и в бъдеще. Цената на акциите ще 

се повиши, защото инвеститорите ще променят позитив¬но своите 

очаквания за дивидентите, а не поради увеличените дивиденти в момента. 

И в двата случая цената на акциите ще реагира на промяната на 

дивидентите, а не на промяната в дивидентната политика. Тази реакция се 

нарича ефект на информационното съдържание (information content effect) 

на дивидентите. Макар че този ефект не доказва, че инвеститорите 

предпочитат изплащането на по-високи дивиденти, той трябва да се отчете 

в случаите, когато фирмата разглежда евентуална промяна в дивидентната 

си политика. Фирмите трябва да имат предвид, че всяко намаляване на 

дивидентите ще се възприеме от пазара като негативен сигнал. 
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11. 4. Формиране на дивидентната политика в практиката 

Определянето на оптимална дивидентна политика е сложна задача. От 

една страна, съществуват фактори, които изискват изплащането на по-

високи дивиденти, а от друга страна, такива, които налагат намаляване на 

дивидентните плащания. Решенията, засягащи дивидентната политика, 

трябва да отчитат тези противоречиви ефекти, които нямат количествен 

измерител. Поради това изборът на дивидентна политика се основава не 

само на точни разчети, но и на субективната преценка на мениджърите. 

 

А. Подход на остатъчните дивиденти 

Различните теории не дават точни предписания, но служат за основа 

за практическото формиране на дивидентната политика. Целта 

"максимизиране богатството на акционерите" изисква фирмата да 

реинвестира печалба само ако може да получи доходност, по-висока от 

изискуемата от собствениците. В условията на съвършени пазари това не би 

било възможно и затова дивидентната политика ще бъде без значение. На 

реалните пазари обаче съществува асиметрия на информацията, която прави 

дивидентната политика зависима от инвестициите и капиталовата структура 

на фирмата. Мениджърите трябва да предпочитат реинвестираната печалба 

пред емисията акции, тъй като така се спестяват емисионни разходи и се 

избягва негативният сигнал към инвеститорите. Този сигнал води до спад в 

цените на акциите и по-висока цена на финансирането. Затова при 

разпределяне на печалбата фирмите трябва първо да осигурят средства за 

финансиране на новите инвестиции, а едва след това да разпределят 

остатъка като дивиденти. Този подход за практическо формиране на 

дивидентната политика е известен като подход на остатъчните дивиденти 

(residual dividend approach). При него фирмите първо определят каква сума 

ще им е необходима, за да финансират всички изгодни (т.е. с положителна 
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NPV) проекти. След това дивиденти се изплащат като остатък само ако 

доходът на фирмата е по-голям от необходимото финансиране. 

Разбира се, за да минимизира среднопретеглената цена на капитала, 

фирмата трябва да поддържа целевата си капиталова структура, което 

означава, че новите инвестиции, освен с неразпределена печалба (т.е. със 

собствен капитал), трябва да се финансират и с дълг в избраната от фирмата 

пропорция. В противен случай фирмата би се отдалечила от оптималната 

капиталова структура, което ще повиши цената на капитала. Поради това 

прилагането на подхода на остатъчните дивиденти става в следната 

последователност: 

o определя се оптималният капиталов бюджет - фирмата трябва да 

определи какви изгодни инвестиционни проекти може да реализира и 

каква е общата сума на необходимите инвестиции; 

o определя се сумата на финансирането със собствен капитал, необходимо 

за капиталовия бюджет. За целта трябва да се има предвид каква е 

целевата капиталова структура, която фирмата трябва да поддържа, като 

сумата на финансирането със собствен капитал е дял от капиталовия 

бюджет, съответстващ на дела на собствения капитал в целевата 

капиталова структура; 

o реинвестира се такъв дял от печалбата, че да се достигне размерът на 

необходимото финансиране със собствен капитал; 

o сумата на дивидентите е остатък от фактическата печалба след 

приспадане на реинвестираната печалба.  

При подхода на остатъчните дивиденти те ще се определят по следната 

формула: 

Дивиденти = Нетен доход - Неразпределена (реинвестирана) печалба, 

необходима за финансиране на новите инвестиции Дивиденти = Нетен 

доход - (Целева капиталова структура).(Нови инвестиции) 
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Тук целевата капиталова структура се изразява чрез съотношението 

между собствения капитал и общия капитал на фирмата, която тя се стреми 

да поддържа. 

Прилагането на подхода на остатъчния дивидент обяснява 

поведението на фирмите, наблюдавано в практиката. Обикновено фирмите 

от отрасли, където генерира значителен размер на печалбите спрямо 

инвестициите, изплащат значителен дял от печалбата като дивиденти. 

Пример за това са отраслите на комуналните услуги, финансовите услуги, 

тютюневата промишленост и продажбите на дребно. От друга страна, 

фирмите от отрасъла на информационните технологии изплащат много 

ниски дивиденти, защото имат бърз ръст и големи инвестиционни 

възможности. 

Условията, в които функционират фирмите, са непостоянни, поради 

което всяка година техните печалби и инвестиционни възможности ще се 

променят. Ако те прилагат стриктно подхода на остатъчните дивиденти, 

това ще доведе до нестабилна дивидентна политика. Ако през дадена година 

инвестиционните условия са добри, фирмата ще плати ниски дивиденти. На 

следващата година обаче възможностите за инвестиции може да се влошат, 

при което фирмата ще изплати високи дивиденти. По подобен начин 

променящите се печалби ще водят до нестабилни дивиденти. Както 

посочихме по-рано, фирмите не трябва да водят такава нестабилна 

дивидентна политика. Теорията за информационното съдържание на 

дивидентите показва, че мениджърите трябва да избягват намаляването на 

дивидентите, защото това също представлява негативен сигнал към 

инвеститорите. От друга страна, теорията за ефекта на клиентелата сочи, че 

инвеститорите ценят повече фирми, изплащащи стабилни дивиденти. 

Поради това моделът на остатъчните дивиденти не може да се прилага за 

всяка година, а дългосрочно. Такава политика е известна като компромисен 

подход (compromise approach). 
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Б.Като компромисен подход 

При компромисния подход фирмите правят прогноза за средните 

печалби и инвестиции през следващите пет или десет години. На базата на 

тези прогнози фирмите определят средния коефициент на изплащане и 

дивидента на акция, като тези средни стойности им служат за избор на 

дългосрочен целеви коефициент на изплащане. Той трябва да приема такива 

стойности, че цялото необходимо финансиране със собствен капитал да се 

осигурява чрез реинвестиране на печалбата, като се избягва нова емисия 

акции. Фирмата трябва да следва набелязания коефициент в дългосрочен 

период, като през отделните години може да се отклонява от него. 

Целевият коефициент на изплащане трябва да бъде така установен, че 

текущият дивидент за акция да не бъде понижаван през отделните години. 

За целта фирмата трябва да определи дивидента, който може да бъде 

изплатен при най-песимистичния вариант за печалбите. Често прилаган 

вариант на такъв подход е политиката на ниски редовни плюс допълнителни 

дивиденти. При нея фирмите изплащат редовно ниски по размер дивиденти, 

които могат да изплатят и при най-неблагоприятните условия. Когато 

конюнктурата е добра и печалбите са високи, те изплащат и допълнителен 

дивидент. Тъй като инвеститорите знаят, че допълнителните дивиденти 

може и да не се изплатят през следващия период, те не възприемат тяхното 

плащане като положителен сигнал, както и тяхното отсъствие като 

отрицателен. 

 

В  Фактори, влияещи върху избора на дивидентна политика 

Описаният подход може да служи за основа на една рационална 

дивидентна политика фирмите трябва да се ръководят от следните основни 

фактори, които имат стратегически характер: 
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•инвестиционните възможности - фирмите с големи инвестиционни 

възможности трябва м изплащат по-ниски дивиденти в сравнение с тези, 

които имат ограничени възможности за изгодни инвестиции; 

•размер на печалбите - фирми, които генерират големи относителни печалби 

спрямо извършените от тях инвестиции, ще изплащат значителни 

дивиденти; 

•изменчивостта на печалбите, инвестициите и паричните потоци - ако тези 

параметри са много изменчиви и тяхното прогнозиране е несигурно, тогава 

фирмата трябва да определи по-ниски дивиденти, така че да има „резерв" за 

непредвидени обстоятелства. Фирми със стабилни и прогнозируеми 

парични потоци могат да изплащат високи дивиденти; 

•възможност за отлагане на инвестициите - ако при временни затруднения 

фирмите могат м отложат за известно време (1-2 години) необходимите 

инвестиции, те ще могат да продължат да изплащат по-високи дивиденти; 

•зависимост на цената на капитала от капиталовата структура - ако цената 

на капитал се изменя слабо при дадена промяна на капиталовата структура 

(т.е. кривата на функцията на цената на капитала от съотношението 

дълг/капитал е по-слабо изпъкнала), фирмата ще има възможност да 

изплаща по-големи дивиденти. Това е така, защото при спад в печалбите те 

могат да финансират новите инвестиции с увеличаване на задлъжнялостта, 

без намаляване на дивидентите или емисия на нови акции, при което цената 

на капитала ще се повиши незначително. 

Освен посочените стратегически фактори мениджърите трябва да се 

съобразяват и с някои тактически фактори: 

i. условията по предоставяне на заемите - при отпускането на заемите на 

фирмите често се налагат клаузи, които ги ограничават при 

изплащането на дивиденти. Например фирмата може да се задължи да 

изплаща дивиденти само ако коефициентите на ликвидност са над 

определено равнище; 
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ii. размера на дивидентите по привилегированите акции - дивидентите по 

обикновените акции могат да се изплащат само след като са платени 

дивидентите по привилегированите акции. Затова при планирането на 

дивидентната политика плащанията по привилегированите акции също 

трябва да се отчетат; 

iii. правни ограничения - често законодателството ограничава размера на 

дивидента. Възможно е да съществува забрана сумата на дивидентите 

да превишава печалбата на фирмата; 

iv. ликвидност - изплащането на дивидентите изисква наличието на 

парични средства. Ако ликвидността на фирмата е влошена, плащането 

на дивидент може да бъде ограничено. 
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ТЕМА 12. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ В 

КОМПАНИЯТА 

12.1. Анализ на финансови отчети 

12.2. Показатели за рентабилност 

12.3. Показатели за обръщаемост на активите 

12.4. Показатели за финансов риск 

12.5. Показатели за ликвидност 

12.6. Показатели за пазарно представяне 

12.7. Финансово планиране  

 

12.1. Анализ на финансови отчети 

 Финансовото състояние и ефективността на използваните активи, 

пасиви и собствен капитал могат да се проследят чрез определяне на 

различни показатели. Обикновено действията по тяхното извеждане са 

известни като финансово –счетоводен анализ. Той е част от счетоводно-

отчетната дейност на предприятието и  се определя и като завършващ етап 

в счетоводната дейност за отчетния период.  

Целта на финансово-счетоводния анализ е както представяне на 

допълнителна информация на външните потребители , така и определяне на 

причините за влиянието на различните показатели върху дейността на 

предприятието.  

 В зависимост от подхода при изчисляването им биват показатели за 

структура и показатели за динамика. 

 При показателите за структура се използват величини от един и същи 

период с цел да се характеризира  определена структура. 

 При показателите за динамика се използват величини от различни 

периоди, чрез които се характеризира развитието на предприятието. 
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 В зависимост от източниците на информация показателите могат да се 

определят въз основа на информация от счетоводния баланс, отчета за 

приходите и разходите, годишния счетоводен отчет и от други източници. 

 

12.2. Показатели за рентабилност 

Рентабилността е обобщаващ показател понеже отразява цялостната 

ефективност от дейността на фирмата за определен период от време. От 

гледна точка на инвеститора рентабилността въплъщава основата на 

неговите интереси, а именно способността на фирмата да “произвежда 

пари”. Например показателя за брутна рентабилност на база приходи от 

продажби-показва какъв е процента на реализираната брутна печалба в 

общия размер на приходите от продажби. Тези показатели се изчисляват 

като съотношение между различните видове печалби и приходите от 

продажби.  

Показателите за рентабилност са: 

 

 

 

 

 

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато 

финансовият резултат е печалба и показват степента на възвръщаемост на 

капитала на предприятието и са съответно отрицателни величини, когато 

продажби нетни

рeзултат финансов
продажби от приходите на стрентабилно на коефициент- 

капитал собствен

рeзултат финансов
капитал  собствения на стрентабилно на коефициент- 

капитал  привлечен

рeзултат финансов
капитал  япривлечени на стрентабилно на коефициент- 

активи реални

рeзултат финансов
активите на циякапитализа на коефициент- 
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финансовият резултат е загуба и показват степента на декапитализация на 

фирмата. 

Смята се, че най-добрата компания за притежаване, инвестиране и 

работа в нея – онази, която предлага най-големи възможности за напредване 

в кариерата, сигурност на работното място и дългосрочни печалби – е 

компанията, която има т.нар. от Уорън Бъфет38 трайно конкурентно 

предимство. Тези суперкомпании имат почти пълно господство върху своя 

пазар. Това означава, че те разполагат със стоки и услуги, които на практика 

не се променят, продават се лесно и притежават част от съзнанието на 

потребителя. Това е равносилно на по-висок коефициент на рентабилност и 

оборот на стоковоматериалните запаси. 

 

12.3. Показатели за обръщаемост на активите (ефективност) 

Показателите за ефективност са количествени характеристики на 

съотношението между приходите и разходите. Те са:  

 

 

Коефициентът на ефективност на разходите показва 1 лв. разходи 

колко общо приходи са реализирани. Коефициентът на ефективност на 

приходите показва 1 лв. приходи срещу колко лева разходи са постигнати. 

Коефициентът на ефективност на приходите от обичайна дейност следва да 

бъде със стойност не по-голяма от 0,95. 

12.4. Показатели за ликвидност 

Под ликвидност, в общия смисъл на това понятие, следва да са разбира 

способността на фирмата да обслужва текущите си задължения към 

                                                           
38Бъфет М. Д. Кларк. Уорън Бъфет и тайните на мениджмънта. Изток – Запад, 2012 г 

разходи

приходи
разходите на тефективнос на коефициент- 

приходи

разходи
приходите на тефективнос на коефициент- 
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кредиторите, като под текущи плащания се има предвид сумата на 

краткосрочните пасиви и дела на дългосрочните дължими през съответната 

година, с разполагаемите краткосрочни активи. Важен момент в 

дефинирането на тази способност е изясняването на въпроса “Кога фирмата 

може да обърне тези активи в пари?” или това е изясняването на степента на 

ликвидност на отделните елементи на активите.  

Краткосрочните задължения са съществуващите текущи задължения 

на фирмата, които се очаква да бъдат уредени в рамките на нормалния 

оперативен цикъл на дейността или в следващите 12 месеца. Това са: 

търговски задължения, начисления към персонала, други оперативни 

разходи, както и лихвоносни задължения, банков овърдрафт, дължими 

данъци, задължителни осигуровки и други нетърговски задължения.      

 По принцип за добра степен на ликвидност може да се говори, ако 

стойностите на показателя са над единица. Обикновено за еталон се приема 

средната стойност на показателя изчислена за индустрията или сектора, по 

този начин може да се определи мястото на фирмата в системата на дадения 

отрасъл и на тази база да се даде обективна оценка за степента на обща 

ликвидност на компанията. Показателите за платежоспособност са: 

 Обща ликвидност 

 

 

Общоприето и препоръчително е този показател да се движи в 

диапазона между 1 и 1.5. При анализа на платежоспособността на фирмата 

трябва да се установяват и факторите, оказвали влияние за влошаване  или 

подобряване на този показател спрямо базисния период. Изчислява се 

размерът на изменението на общата ликвидност от увеличението или 

намалението на: материалните запаси, краткосрочните вземания, 

краткосрочните финансови активи и паричните средства. 

задължения никраткосроч

активи никраткотрай
   ликвидностобща за коефициент- 
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 На база получените резултати от изчисленията, следва да се направят 

изводи и оценки и да се предприемат съответните действия.       

 Бърза ликвидност 

 

ПРИМЕР: Фирма “Стройинвест” ЕООД има парични средства 20 000 лв, 

вземания 40 000 лв и текущи задължения 160 000 лв. Ще изчислим 

коефициента на бърза ликвидност за този период: 

 

Коефициентът на бърза ликвидност е много нисък -0.375. От тази негова 

стойност може да направим извода, че навярно във фирмата има забавяне на 

разплащанията към кредитори, което би могло да доведе до спиране на 

доставките, също така има и проблем с паричните средства за осигуряване 

на заплати и няма възможност за предприемане на инвестиционни 

политики. 

 Незабавна ликвидност 

 

 Абсолютна ликвидност 

 

Показателите за ликвидност са количествени характеристики главно за 

използване на краткотрайните активи. Коефициентите за  ликвидност 

показват възможностите на фирмата за изплащане на текущите си 

задължения. Те са известни и като показатели за платежоспособност.  

375.0
в  л000 160

в  л000 40 в  л000 20
   ликвидностбърза на коефициент- 




задължения текущи

средства парични и активи финансови никраткосроч
   ликвидностнезабавна на коефициент- 

задължения текущи

средства  парични
   ликвидностабсолютна на коефициент- 

задължения текущи

средства пар.активи  фин. никраткосрочвземания никраткосроч
 т лликвиднобърза за коеф.
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12.5. Показатели за финансова автономност 

Показатели за финансова автономност отразяват степента на 

финансова независимост на фирмата от кредиторите. Информацията трябва 

да съдържа оценка за това с колко лева собствен капитал се покрива един 

лев от задълженията, което се установява с: 

  

Анализът на показателя се извършва в две насоки: сравнение със 

средните стойности за съответния отрасъл и сравнение стойностите на 

показателя със стойности на същия от минали периоди. По този начин могат 

да се установят тенденциите в състоянието на платежоспособността на 

фирмата за продължителен период от време и да се направят съответните 

изводи за развитието на финансовото състояние. 

 В практиката на финансово проспериращите компании се приема 

коефициентът за финансова автономност да бъде със стойност не по-малка 

от 0,5. 

Задлъжнялостта на фирмата се изчислява по следния начин 

 

 

12.6. Показатели за обръщаемост на материалните запаси 

Показателите за обръщаемост на материалните запаси са 

количествени характеристики на ефективността от използване на 

материалните запаси. Показателите за обръщаемост на материалните запаси 

са: 

капитал привлечен

капитал собствен

   пособност)т(платежосавтономнос финансова на коефициент- 

 капиталсобствен

капиталпривлечен

   стзадлъжняло на коефициент- 
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Изследването на тези показатели дава възможност да се прецени 

доколко ефективно се използват средствата на фирмата, вложени в 

материални запаси и доколко последните оказват влияние върху 

ликвидността като цяло. Понякога при изчисляване на обръщаемостта на 

материалните краткотрайни активи вместо нетни продажби се използва 

себестойността на произведената продукция. Реално този показател ще даде 

по–точна оценка на обръщаемостта на запасите от гледна точка на 

производствения потенциал на предприятието, но анализа трябва да се 

съобрази с достъпните сравнителни показатели. 

 

12.7. Показатели за вземанията и задълженията 

Показателите за вземанията и задълженията са количествени 

характеристики за продължителността на уреждането им. Те са: 

  

 

12.8. Показатели за динамика 

Показателите за динамика са количествени характеристики на 

измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, 

приходи, парични постъпления, плащания и други. Те са: 

 продажби нетни

360 по запаси тематериални на наличност средна
   дни в  оборот един на евреметраен- 

 запаси тематериални на наличност средна

продажби  нетни
   оборотите на брой- 

 продажби нетни

запаси тематериални на наличност средна
   запаси тематериални на заетост- 

 продажби нетни

360 x вземаниятана наличност средна

   вземанията на събиране на период- 

 доставките на сума

360 x тазадължения на наличност средна
   тазадължения на плащане на период- 



220 
 

 

 

 

12.9. Показатели за структура 

Показателите за структура са количествени характеристики за 

определяне на относителните величини на статиите (перата) на годишния 

счетоводен отчет. Те са: 

 показатели за структура на актива и на пасива на счетоводния баланс; 

 показатели за структура на приходите и разходите на отчета за 

приходите и разходите; 

 показатели за структура на паричните постъпления и плащания на 

отчета за паричния поток; 

 показатели за структура на групите и статиите в елементите на 

Приложението към годишния счетоводен отчет. 

При изчисляване на показателите за структура на актива и на пасива 

на счетоводния баланс, базовите и отчетните величини могат да бъдат 

общата сума на актива и на пасива, сумата на разделите на актива и на 

пасива, сумите на групите на актива и на пасива. 

 По същия начин се изчисляват показателите за структура на отчета за 

приходите и разходите, на отчета на паричния поток и на отделните 

елементи на Приложението към годишния счетоводен отчет. 

Разглежданите показатели се оповестяват в Приложението към 

годишния счетоводен отчет. 

 

 

 величина базова

величина отчетна
   динамика  на  коефициент- 

100.
 величина базова

величина отчетна
   динамика  на  процент- 

периодY
динамиканапроцент

периодХ
динамиканапроцент   динамика за пункт- 
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ТЕМА 13.  СЛИВАНЕ И КОРПОРАТИВНО 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 

13.1. Същност на сливанията и придобиванията 

13.2. Видове сливания на фирми 

13.3. Причини за сливанията на фирми 

 

13.1. Същност на сливанията и придобиванията  

Сливанията и придобиванията, на английски език M&A (Mergers and 

Acquisitions) са израз на корпоративната стратегия, финанси и управление 

свързани с купуване, продаване и комбинация на различни компании и 

подобни обекти, които помагат на предприятията бързо да израстват в 

сектора си, региона или в нова сфера и локация без съществено създаване 

на филиал, друг обект или джоинт венчър /разрастване на предприятие чрез 

въвличане на нов собственик с капиталите му/. Сливанията и изкупуванията 

като процеси на преструктуриране представляват: 

А. Сливания - Комбиниране на две или повече корпорации, при което 

се образува една нова компания, а старите фирми престават да съществуват. 

След вземането на решение за сливане, отделните фирми престават да 

съществуват като отделни юридически субекти. Образува се нова компания, 

която е правоприемник на слетите фирми и акционери на която са 

акционерите на отделните фирми. 

Б. Вливания - Една доминираща компания изкупува една или няколко 

други компании - в повечето случай погълнатите компании губят своята 

идентичност и самоуправление. След вземането на решение за изкупуване, 

поглъщаната фирма престава да съществува като отделен юридически 

субект, а нейните акционери получават пари в брой или акции от 

поглъщащата фирма в договорено съотношение. Поглъщащата фирма е 

правоприемник на всички активи и пасиви на поглъщаната фирма. 
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Формално акционерите на първата не са засегнати, но всъщност тяхното 

богатство зависи от успеха на поглъщането. 

Има много случаи, в които мениджърите на набелязаната за 

поглъщане фирма не са съгласни с отправената оферта. Поглъщащата фирма 

може да отправи предложение за изкупуване на акциите с право на глас към 

акционерите на набелязаната фирма. Обикновено предлаганата цена е със 

съществена премия спрямо пазарната, за да накара акционерите да продават. 

Когато поглъщащата фирма придобие контролен пакет от акциите с право 

на глас, даващ й възможност да гласува вливане, нейните мениджъри 

присъединяват желаната фирма към своята. Формално сделката приключва 

както при поглъщане. При тези така наречени враждебни поглъщания 

процесът е по-дълъг и цената на поглъщаната фирма - по-висока от 

приятелското поглъщане. 

 

13.2. Видове сливания на фирми 

Сливанията на фирми могат да бъдат класифицирани в три вида, в 

зависимост от участващите фирми - хоризонтални, вертикални и 

конгломератни. 

А. Хоризонтални сливания 

Хоризонтално е сливане, в което участниците имат сходен предмет на 

дейност и са се конкурирали на пазара на дадена стока или услуга. Като 

резултат от сливането се появява фирма притежаваща по-голям дял от този 

пазар и в същото време се намалява конкуренцията. В повечето държави 

съществува антимонополно законодателство, ограничаващо 

хоризонталните сливания. 

Б. Вертикални сливания 

Съществуват отрасли, между които връзките са твърде тесни, като 

нефтодобив, рафиниране на нефта и дистрибуция на готовия продукт. 



223 
 

Участниците на даден етап са зависими от доставчиците и клиентите си. 

Една фирма може да се слее със свой доставчик или клиент, за да 

контролира всеки етап от производството. Такива сливания се наричат 

вертикални. Пряка последица от вертикалната интеграция е намаляване 

риска от неритмичност на доставките. 

В. Конгломератни сливания 

При сливане на фирми нямащи нищо общо се образуват 

конгломерати. Един конгломерат може да включва поделения, занимаващи 

се с дейности като банково дело, тежко машиностроене, отдаване на стаи 

под наем до фризьорски услуги. Конгломератните сливания най-често се 

обясняват със схващането, че добрият мениджър може да управлява всичко, 

както и с намаляването на риска от диверсификация на дейността. 

 

13.3. Причини за сливанията на фирми 

Сливанията на фирми са твърде разнородни явления, за да може да се 

направи строга класификация на причините за тях. Условно причините 

могат да се разделят в три основни групи - търговски, финансови и други. 

А.Търговски причини 

А.1. Увеличение на пазарния дял и намаление на конкуренцията 

Това са причините, поради които фирмите извършват хоризонтални 

сливания. При сливане с основен конкурент се постигат едновременно две 

цели - увеличава се пазарния дял, като в същото време могат да се намалят 

някои разходи. При конкуриращи се фирми съществуват множество 

дублиращи се звена, които след сливането могат да се обединят, а 

излишните - да се закрият. Предимства при планирането и оценката на 

сливането са познатата дейност и информацията за мениджърите на 

набелязаната фирма. Инвеститорите също би трябвало да оценят добре 
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сливането, тъй като инвестицията е в позната област и прогнозите - 

относително точни. 

А.2. Безопасност на доставките и продажбите 

Сливания, извършени с такива подбуди се наричат вертикална 

интеграция. Обединението на самостоятелни фирми във вертикално 

интегрирана структура може да доведе до ограничаване на пазарната 

конкуренция и влошаване на резултатите на отделни предприятия. Това се 

дължи донякъде и на размиването на отговорността на ръководителите по 

веригата, които са длъжни да се съобразяват с нареждания, спуснати отгоре. 

Висшите мениджъри на групировката следват план за развитие на бизнеса 

като цяло и това демобилизира отделните участници в цикъла. 

А.3. Диверсификация 

Диверсификацията на риска на един отрасъл е често изтъквана 

причина за сливания с фирми, чиято дейност е твърде различна от 

настоящата дейност на придобиващия. На този принцип се образуват 

конгломератите. Доколкото финансовата теория отрича възможностите на 

фирмите да диверсифицират по-лесно и по-евтино от отделния инвеститор, 

възниква въпросът какъв точно риск се намалява? Лошата съдба на някои 

конгломерати, образувани през 60-те години подсказва, че явно в някои 

случаи мениджърите не са действали в интерес на акционерите и  

кредиторите. От друга страна, често възнагражденията и придобивките на 

мениджърите зависят повече от размера на управляваната от тях фирма, 

отколкото от резултатите от дейността. В този смисъл е настъпила 

диверсификация на риска от намаление на мениджърските заплати. 

А.4. Синергия 

Синергията е теоретичен постулат, който гласи, че в някои случаи 

2+2=5. В контекста на сливанията на фирми синергията означава, че сборът 

от пазарните стойности на участници с допълващи се ресурси може да 

надхвърли очакваната сума. Типичен пример е сливане между малка фирма 
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с уникален продукт, нови технологии и ноу-хау и голям утвърден 

производител с добре развита разпространителска мрежа. Инвеститорите би 

трябвало да приемат добре такова сливане, защото намалява рискът относно 

бързото производство и успешната реализация на новия продукт.  

А.5. Растеж 

Когато очакванията към мениджърите са големи, а няма достатъчно 

добра перспектива за вътрешен растеж, усещане за развитие може да се 

постигне с придобиване на други фирми. След няколко успешни 

придобивания публиката очаква мениджърите да продължават в същия дух 

и растежът може да се превърне в самоцел. Вероятността при такива условия 

да се сключат неизгодни сделки е сравнително голяма.  

Б. Финансови причини  

Под финансови причини за сливане на фирми следва да се разбира 

появата на възможност за сключване на изгодна сделка. Сливанията по 

финансови причини най-често се извършват по съвет на инвестиционен 

банкер или на собствено звено, натоварено да наблюдава фондовия пазар с 

тази цел. 

Б.1. Намаление на стойностите на активите  

Всяка фирма преминава през периоди на спад на текущия паричен 

поток и свързаното с това намаление или дори неизплащане на дивиденти. 

Ако инвеститорите възприемат тези резултати за сигнал за ниска 

ефективност, акциите на такава фирма понижават цените си под 

теоретичните им равновесни нива. Целта на фирмата, наблюдаваща пазара 

на акции на такива дружества е да ги погълне и след това да разпродаде 

активите им. За да получи печалба от поглъщането, купувачът търси фирми, 

реалната цена на активите на които превъзхожда пазарната цена на пасивите 

им поне с 50 процента. Наличието на подобни агресивни купувачи, 

наричани “обирачи на активи”, би трябвало да накара мениджърите на 

котирани фирми да се трудят по-усърдно, тъй като дисконтът, с който се 
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котират активите на фондовия пазар може да отразява отрицателен 

организационен капитал. 

Б.2. Ниско съотношение заеми/акционерен капитал 

Ако една фирма не използва оптимално възможностите  да финансира 

активите си чрез заеми, тя може да стане обект на поглъщане. Оптималното 

количество дълг в капиталовата структура повишава стойността на 

фирмата, според представителите на традиционната теория. В случая 

придобиващата фирма разменя акции с поглъщаната и емитира дълг до 

оптималния му размер. Следва да се отбележи, че оптималното количество 

дълг се различава в различните индустрии и набелязаната фирма трябва да 

се проучи внимателно. Поглъщане с подобни мотиви се извършва и когато 

поглъщащата фирма има твърде високо собствено отношение 

дълг/акционерен капитал и инвеститорите - акционери и облигационери 

изискват премия за повишения риск. В този случай обединената фирма не 

емитира дълг, а се възползва от новото съотношение дълг/акционерен 

капитал и намалената изискуема възвращаемост от инвеститорите. 

Б.3. Създаване на илюзия за растеж на приходите на една акция 

Фирмата може да създаде илюзия за растеж на приходите на една 

акция, ако придобие чрез размяна на акции друга фирма с по-нисък 

мултипликатор на приходите. Това е временно решение, основаващо се на 

заблудата на инвеститорите, че новата фирма би запазила по-висок рейтинг 

(мултипликатор) от среднопретегления на двете отделни компании. Както 

ще бъде показано по-нататък в изложението, тази стратегия не носи успехи 

в дългосрочен аспект. 

В. Други причини 

В.1. Достъп до услугите на определен мениджърски екип 

Понякога най-ценния актив на една фирма е нейният мениджърски 

екип. Като пример може да бъде дадена рекламна агенция или брокерска 

къща, при които приходите зависят повече от уменията и контактите на 
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ръководството, отколкото от притежаваните дълготрайни материални 

активи. При сливане с такава фирма придобиващият иска да използва 

услугите на мениджъри, доказали че могат да ръководят определен бизнес 

или да се справят в кризисни ситуации. Подобно сливане би имало успех 

само ако е постигнато със съгласието на желаният екип, защото в противен 

случай придобитата фирма може да остане без най-ценните си активи. 

В.2. Спестяване на данъчни плащания 

Ако една фирма търпи загуби в продължителен период и 

перспективите за бъдещите печалби не са добри, настоящата стойност на 

данъчната й защита е ниска. Печеливша фирма може да иска да се слее с 

нея, за да използва натрупаните загуби като разходи за текущия и бъдещи 

периоди. Сливане с данъчни подбуди е възможно само ако данъчното 

законодателство в съответната държава го позволява и ако се прилага 

фискална техника като “carry-forward”, например. 

В.3. Достъп до котировка на фондова борса или лицензи 

Котировката на фондова борса или притежаването на лиценз за 

определена дейност могат да бъдат много ценни дълготрайни активи. 

Новосъздадена фирма с добри перспективи, но без история по-бързо и 

понякога по-евтино може да придобие котировка на фондова борса, ако 

закупи регистрирана фирма. Такива регистрирани, но с нисък рейтинг 

фирми се наричат “компании - черупки”, защото част от тях са създадени и 

използвани за черупка на активи и дейности, които могат да бъдат 

инжектирани от придобиващия. 

Получаването на определен лиценз, например за банкова дейност, по 

официален път е по-трудно от закупуване на фирма, притежаваща такъв 

лиценз. Това е вярно особено в случаите, когато оторизираните органи 

провеждат политика на ограничаване на експанзията в дадена област. За да 

е успешна такава сделка, придобиващия следва предварително да се увери, 

че смяната на собствеността не застрашава валидността на лиценза. 
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 Основна причина за сливанията е да се увеличи стойността на бизнеса 

и възвръщаемостта за собствениците чрез създаването или поддържането на 

постоянно конкурентно предимство. Това може да се постигне чрез 

осигуряване на: 

 икономии от мащаба или обхвата; 

 лидерска позиция на пазара под формата на контрол върху даден 

дистрибутор или доставчик, или чрез консолидиране на 

неизползвания производствен капацитет, или частна собственост или 

достъп до изключителни умения и способности на определени 

ръководни кадри. 

Освен това купувачът може да спечели допълнително предимство, ако е 

в състояние да осигури на придобитата фирма добри управленски умения, 

за да максимизира печалбата от сливането. 

Сливанията могат да възпрепятстват или нарушат конкуренцията чрез 

създаване или засилване на пазарната мощ на предприятията. Това на свой 

ред може да доведе до повишаване на цените за потребителите, намаляване 

на избора и възпрепястване на иновациите. Ако годишният оборот на 

сливащите се компании надвишава определени прагове (като процент от 

общите и европейските продажби), Европейската комисия трябва да бъде 

уведомена, за да може да анализира ефекта от сливането върху 

конкуренцията. Със сливанията на фирми с по-малък годишен оборот се 

занимават националните органи по конкуренция. Правилата за сливанията 

важат за всички предприятия, развиващи бизнес в ЕС, независимо дали са 

със седалище в Съюза или извън него. 
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