
                           
      
 

 

 
1 

 

 

УЧЕБНО 

ПОМАГАЛО 

ТЕМА 4: 

 

Управление на 

парични потоци 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Growing Social, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от МИГ „Златоград – Неделино” и при никакви 

обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява 
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I. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ – СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 
 Под системно представяне на парични потоци (ПП) се разбира ориентирано по 

синхронизирани времеви интервали движение на входящи, изходящи и некешови 

стойности в компанията за изминал или бъдещ период. При съставянето се вземат предвид 

само «реални» показатели, получени и изплатени суми. Характерни, най-често 

построявани парични потоци са за оперативните дейности на фирмата (краткосрочни 

оперативни потоци/ и за инвестиционната й дейност /дългосрочни инвестиционни 

парични потоци). Съществуват и т.нар. „финансови“ парични потоци, характерни за 

фондове и банки.  

 При съставянето на прогнозните парични потоци (оперативни, инвестиционни и 

финансови) се използват определени стандарти за отчетите на паричните потоци, като 

например изисквания на банките при предоставяне на искания за кредит. При прогнозните 

оперативни парични потоци е характерно микроелементното прецизно прогнозиране и 

планиране на приходите и разходите. Основна база данни за построяване на този вид 

потоци е счетоводната отчетност, както и графиците за осъществяване на предстоящи 

разходи и приходи, базирани на информация от производствените и пласментни служби 

на фирмата. Целта на построяването на ежеседмичния операционен паричен поток е 

непосредствения контрол върху операциите на фирмата от страна на финансовия 

мениджър. Построяването на инвестиционните парични потоци е на база окрупнени 

инвестиционни сметки за отделни проекти в рамките на плановете за капиталовото 

бюджетиране на фирмата. Целта на построяването на инвестиционните парични потоци е 

по-скоро доказателствена пред предложителите на финансови ресурси (банки, 

инвеститори, фондове) с цел да се покаже като минимум положителен нетен паричен 

поток и възможности за възвръщане на представения ресурс. И в двата случая 

обективното построяване на съответния паричен поток е основата, върху която се гради 

всякакъв вид динамичен финансов анализ, при което се прилагат методи и критерии и се 

правят заключения, валидни за по-кратки или по-продължителни времеви интервали. 

Управлението на ПП на фирмите и контролът върху ликвидността им в условията 



                           
      
 

 

 
4 

на ограничен финансов ресурс придобива все по-голяма значимост. 

Отчетът за паричните потоци (ОПП), съставян в съответствие с приложимите 

счетоводни стандарти, е предназначен основно за потребителите на финансови отчети. От 

отчетите за ПП те се информират за способността на различните предприятия да 

генерират и използват парични наличности и парични еквиваленти и получават 

възможност за оценка на паричните им потоци по отношение на стойност, структура, 

произход и др. Годишната отчетна информация за ПП обаче може само в ограничена 

степен да служи за целите на фирменото управление. Предприятията се нуждаят от 

прогнозна и детайлна информация за движението на ПП в рамките на годината. 

Видове парични потоци 

Паричният поток е процес на вливане или изтичане на парични средства, т.е. 

движение на финансовия ресурс на предприятието. От тази гледна точка ПП се делят на: 

- входящи или положителни ПП (парични постъпления (ППо); 

- изходящи или отрицателни ПП (парични плащания (ППл). 

Паричните наличности на предприятието представляват своеобразен резервоар, 

който се пълни при положителните парични потоци и от който изтичат отрицателните 

парични потоци (вж. схема 1). 

В зависимост от източника (произхода) им ПП се подразделят на: 

1. ПП от основна (оперативна) дейност (ОД), т. е. от дейността на 

предприятието, която не може да се определи като инвестиционна или финансова. 

2. ПП от инвестиционна дейност (ИИ), които са свързани основно с нетекущите 

активи, каквито са: паричните постъпления от продажбата на дълготрайни активи – 

материални, нематериални и финансови, както и доходите от тях във вид на дивиденти и 

лихви и др.; паричните плащания за придобиване на дълготрайни активи, включително 

закупуването на цяло предприятие, както и лихвите, които са свързани със заеми за 

дълготрайни активи и др. Към ПП от инвестиционна дейност се отнасят и паричните 

аванси и кредити, получавани от или предоставяни на нефинансови организации. 
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3. ПП от финансова дейност (ФД) са свързани със сделки, които водят до 

промяна в размера и състава на собствения и/или привлечения капитал на предприятието. 

Паричните потоци протичат във времето в зависимост от конкретните срокове за 

извършване на стопанските операции, свързани с продажбите и инкасирането на 

вземанията от клиентите, възникването и погасяването на задълженията към 

доставчиците, извършването на инвестиции и освобождаването от нетекущи активи, 

получаването и изплащането на кредити и т. н. Прогнозирането и контролирането на ПП 

позволява на предприятието: 

 да осигурява своевременно недостигащите му в определени моменти 

парични средства на възможно по-ниски цени; 

 да използва ефективно временно свободните си парични средства; 

 да контролира непрекъснато и осигурява необходимата си незабавна и 

абсолютна ликвидност, което го предпазва от изпадане в ликвидна криза. 

Независимо от значимостта на проблема за управление на паричните потоци все 

още в голяма част от предприятията в България не се обръща необходимото внимание на 

бюджетирането, оперативното отчитане и анализа на паричните потоци. 
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СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗАЕМИ ПП от ПРОДАЖБИ 

ЛИХВИ И 
ДИВИДЕНТИ 
ДАНЪЦИ 

ПАРИЧНИ 

НАЛИЧНОСТИ 

ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 

ПП за 

МАТЕРИАЛНИ 

ЗАПАСИ 

Разходи за 

АМОРТИЗАЦИИ 

ПП 

ЗА ЗАПЛАТИ И 
ОСИГУРОВКИ 

П Р О Д У К Ц И Я Продажби 

Фигура 1. Входящи и изходящи ПП 
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Отчетът за паричните потоци е един от съставните части на финансовите отчети с 

общо предназначение на предприятията. Той е единственият, който се изготвя на касова 

основа, а не на база текущо начисляване. На практика чрез него предприятието представя 

възможността си да генерира парични средства и парични еквиваленти, изчислена на 

база парични потоци, които в краткосрочен план се явяват измерител на промените в 

нетните активи, финансовата структура и ефикасността, с която ръководството 

управлява поверените му ресурси. Отчетът за паричните потоци разкрива способността 

на предприятието да посреща текущите си задължения, да връща дълговете си, да плаща 

лихви и да разпределя дивиденти. Не случайно инвеститорите на финансовите пазари 

наблюдават отблизо информацията за паричните потоци на различните листвани 

дружества в търсене на такива измежду тях, в които си струва да се влагат ресурси. 

Изготвянето и представянето на отчет за паричните потоци попадат в обхвата на 

Международен счетоводен стандарт 7 – Отчети за паричните потоци (МСС 7). Едно от 

основните изисквания на МСС 7 е предприятията да класифицират паричните си потоци 

в три категории потоци: от оперативна дейност, от инвестиционна дейност и от 

финансова дейност. Счита се, че така потребителите на финансовите отчети получават 

много по-уместна информация за дейността на предприятието. Те могат да направят 

своите изводи по отношение на това как предприятието генерира и разходва паричните 

си средства в дейността си, използва ли ги за инвестиции, които да му осигурят бъдещи 

постъпления, как финансира дейността и инвестициите си, разпределя ли дивиденти и 

пр. 

На пръв поглед класифицирането на паричните потоци е ясно и директно. То се 

извършва при спазване на основните насоки на МСС 7, в съответствие с характера на 

бизнеса и при отчитане на същността на всяка една сделка. Същевременно МСС 7 

допуска голяма степен на преценка от предприятието и му предоставя свобода на 

вземане на решение относно класификацията. Както обикновено целта на Съвета по 

международни счетоводни стандарти (СМСС) е стандартът да е базиран на принципи, а 

предприятията да могат, стъпвайки върху тях, да представят икономическата същност на 
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сделките и събитията. 

Не всички предприятия обаче използват добронамерено дадената им свобода на 

преценка. Някои се възползват и правят опити за манипулиране на резултатите, така че 

да представят парични потоци, които са по-добри в очите на инвеститорите. Така 

например през 2005 г. в САЩ беше установено, че автомобилните производители Ford, 

General Motors и Chrysler са класифицирали в продължение на години вземанията си по 

лизингови договори като парични потоци от инвестиционна дейност, т.е. всяко 

увеличаване на тези вземания е било представяно като парични средства, използвани за 

инвестиции. Американският регулатор SEC ги принуждава да направят корекции в 

отчетите си и да представят тези потоци като потоци от оперативна дейност. Само при 

General Motors тази прекласификация е довела до намаляване на паричните потоци от 

оперативна дейност от 7.6 млрд. долара на 3 млрд. долара за годината, предхождаща 

промяната. Въпреки че крайната сума на паричните средства е оставала непроменена, 

представената структура на паричните потоци преди принудителната преквалификация е 

била значително „напудрена“ в сравнение с реалността – GM са представяли много по-

големи парични средства, генерирани в дейността, и повече инвестиции, които да 

осигурят бъдещи постъпления. 

Историята с американските автомобилостроители е просто един пример за 

важността на коректното класифициране на паричните потоци и значението, което то 

има за потребителите на финансовата информация. За съжаление у нас този въпрос е 

донякъде пренебрегван от авторите и не получава вниманието, което заслужава. А 

истината е, че информацията от Отчета за паричните потоци е една от водещата, която 

инвеститорите наблюдават при взимане на решение дали да вложат парите си в даденото 

предприятие. В него те намират информация за това кой е основният източник на 

парични средства за предприятието – чудесно е, ако това е основната дейност, и доста 

притеснително, ако е инвестиционната, тъй като в този случай предприятието явно 

разпродава дълготрайните си активи, за да оцелява. 

Инвеститорите се интересуват от това как продажбите и печалбите се 

преобразуват в парични средства. Те знаят, че предприятието може да постигне успех в 



                           
      
 

 

 
9 

дългосрочен план само ако основен източник на парични средства са паричните потоци 

от оперативна дейност. Когато продажбите и печалбите са ниски, инвеститорите отново 

обръщат поглед  към отчета за паричните потоци, за да намерят отговор на въпроса „Как 

се финансира предприятието?“. То може да разпродава активи – финансирането ще бъде 

представено като увеличени входящи парични потоци от инвестиционна дейност. Може 

и да се финансира чрез емитиране на собствен капитал или генериране на дълг – това 

обаче не може да продължава завинаги. Рано или късно инвеститорите ще предявят 

претенциите си към паричните потоци от оперативна дейност. 

И не на последно място, инвеститорите сравняват нетната печалба с нетните 

парични потоци от оперативна дейност. Между тях трябва да има определена симетрия. 

Графиките им във времето трябва да са относително успоредни. Не е нормално нетната 

печалба да расте, а потоците от оперативна дейност да остават непроменени или да 

намаляват. Това би било знак за опасна декапитализация на дружеството или направо за 

манипулиране на финансовите резултати. 

Както вече беше казано, паричните потоци на предприятието се класифицират в 

три категории – от оперативна, от инвестиционна и от финансова дейност. 

Оперативната дейност е тази, от която се генерира основна част от приходите на 

предприятието. Тя включва и всички други дейности, които не са инвестиционни или 

финансови по своята същност  . Чрез оперативната си дейност предприятието генерира 

парични средства, с които да поддържа оперативния си капацитет, да реализира 

ресурсите си, да посреща задълженията си, да плаща дивиденти и да осъществява нови 

инвестиции, без да прибягва до външно финансиране. На практика паричните потоци от 

оперативна дейност са свързани със сделки и други събития, които намират отражение в 

отчета за печалбата или загубата при определяне на финансовия резултат. Парични  

потоци от оперативна дейност са: 

 постъпления от продажби на стоки, предоставяне на услуги и активи на трети 

страни, комисионни и др.; 

 плащания към доставчици; 
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 плащания към или от името на персонала; 

 плащания и възстановяване на данък върху дохода; 

 плащания и постъпления по договори, държани за търгуване. 

Може да се изведе като принцип, че от гледна точка на отчета за печалбите или 

загубите паричните потоци от оперативна дейност са резултат от сделки, които намират 

отражение във финансовия резултат, с изключение на тези, които са свързани с 

инвестиционна или финансова дейност. Сделки, събития и други обстоятелства, които 

пораждат нереализирани печалби и загуби, намерили отражение в отчета за другия 

всеобхватен доход, са непарични по своя характер, не формират парични потоци и 

съответно не се представят в отчета за паричните потоци. 

Инвестиционната дейност обхваща придобивания на и освобождавания от 

нетекущи активи и други инвестиции, с изключение на инвестициите, класифицирани 

като парични еквиваленти. Примери за парични потоци от инвестиционна дейност са: 

 плащания за придобиването на дълготрайни активи и постъпления от тяхната 

продажба; 

 плащания за придобиване на инструменти на собствения капитал или дългови 

инструменти на други предприятия, или дялове в съвместни предприятия, и 

постъпления от тяхната продажба; 

 плащания по предоставени заеми и постъпления от тяхното връщане; 

 плащания за придобиване на деривативи и постъпления от тяхната продажба, 

при условие че тези деривативи не са държани за търгуване или за използване 

във финансовата дейност. 

МСС 7 възприема като принцип изискването, че само парични потоци, които са 

свързани с признаването или отписването на актив в или от отчета за финансовото 

състояние (баланса), могат да се класифицират като потоци от инвестиционна дейност 5 . 

Ето защо разходи по дейности, които имат инвестиционен характер, като например 
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научно-изследователска дейност или проучвателни дейности, се класифицират като 

потоци от оперативна дейност. Аналогично преките разходи по сделката в бизнес 

комбинация,  съгласно  МСФО 3 Бизнес комбинации, се признават в печалбата или 

загубата за периода, т.е. не формират актив и следователно, макар и самата бизнес 

комбинация да е инвестиционна сделка, потоците от тези разходи се класифицират в 

оперативна дейност. 

Финансовата дейност включва дейности, които водят до промяна в собствения 

капитал на предприятието и неговите финансови задължения 6 . Паричните потоци от 

финансова дейност най-общо включват постъпления или плащания, свързани с 

получаване, обслужване, изплащане или обратно изкупуване на дълг и собствен капитал. 

Примери за такива парични потоци са: 

 постъпления при емитиране на инструменти на собствения капитал и 

плащания при обратното им изкупуване; 

 постъпления при емитиране на облигации, заеми, ипотеки и други 

краткосрочни и дългосрочни дългови инструменти; 

 изплащане на заеми; 

 изплащане на главница по договор за финансов лизинг. 

Трите категории парични потоци могат да бъдат представени в тяхната връзка с 

отчета за финансовото състояние, както следва: 
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Забележка: Непаричните позиции като търговска репутация, отсрочени данъчни активи и пасиви и провизии не са включени в 

схемата, тъй като не формират парични потоци. 

При класифицирането на паричните потоци има някои особености. Без да 

претендираме за изчерпателност, обекти, предизвикващи по-специален интерес по 

отношение на класифицирането, са: 

 Лихви 

Предприятието следва да представи платените и получените лихви като отделни 

статии. МСС 7 признава, че по отношение на нефинансовите предприятия няма 

консенсус за това как да се класифицират получените и платени лихви  . Ето защо 

стандартът оставя този избор на усмотрението на ръководството, но изисква избраната от 

предприятието класификация да се прилага последователно от период на период. 

Платените лихви могат да бъдат класифицирани по два начина, като първият е 

основен, а вторият – алтернативен:  

 Като паричен поток от оперативна дейност - Аргументът е, че платените 

лихви се включват в определянето на печалбата или загубата за периода. 

 Като паричен поток от финансова дейност - Аргументът е, че платените лихви 

са цената за получаването на финансиране. 

Получените лихви от своя страна също могат да бъдат класифицирани по два 

начина, като вторият е алтернативен: 

 Като паричен поток от оперативна дейност - Аргументът е аналогичен на 

горния – и тези лихви влизат в определянето на резултата за периода. 

 Като паричен поток от инвестиционна дейност - Основанието е, че 

получените лихви представляват възвращаемост от направена инвестиция. 

При класифициране на платените лихви възниква проблем с лихвите, които се 
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капитализират в стойността на придобити дълготрайни активи. От една страна, 

независимо от капитализирането, това са лихви и те следва да се класифицират като 

паричен поток от оперативна дейност (или финансова като алтернатива). От друга 

страна, тези лихви са разход, който води до признаване на актив в баланса, поради което 

би следвало да се класифицират като паричен поток от инвестиционна дейност. 

Комитетът по разясненията на СМСС разгледа това вътрешно  противоречие на 

МСС 7 и през м. май 2011 г. излезе със становище, че: 

 лихви, капитализирани в стойността на дълготрайни активи, следва да се 

класифицират като паричен поток от инвестиционна дейност; 

 лихви, капитализирани в стойността на краткотрайни активи, следва да се 

класифицират като паричен поток от оперативна дейност. 

Комитетът предложи на СМСС да включи този въпрос като малка промяна на 

МСС 7 в обхвата на Годишните подобрения, цикъл 2010-2012. През м. май 2012 г. СМСС 

издаде Проект за годишни промени, в който включи промяна в МСС 7 в този смисъл. Тя 

обаче не беше подкрепена от повечето участници в обсъждането на проекта. Поради 

това, а и поради желанието си да не прави промени на парче, през м. април 2013 г. СМСС 

взе решение да не финализира промяната. 

 Дивиденти 

Третирането на паричните потоци, свързани с дивиденти, е подобно на това, 

свързано с лихви. Без да повтаряме изтъкнатите по отношение на лихвите аргументи, 

дивидентите се класифицират по следния начин: 

 Платени дивиденти: Основна класификация – парични потоци от финансова 

дейност; и Алтернатива – парични потоци от оперативна дейност. 

- Получени дивиденти: Основна класификация – парични потоци от оперативна 

дейност; и Алтернатива – парични потоци от инвестиционна дейност. 

 Данъци 
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Удачно е паричните потоци, свързани с данъци, да се разглеждат като три вида – 

свързани с данъци върху дохода, свързани с ДДС и свързани с други видове данъци. 

МСС 7 обръща специално внимание на представянето на паричните потоци, 

свързани с данъци върху дохода , като поставя изискване те да бъдат представени 

отделно и да бъдат класифицирани като потоци от оперативна дейност. Те могат да 

бъдат класифицирани като потоци от инвестиционна или от оперативна дейност само ако 

могат да бъдат конкретно отнесени към тази дейност. 

На практика разделянето на паричните потоци от данъци върху дохода измежду 

трите категории дейности може да бъде доста неподходящо, дори подвеждащо. Както 

посочват авторите на PricewaterhouseCoopers, обичайно данъчните закони разглеждат 

финансовия резултат като цяло . Паричният поток, свързан с плащането на данъка върху 

дохода, се образува като към крайния финансов резултат (след съответните 

преобразувания) се приложи данъчната ставка. Платената сума на данъка не се сегрегира 

по видове дейности. Всяко разпределяне на паричния поток за данъка върху дохода 

измежду трите категории дейност би могло да доведе до отчитане на хипотетични и 

теоретични стойности. Така например загубата, реализирана от продажба на дълготраен 

актив, намалява печалбата, реализирана от оперативната дейност. Отчитането на 

теоретичния данъчен кредит, свързан със загубата, би било чисто хипотетично. 

Друг аргумент в полза на класифициране на паричните потоци, свързани с данъци 

върху дохода, като потоци от оперативна дейност, е това, че данъците, свързани с дохода 

за един период, обичайно се плащат в следващ период. На практика дори и данъкът 

върху дохода да може конкретно да се отнесе към инвестиционна или финансова 

дейност, свързаният с него паричен поток ще се представя в различен отчетен период. 

Ето защо, по принцип, предприятията представят паричните потоци, свързани с 

данъци върху дохода, като потоци от оперативна дейност. 

Вторият вид данъци са тези, свързани с ДДС. Стандартът не дава  конкретни 

насоки за отчитането им. Паричните потоци от ДДС не са данък върху дохода, така че не 

се обхващат в посочените параграфи 35 и 36 на МСС 7. По принцип голяма част от 
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паричните потоци, свързани с ДДС, отразяват сделки от оперативната дейност на 

предприятието. За това е удачно тези потоци да се представят в раздела за потоци от 

оперативна дейност. 

Данъците, свързани с ДДС, пораждат както входящи, така и изходящи парични 

потоци. Ето защо е удачно в отчета за паричните потоци да се  представя нетното 

движение на дължимия или възстановимия данък. Така, при използване на косвения 

метод, няма нужда да се прави елиминиране на данъка, включен в началните и крайните 

салда на вземанията и задълженията. При използване на прекия метод постъпленията от 

вземания и плащанията по задължения така или иначе се представят брутни, т.е. и 

плащанията към държавата за ДДС (или постъпленията от възстановяване на данъка) 

следва да се представят като отделна статия. 

Що се отнася до паричните потоци, свързани с други данъци, те следва да се 

включват в раздела на отчета за паричните потоци, в който е класифициран и паричният 

поток, който ги е породил11. Така например социални осигуровки и данъци върху 

дохода на персонала следва да се включат в статията за плащания към или от името на 

персонала. Данъци, дължими при придобиване на имоти, следва да се включат в 

паричните потоци от инвестиционна дейност. 

 Лизинг 

По принцип лизингът може да бъде два вида – оперативен (своего рода наемно 

отношение) и финансов (вид финансиране). Третирането на паричните потоци, 

възникващи от двата вида лизинг, е различно. 

Паричните потоци, свързани с оперативен лизинг, се класифицират като потоци 

от оперативна дейност. В случай на обратен оперативен лизинг има две сделки: 

продажба на дълготраен актив и обратно наемане на същия актив под оперативен лизинг. 

Двете сделки пораждат различни по класификацията си парични потоци: потоците от 

продажбата се класифицират като инвестиционна дейност, а тези във връзка с 

оперативния лизинг – като потоци от оперативна дейност. 

Не така стоят нещата с финансовия лизинг. В началото на лизинговия договор в 
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общи линии лизингополучателят трябва да признае актив (активът, придобит на лизинг) 

и задължение към лизингодателя. Предприятието отчита придобиване на актив и 

увеличение на търговските си задължения, без това да поражда парични потоци. Ето 

защо при изготвяне на отчета за паричните потоци от крайното салдо на дълготрайните 

активи трябва да се елиминира стойността на придобития актив, а от крайното салдо на 

задълженията – задължението към лизингодателя. Аналогична, но с обратен знак, е и 

ситуацията при лизингодателя. Той отписва дълготраен актив, т.е. трябва да добави 

стойността му към сумата на дълготрайните активи, тъй като не е налице паричен поток. 

Освен това той признава вземане, по което няма извършено плащане, т.е. трябва да го 

елиминира от салдото на вземанията за целите на изготвянето на отчета за паричните 

потоци. 

Това, което поражда парични потоци при финансовия лизинг, са периодичните 

погасителни вноски. Ясно е, че те съдържат два различни компонента: 

 Погасяване на главницата: По този въпрос МСС 7 е изричен – при 

лизингополучателя погасяването на главницата по финансов лизинг е паричен 

поток, който се класифицира като поток от финансова дейност12. При 

лизингодателя обаче тези потоци следва да се класифицират като потоци от 

оперативна дейност, тъй като продажбата на финансов лизинг (независимо 

дали е директен, или продажбен) обикновено е част от тази дейност на 

лизингодателя, която генерира основните му приходи. 

 Погасяване на лихвата: Лихвата по финансов лизинг се третира като всяка 

друга лихва и обичайно се класифицира като поток от оперативна дейност 

както при лизингодателя, така и при лизингополучателя. 

 Придобиване и освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия 

Предприятието следва да представи паричния поток, свързан с придобиване или 

освобождаване от инвестиция в дъщерно предприятие, като отделна статия в 

раздел инвестиционна дейност.  

 Ако в рамките на отчетния период е имало повече от едно придобивания – те 
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могат да се обединят в една статия. Аналогично и повече от едно освобождавания могат 

да се обединят в една статия. Не се допуска обаче компенсиране на парични потоци от 

придобивания с такива от освобождавания на инвестиции. 

Паричните потоци, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, включват 

общата сума на предоставеното или полученото в парични средства възнаграждение. 

Всякакви непарични форми на възнаграждение, като емитиране на инструменти на 

собствен капитал, поемане на задължения и пр., се оповестяват в бележките. Нещо 

повече, при придобиване на инвестиция паричните потоци по възнаграждението се 

намаляват с придобитите пари и парични еквиваленти на придобиваното дружество. При 

освобождаване от инвестиция постъпленията от възнаграждението се намаляват с 

размера на парите и паричните еквиваленти, които са принадлежали на бизнеса, от който 

предприятието се освобождава. 

Разходите по осъществяване на бизнес комбинация се признават като текущи в 

печалбата или загубата за периода. Те не формират актив, поради което се класифицират 

като парични потоци за оперативна дейност. 

Както отбелязват авторите на PricewaterhouseCoopers, бизнес комбинациите често 

са придружени от промяна на финансирането на придобитото предприятие. Причини за 

това могат да са клауза в договорите за кредит за предсрочна изискуемост при промяна 

на контрола върху предприятието, желание на придобиващото предприятие да уеднакви 

финансовата политика на придобитото предприятие с тази на останалите от групата и др. 

В такива ситуации обикновено придобиващото предприятие прехвърля парични средства 

на придобитото предприятие, с които последното да изплати дълговете си към 

предишните кредитори. От гледна точка на МСФО 3 такива парични потоци не са част от 

възнаграждението по сделката. Ако майката няма алтернатива и трябва да извърши 

плащането, например при клауза за изискуемост при промяна на контрол, 

икономическата същност на това погасяване е, че то е свързано с бизнес комбинацията. 

Съответният паричен поток следва да се представи в раздел инвестиционна дейност. Ако 

изплащането на дълга е по усмотрение на компанията-майка, то по същество тя е поела 

задължение в бизнес комбинацията и трябва да го представи като непарична форма на 
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възнаграждение в бележките. Паричният поток по изплащането на дълга следва да се 

класифицира като поток от финансова дейност. 

Друг въпрос по отношение на паричните потоци от придобиване или загуба на 

контрол е свързан с представянето на потоците от условни възнаграждения, платими в 

бъдеще. МСФО 3 изисква тези условни възнаграждения да се оценят по справедлива 

стойност и да се включат във възнаграждението по сделката. Разбира се, те не 

предизвикват парични потоци и за целите на отчета за паричните потоци се елиминират 

от сумата на възнаграждението. Когато паричният поток, свързан с едно такова условно 

възнаграждение, се осъществи реално, частта от него, която е равна на първоначалната 

му справедлива стойност, се класифицира като инвестиционна дейност. Всяка разлика до 

номинално платена или получена сума се третира като финансов разход – лихва, и се 

класифицира като поток от оперативна дейност. 

 Чуждестранна валута 

Предприятията често сключват бизнес сделки, деноминирани в чуждестранна 

валута. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове изисква такива сделки да се 

отчитат във функционална валута, като към сумата на чуждестранната валута се 

приложи обменният курс за съответния ден. 

Не всички сделки се уреждат на датата на сключването им. Сумата, с която 

сделката се урежда на по-късна дата, се определя по валутния курс на датата на 

уреждане. Когато дадена сделка е уредена на различна дата и при различен валутен курс, 

възниква курсова разлика, която се признава в печалбата или загубата за периода, в 

който е извършено уреждането. При използване на директния метод за представяне на 

паричните потоци от оперативни дейности в отчета се представя еквивалентът във 

функционална валута на платената или получената сума, т.е. не възникват усложнения. 

При използване на косвения метод курсовата разлика от сделка от оперативната дейност 

е включена в печалбата или загубата за периода, а първоначалната сума на задължението 

или вземането – в сумите, с които се коригира печалбата. Ето защо с курсовите разлики 

не се прави допълнителна корекция на печалбата.  
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Когато обаче става въпрос за сделка, която не е от оперативна дейност, нетната 

печалба следва да бъде коригирана, тъй като ефектът от курсовата разлика ще бъде 

включен в раздела за потоци от инвестиционна или финансова дейност. 

Възможно е деноминираната в чуждестранна валута сделка да остане неуредена 

към края на отчетния период. МСС 21 изисква съответното вземане или задължение да 

бъде преизчислено по заключителния валутен курс, от което също възникват курсови 

разлики. Начинът, по който те засягат отчета за паричните потоци, зависи от това дали 

активите и пасивите, с които са свързани, са от оперативна, инвестиционна или 

финансова дейност, и кой подход за представяне на отчета е възприет. 

Когато съответните активи или пасиви са част от оперативната дейност и е избрано 

да се прилага директният метод, курсовата разлика не засяга отчета за паричните потоци, 

тъй като на практика паричен поток не е осъществен. Когато се прилага косвеният метод, 

не е необходимо да се правят корекции на нетната печалба за тези разлики, макар че те 

са непарични. Това е така, защото промяната във вземанията или задълженията включва 

курсовата разлика, но тя се компенсира от равностойната печалба или загуба, включена в 

нетната печалба. 

Когато курсовите разлики са свързани с позиции от инвестиционната или 

финансовата дейност, с тях се коригира нетната печалба, която съдържа равностойната 

печалба или загуба от тях, тъй като промяната в съответните парични позиции се отчита 

в раздели инвестиционна или финансова дейност. 

И накрая, курсови разлики възникват и във връзка с държани пари или парични 

еквиваленти в чуждестранна валута. Сами по себе си тези разлики не са парични потоци. 

За целите на равнението на началното и крайното салдо по отчета за финансовите потоци 

обаче е необходимо тези курсови разлики да бъдат представени на отделен ред, в 

допълнение към разделите за парични потоци от оперативна, инвестиционна и 

финансова дейност. 

 Застрахователни обезщетения 

Застрахователните обезщетения следва да се класифицират съобразно естеството 
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на застрахования обект, а не според това как ръководството на предприятието 

възнамерява да ги използва. Следователно при щета, свързана с дълготраен актив, 

обезщетението следва да се класифицира като паричен поток от инвестиционна дейност. 

Ако обаче щетата е свързана с унищожаване на материални запаси, то обезщетението е 

част от оперативната дейност на предприятието. 

 Факторинг на вземания 

МСС 7 не поставя изисквания относно представянето на паричните потоци, 

свързани с факторинг на вземания. На практика то зависи от това дали предприятието 

продължава да отчита вземане след факторинга, или не. 

Когато след факторинг предприятието отписва вземането си и получава насрещно 

плащане от фактора, този паричен поток по същността си е плащане за вземания, които 

са възникнали в рамките на оперативната дейност. Поради това той следва да се 

класифицира като поток от оперативна дейност. 

Когато предприятието продължи да признава вземането, то признава финансово 

задължение за сумата, получена от фактора. На практика това е финансиране, поради 

което паричният поток следва да се класифицира като поток от финансова дейност. 

 Отбиви и премии по дългови инструменти 

МСС 7 не дава конкретни насоки как се третират паричните потоци при 

изплащане на сконтови дългови инструменти или при обратно изкупуване на облигации 

с премия. Същевременно всяка разлика между първоначалната  оценка на финансовия 

инструмент (справедлива стойност, намалена с разходи по сделката) и сумата, която ще 

се плати на падежа, се амортизира като финансов разход. Тези финансови разходи са 

подобни на лихви, поради което следва да се третират като такива. 

От гледна точка на отчета за паричните потоци при първоначално признаване на 

дълговия инструмент възниква само паричен поток, равен на сумата, която е постъпила 

от продажбата (при емитента) или платена за покупката (при инвеститора). През живота 

на дълговия инструмент отбивът се амортизира през печалбата или загубата, но това не 
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поражда парични потоци. На датата на падежа платената от емитента на инвеститора 

сума следва да се раздели на две части: 

 главницата, равна на първоначалната сума от продажбата, се представя като 

поток от финансова дейност при емитента и поток от инвестиционна дейност 

при инвеститора; 

 лихвата се представя най-често като поток от оперативна дейност и при двете 

страни. 

При обратно изкупуване на облигации с премия главницата също трябва да се 

раздели от допълнителния финансов разход. 

След всичко казано на горните страници значимостта на коректното 

класифициране на паричните потоци остава извън всяко съмнение. То води до 

представяне на по-уместна финансова информация, която се използва от инвеститорите, 

заемодателите и другите кредитори на предприятието за взимане на решение дали да 

вложат своите ресурси в него. А именно това е целта на финансовите отчети с общо 

предназначение, нали? 

 

II. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

Стандартният отчет за паричните потоци съдържа три основни раздела, които 

съответстват на основните направления в дейността на фирмата: 

 оперативна дейност; 

 инвестиционна дейност; 

 финансова дейност. 

Ще разгледаме подробно структурата на отчета за паричния поток в друга тема, но 

най-важното, което трябва да знаете е, че той показва две ключови стойности. Те са: 

 наличните парични средства в началото на периода и 
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 наличните парични средства в края на периода. 

Този своеобразен баланс служи, за да може всяка фирма да оцени до каква степен 

получава достатъчно плащания и до каква степен е в състояние да заплати своите 

задължения. 

Когато се получи дефицит на средства, могат да се използват: 

 резервите от налични парични ресурси; 

 да се продадат нетекущи активи; 

 да се увеличат се продажбите. 

Възможно е и да се пристъпи към намирането на допълнителни източници на 

финансиране под формата на дялов или заемен капитал. 

Правилното планирането на паричните потоци е приоритетна задача при 

разработването на всеки бизнес план. Основните причини за съществуващи и бъдещи 

проблеми с паричните средства са погрешното планиране и лошото им управление. 

Вие използвате работен капитал, за да поддържате вашия бизнес работоспособен. С 

парични средства, които са важна част от вашия работен капитал, заплащате на 

доставчиците (получени услуги, стоки, материали), плащате заплатите на вашия персонал, 

дължимите данъци и осигуровки. 

Разбира се, всички тези плащания се осъществяват основно за сметка на 

получените парични постъпления от клиенти. Къде е проблемът? За съжаление, 

плащанията от страна на клиентите не постъпват винаги постоянно във времето, а доста 

често, под влиянието на различни фактори, те не постъпват и в достатъчни обеми. 

Една от често срещаните причини за недостиг на парични средства е увеличаването 

на стоковите запаси. В определен период фирмата допуска увеличаване на стоковите си 

наличности, без да е налице промяна в  обичайните обороти. Количеството продадени 

стоки остава едно и също. Фактически фирмата е замразила временно част от парични си 

ресурси. 
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Нарастването на променливите разходи също дава отражение върху паричните 

потоци. Тяхното неправилно прогнозиране рефлектира не само върху очакваната норма на 

печалба, но и върху размера на свободните паричните средства. Променливите разходи 

зависят от броя на произведени или продадени единици. 

Поемете си глътка въздух. 

Не е толкова страшно. Причините за недостиг на парични средства могат да бъдат 

много и не е необходимо да ги изброяваме подборно. 

Всички те, обаче, водят до дисбаланс между планираните парични постъпления и 

текущите и планираните плащания. Това може да се избегне. Вашият бизнес план следва 

да отчита възможните дефицити на средства и периодите, в които ще се появят. Една от 

целите на прогнозния паричен поток е и да провери достоверността на заложената в 

бизнес плана сума, за която ще се търси източник на финансиране. 

Да, паричният поток Ви налага определена рамка. Но точно тази рамка Ви 

позволява да знаете колко средства ще получите и каква част от тези средства може да 

платите на вашите доставчици и кредитори. Това е основата и за Вашите оперативни 

решения. 

Кога и как? 

Планирането на паричните потоци се осъществява, едва когато са готови всички 

основни раздели на бизнес плана. Той допълва тези раздели и дава ясна картина за 

възможните проблеми, свързани с паричните средства и периодите, в които те ще се 

появят. 

Прогнозните парични потоци служат не само, за да се предвиди  недостига на 

парични средства. С тяхна помощ се и прогнозират определени предположения, свързани 

с различни схеми на продажби. 

Например, ако Вие сте планирали увеличаване на обема продажбите, чрез 

стартиране на продажби на кредит, за такива прогнози могат да служат: 
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 Размерът на наличните парични средства до началото на действие на бизнес 

плана; 

 Обемът на продажби на кредит от общия размер на продажбите; 

 Обемът на продажбите на кредит, които са платими не по-късно от 30 дни; 

 Обемът на продажбите на кредит, които са платими не по-късно от 60 дни; 

 Обемът на продажбите на кредит, които са платими не по-късно от 90 дни; 

 Делът на несъбираемите вземания от общия размер на продажбите на 

кредит. 

  

Аналогични са и разчетите за планиране на Вашите паричните плащания за 

получени услуги или стоки, които са на кредит. 

Не забравяйте, че в плана за движението на паричните потоци трябва да се 

включват само реалните постъпления и плащания. 

Важен момент при планирането на паричните потоци е установяването на 

времевата рамка. 

Месечният период съответства на финансовия план и е надежден механизъм за 

наблюдение и контрол на планираните продажби. Резултатите ще бъдат и добър показател 

до каква степен Вашата маркетингова политика е успешна. 

По-опитните фирми се стараят бързо да преминат към по-детайлизиран вариант, 

който отчита всяка седмица от месеца. Този вариант им предоставя възможност за 

своевременни корекции и максимално ефективно използване на паричните ресурси. 

 

 

 

Попълнете Прогнозата за нетните парични потоци на проект 

                                                                                                                                                     (лева) 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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Индекс 

Предходна 

година/Послед

ен отчетен 

период 

I 

година 

II 

година 

III 

година 
IV година 

A Б В Г Д Е 

I. Приходи: 

1. Приходи от продажби      

2. Други приходи      

Общо приходи (1+2)      

II. Разходи 

A. Разходи за дейността: 

3. Разходи за суровини, материали и външни 

услуги  
     

4. Разходи за амортизация       

5. Разходи за заплати и социални осигуровки      

6. Други разходи      

Б. Финансови разходи: 

7. Разходи за лихви      

Общо разходи (3+4+5+6+7)      

ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)      

ІV. Данъци и такси       

V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)      

VI. Главници по кредити      

VII.Финансиране по ПРСР 2007-2013      

VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII)      

 

 

III. ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ НА ФИРМЕНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния 

период, групиран по оперативни, инвестиционни и финансови дейности. Предприятието 

трябва да представи паричните си потоци, получени от оперативни, инвестиционни и 
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финансови дейности, по начин, който е най-подходящ за дейността му. Класифицирането 

по дейности осигурява информация, която дава възможност на потребителите да оценяват 

влиянието на тези дейности върху финансовото състояние на предприятието и размера на 

парите и паричните му еквиваленти. Тази информация може също така да бъде използвана 

за оценяване на взаимоотношенията между тези дейности. Една сделка може да включва 

парични потоци, които са класифицирани по различен начин. Например когато паричното 

погасяване на кредит включва както лихвата, така и главницата, лихвата може да бъде 

класифицирана като оперативна дейност, а главницата се класифицира като финансова 

дейност. 

Под оперативна дейност се разбира дейността на предприятието, която не може да 

се определи като инвестиционна или финансова дейност. Размерът на паричните потоци, 

получени от оперативната дейност, е главен показател за степента, в която дейностите на 

предприятието са генерирали достатъчно парични потоци за изплащане на задълженията, 

за поддържане на оперативната способност на предприятието, за изплащане на дивиденти 

и за правене на нови инвестиции, без да се прибягва до външни източници на 

финансиране. Информацията за конкретните компоненти на историческите оперативни 

парични потоци заедно с останалата информация е полезна за прогнозирането на 

бъдещите оперативни потоци. Паричните потоци от оперативната дейност се извличат 

главно от главните приходоносни дейности на предприятието. Следователно по принцип 

те са резултат от сделки и други събития, които се включват при определянето на нетната 

печалба или загуба. Като пример за парични потоци от оперативни дейности могат да се 

посочат: 

а) паричните постъпления от продажбата на стоки и услуги; 

б) паричните постъпления от лицензни споразумения и авторски права, такси, 

комисионни и други приходи; 

в) паричните плащания на доставчици на стоки и услуги; 

г) паричните плащания на и от името на персонала; 
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д) паричните постъпления и паричните плащания на застрахователно предприятие 

за застрахователни премии и обезщетения, анюитетните суми и други суми по 

застрахователни полици; 

е) паричните плащания или възстановяване на суми, изплатени като подоходни 

данъци, с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно идентифицирани с 

финансовите и инвестиционните дейности; и 

ж) паричните постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или 

търговски цели. 

Някои сделки, като например продажбата на дадена позиция от оборудването, може 

да донесат печалба или загуба, която се включва при определянето на нетната печалба или 

загуба. Паричните потоци, които са свързани с подобни сделки, представляват парични 

потоци от инвестиционни дейности. Дадено предприятие може да държи ценни книжа и 

кредити за дилърски и търговски цели, като в този случай те се третират като текущи 

запаси, придобити специално за препродажба. Следователно паричните потоци, 

произтичащи от покупката и продажбата на ценни книжа за дилърски и търговски цели, се 

класифицират като оперативна дейност. По същия начин паричните аванси и кредити, 

предоставени от финансовите институции, се класифицират обикновено като оперативна 

дейност, тъй като те се отнасят към главната приходоносна дейност на предприятието. 

Под инвестиционна дейност се разбира отделното отчитане на паричните потоци, 

възникващи от инвестиционната дейност, е важно, защото паричните потоци 

представляват размера на разходите, направени за ресурси, предназначени да генерират 

бъдещ приход и парични потоци. Като пример за парични потоци, произтичащи от 

инвестиционни дейности, могат да се посочат: 

а) паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, 

нематериални и други дългосрочни активи; тези плащания включват плащанията, 

свързани с капитализираните развойни разходи и сгради, изградени със собствени 

ресурси, машини и съоръжения; 
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б) паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, 

нематериални и други дългосрочни активи; 

в) паричните плащания за придобиване на акции или дългови инструменти на 

други предприятия и лихва от участието в съвместни търговски дружества (различни от 

плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или 

тези, които се държат за дилърски или търговски цели); 

г) паричните постъпления от продажбата на акции или дългови инструменти на 

други предприятия и лихва от участието в смесени търговски дружества (различни от 

плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или 

тези, които се държат за дилърски или търговски цели); 

д) паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни (които не са аванси и 

кредити, отпуснати от финансова институция); 

е) паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни 

договори и суапови договори с изключение на случаите, когато договорите се държат за 

дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансови 

дейности;  

ж) паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни 

договори и суапови договори с изключение на случаите, когато договорите се държат за 

дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансови 

дейности. 

Когато даден договор се отчита като хеджиране на определена позиция, паричните 

потоци от договора се класифицират по същия начин както паричните потоци на 

позицията, която се хеджира.  

 Под финансова дейност се разбира сделки на предприятието, които водят до 

промяна в размера и състава на собствения и/или привлечения капитал, чрез:  

а) поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието 

източници, като:  
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- емитиране на ценни книжа на собствения капитал или дългови ценни книжа;  

- допълнителни вноски на собствениците, или  

- краткосрочни или дългосрочни кредити от заемодатели;  

б) изплащане на парични средства на външни за дейността на предприятието 

получатели, като:  

- покриване на задължения (независимо от конкретния им вид), произтичащи от 

получени парични средства по реда на буква “а”;  

- покриване на задължения по лизингови договори;  

в) постъпления и плащания за финансови активи (дългосрочни и/или 

краткосрочни), класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.  

 Инвестиционните и финансовите сделки, които не изискват използването на 

парични средства, се изключват от отчета за паричния поток. В отчета за паричния поток, 

изготвен по косвения метод, изключването на тези сделки се получава автоматично 

вследствие на попълването на сумите в него като положителни и отрицателни величини.   

Паричните потоци, произтичащи от сделки в чужда валута, се оценяват в левове по реда 

на СС 21-Ефекти от промените във валутните курсове.  

  Паричните потоци, отнасящи се към извънредни статии, се категоризират като 

произтичащи от основна, инвестиционна или финансова дейност в зависимост от всеки 

конкретен случай. Паричните потоци от лихви (независимо дали са капитализирани или 

не), дивиденти и сходни на тях се категоризират като произтичащи от основна, 

инвестиционна или финансова дейност в зависимост от конкретния случай.  

 Постъпленията по лизингови договори с предмет активи (услуги), произвеждани в 

предприятието лизингодател, се представят като парични потоци от основна дейност. Във 

всички останали случаи постъпленията се представят като парични потоци от 

инвестиционна дейност.  

 Плащанията по лизингови договори, независимо от дейността на предприятието 

лизингополучател, се представят като парични потоци от финансова дейност.  
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 Паричните потоци, произтичащи от данъци от печалбата, се представят отделно и 

се категоризират като парични потоци от основна дейност, освен ако могат да бъдат 

конкретно определени като произтичащи от инвестиционна или финансова дейност.  

 Препоръчително е предприятията да отчитат паричните потоци от оперативната 

дейност, като използват прекия метод. Прекият метод осигурява информация, която може 

да бъде полезна при оценяване на паричните потоци и която не може да бъде получена по 

косвения метод. При прекия метод информацията за основните класове брутни парични 

приходи и брутни парични разходи може да бъде получена: 

а) или от счетоводните записи на предприятието; 

б) или чрез коригирането на продажбите, отчетната стойност на продадените стоки 

(лихвите и други подобни приходи и разходите за изплащане на лихви и други подобни 

разходи за дадена финансова институция) и други статии от отчета за приходите и 

разходите по отношение на: 

1) промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения по 

време на отчетния период; 

2) други безналични статии; 

3) други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или 

финансови парични потоци. 

Изискванията при попълването на отчет за паричните потоци, изготвен по прекия 

метод са:  

а) в статия “Парични потоци, свързани с търговски контрагенти” се посочват 

всички входящи и изходящи парични потоци, произтичащи от търговски 

взаимоотношения на предприятието със:  

-клиенти и други дебитори, включително получените парични аванси;  

-доставчици и други кредитори, включително предоставените парични аванси;  
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б) в статии “Краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели” и 

“Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи” се посочват паричните 

потоци, получени от продажби или платени за придобиването им пряко или чрез разчети 

за контрагенти;  

в) в статия “Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения” се посочват 

паричните потоци, изплатени на/за или възстановени от:  

- списъчния или извънсписъчния персонал (независимо от това, дали е трудово, 

извънтрудово, облигационно или друг вид договореното правоотношение);  

- осигурителни организации, независимо от формата и/или конкретното 

съдържание на осигурителните отношения (пенсионни, здравни, законовоустановени, 

доброволни, лични, за сметка на предприятието, надбавки, добавки и т.н.);  

- бюджетни предприятия по повод на трудови възнаграждения (данъци, такси, 

вноски и т.н., дължими от или на предприятието, които могат да бъдат за сметка на 

получателя или платеца на възнаграждението);  

- други подобни постъпления и/или плащания;  

г) в статии “Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни” се 

посочват както постъпленията и/или плащанията за лихви, комисиони и дивиденти, така и 

надбавките, отбивите и др. подобни, които по съдържание се доближават до лихвите, 

комисионите и дивидентите, въпреки че са наименувани по друг начин;  

д) в статия “Положителни и отрицателни валутни курсови разлики” в раздела за 

основна дейност се посочват само тези валутни курсови разлики, които пряко 

кореспондират с паричните средства на предприятието; в тази статия не намират 

отражение начислените и впоследствие платени валутни курсови разлики, произтичащи от 

разчети с контрагенти; те се посочват като част от паричния поток на основанието, въз 

основа на което са възникнали, например: начислена и впоследствие платена курсова 

разлика от лихви във валута се отразява като паричен поток от лихви; резултатът от 



                           
      
 

 

 
32 

преоценки на паричните средства във валута се отразява като паричен поток от курсови 

разлики. 
1
 

 В статиите със същото наименование в следващите два раздела се посочват само 

реализираните валутни курсови разлики, т.е. получените в парични средства или 

платените с парични средства;  

е) в статия “Платени и възстановени данъци от печалбата” се отразяват съответните 

парични потоци без оглед на финансовия период, за който се отнасят - текущ или 

предходен;  

ж) в статия “Плащания при разпределения на печалби” се отразяват съответните 

парични потоци без оглед на финансовия период, за който се отнасят - текущ или 

предходен;  

з) в статии “Други парични потоци от основна (инвестиционна) финансова 

дейност” се посочват паричните потоци, които:  

- по съдържание се припокриват с наименованието на статия в друг раздел на 

отчета; например надбавка към трудово възнаграждение, която предприятието е платило 

на свой служител във връзка с конкретно положен труд в дейност, която е класифицирана 

като финансова или инвестиционна; в този случай предприятието следва да покаже това 

плащане като изходящ паричен поток от финансовата или инвестиционната дейност, а не 

в статия “Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения” към раздел “Парични 

потоци от основна дейност”;  

- са незначителни по размер и същевременно не отговарят на съдържанието на 

друга статия в съответния раздел на отчета.  

 При косвения метод нетният паричен поток от оперативната дейност се определя 

чрез коригирането на нетната печалба или загуба по отношение на ефектите на: 

                                                           
1 СС 7: www. accinfo.persof.com/ 
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а) промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения по 

време на отчетния период; 

б) безналичните статии, като например амортизация, резерви, отложени плащания 

на данъчни задължения, нереализирани положителни и отрицателни разлики от промените 

на валутния курс, неразпределена печалба на съдружниците и интереси на малцинствения 

дял на акционерите; 

в) всички други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни 

или финансови парични потоци. 

От друга страна, нетният паричен поток от оперативните дейности може да бъде 

представен по косвения метод, като се покажат приходите и разходите, представени в 

отчета за приходите и разходите и промените на материалните запаси и търговските 

вземания и задължения през отчетния период. Изискванията при попълването на отчет за 

паричните потоци, изготвен по косвения метод са: 
2
 

а) в статия “Финансов резултат - печалба/загуба” се попълва сумата на печалбата 

или загубата след разходите за данъци от печалбата от отчета за приходите и разходите;  

б) в статия “Елиминиране на приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и 

разходите - като компенсиран финансов резултат” се попълва сума, както следва:  

- в ред “инвестиционна дейност” - сумата, посочена на съответния ред в раздела за 

парични потоци от инвестиционна дейност;  

- в ред “финансова дейност”-сумата, посочена на съответния ред в раздела за 

парични потоци от финансова дейност;  

- в ред “данъци от печалбата”-сумата, посочена като разходи за данъци от 

печалбата в отчета за приходите и разходите;  

в) в статия “Корекции за” се попълва сума, както следва:  

                                                           
2 СС 7: www. accinfo.persof.com/ 
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- в ред “амортизация”-сумата, посочена в отчета за приходите и разходите като 

разходи за амортизация през периода, без да се взема под внимание амортизацията на 

търговската репутация;  

- в ред “резерв от преводи на счетоводни отчети”-сумата, посочена в отчета за 

собствения капитал като резерв от преводи;  

- в ред “други”-сумите, които следва да се изключат вследствие на възприета в 

предприятието счетоводна политика, която влияе върху финансовия резултат, без това да 

дава отражение в отчета за паричния поток; когато са налице такива случаи, 

предприятието ги включва в счетоводната си политика в частта за специфики в 

представянето на отчета за паричния поток;  

г) в редовете на статии “Изменение на” се посочват увеличенията или намаленията 

в балансовите стойности на съответните балансови статии за периода, без никакви 

допълнителни корекции, с изключение на:  

- ред “дълготрайни активи” в раздела за парични потоци от инвестиционна дейност, 

където се попълват балансовите стойности на всички активи, които предприятието е 

придобило или от които се е освободило в резултат на осъществена бизнескомбинация, 

при която страните се третират като придобиващ и придобиван; при такива случаи на този 

ред могат да се посочат и материални запаси, разходи за бъдещи периоди и т.н., с които 

изменения следва да се коригират измененията, посочени в другите статии на отчета за 

паричните потоци, например ред “стоково-материални запаси” в раздела за парични 

потоци от основна дейност;  

- ред “задължения за инвестиционна дейност” в раздела за парични потоци от 

инвестиционна дейност, където при възникване на финансов лизинг, в който 

предприятието се явява лизингополучател, се посочва първоначално възникналата сума на 

задължението, без да се намалява с последващите плащания през периода, тъй като те се 

посочват като паричен поток от финансова дейност;  

д) в статия “Парични средства от основна дейност” се попълва сборът от всички 

суми, посочени в предходните статии на отчета за паричните потоци; сумата на този ред 
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показва реализираните през периода парични средства в предприятието от основна 

дейност и др.  

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

 

Същността на управлението на паричните потоци е паричната наличност 

включва касовата наличност и банковите депозити по разплащателни, депозитни и други 

сметки в национална и чуждестранна валута. Определят като „Аи, к` не носят доход”. 

Необходими са за нормално протичане на производствения процес, за закупуване на ДА, 

суровини, материали, за плащане на заплати, осигуровки, лихви и погасителни вноски по 

заеми, данъци, дивиденти на акционерите. Целта на управлението на паричната наличност 

е да се инвестира временният й излишък за получаване на печалба и в същото време 

фирмата да е ликвидна, да има достатъчно парични ср/ва за обслужване на предстоящите 

плащания. Доколкото паричната наличност не носи доход, задача на контрола и 

регулирането, свързана с формулираната цел на управлението им е те да се сведат до 

минимум, необходим за провеждане на деловите операции. Когато допълнителните р/ди 

за осигуряване на ликвидност (пари), не се компенсират от доходите от краткосрочни 

инвестиции, се приема, че е достигнат равновесният оптимум на паричната наличност. 

Методи за повишаване ефективността на управлението на паричните 

средства:  

Минимизирането на наличните пари на фирмата се постига чрез прилагането на 

различни методи:  

 съставяне на план за паричните потоци (касов план);  

 синхронизиране на постъпления и плащания;  

 повишаване на качеството на прогнозите за постъпленията и плащанията;  

 договаряне на овърдрафт; 

 ускоряване на паричните постъпления;  
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 задържане на паричните плащания. 

Касов план – фирмите планират потребностите от парични ср/ва в процеса на 

съставяне на финия план. Първо, се прогнозира обема на продажбите. На тази база се 

определят размера на ДА и запаси необходими за производствения процес. В плана се 

включва закупуването на Аи и тяхното плащане. Ако ДА се купуват на лизинг, или за част 

от материалите се ползва стоков кредит, е възможно покупки и плащания да не съвпаднат. 

Планират се очакваните постъпления от реализацията на готовата продукция. Когато част 

от нея се продават на кредит е възможно реализация и плащания да не съвпаднат. 

Включва се и плащането на данъци, дивиденти, лихви, погасителни вноски, а също и 

определена потребност от налични пари за нормално протичане на платежния процес. 

Данните за плащанията и постъпленията се обединяват в касов план, отразяващ 

очакваните постъпления и плащания за определен период от време. Касовите планове 

могат да бъдат ежемесечни, седмични, дневни. 

Синхронизиране на постъпленията и плащанията – в случаите когато 

постъпленията  плащанията през месеца не са синхронизирани, то в годишния касов план 

с разбивки по месеци е възможно да не се оценят реално потребностите от финансиране, 

тъй като в него се фиксира състоянието на паричните потоци в последния ден на месеца. 

Такава опасност е налице, когато постъпленията в фирмата са равномерно, а плащанията 

се извършват в началото на месеца. 

Повишаване качеството на прогнозите за постъпленията и плащанията – в 

повечето случаи фирмите очакват приблизително момента на плащане и постъпления и 

поддържат по - големи размери на наличните парични ср/ва, за да могат да посрещат 

своите плащания, ако постъпленията се забавят. С помощта на статистически методи 

може да се повиши качеството на прогнозата за движението на паричната наличност, а 

колкото по – добра е тя, толкова по – малка е необходимата парична наличност. 

Договаряне на овърдрафт – това е вид банков заем (наричан още контокорентен, 

счетоводен) к` на гъвкаво се приспособява към текущите фини потребности на пр/ето. 

Предоставя се кредит на надеждни клиенти по разплащателната им с/ка. 
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Задържане на плащанията – Паричните плащания са свързани с изплащането на 

р/ди по д/стта: материални, трудови, наеми, лизингови вноски, лихви и погасителни 

вноски по банкови и облигационни заеми, дивиденти, данъци. Забавянето на тяхното 

извършване, в рамките на регламентираното в нормативните предписания (срокове за 

плащане на осигуровки, данъци и др.), или договорените срокове, така че да не се наруши 

имиджа, репутацията на фирмата, позволява парите да се ползват по -  дълго време от нея. 

Ускоряване на паричните постъпления – То включва комплекс от мероприятия и 

изисква синхронизирането на действията на: отдел „производствен” – за своевременно 

окомплектоване и експедиране на готовата продукция; с тези на отдел „маркетинг” – за 

осигуряване на договори за реализация; на отдел „пласмент” – за своевременно 

експедиране на стоките; на „финото управление” – за по бързо постъпване на парите по 

сметките и в касата на фирмата. 

 

V. ОЦЕНКА НА РИСКА, СВЪРЗАН С ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
 

Пазарна цена на риска  

 

Под риск се разбира несигурността за получаване на приходи от дадена 

инвестиция. Тук се разглежда само пазарната несигурност, която е обусловена от промени 

в пазарните условия. За паричните потоци несигурността се поражда от промени в 

лихвите, а при сделки в чужда валута от промени във валутните курсове. Като мярка за 

несигурността на доходността на сделка за паричен поток се използва стандартното 

отклонение на дисконтните лихвени криви, наречено волатилност, тъй като цената и 

доходността на паричните потоци зависят от лихвите на дисконтната лихвена крива. За 

парични потоци с плаваща лихва цената и доходността зависят също и от лихвите на втора 

референтна лихвена крива, по която се фиксират плаващите лихви. По правило по-висока 

доходност имат инвестиции с по-малка сигурност на доходността, т.е. по-висока 
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волатилност или по-висок риск. Волатилността на дисконтните лихви може да се изчисли 

по следните начини:  

 Историческа волатилност (Histirical Volatility) – изчислява се нормалното 

разпределение на лихви от минали периоди, като се използват статистически 

методи. Тази волатилност се пренася за следващите бъдещи периоди, като се счита, 

че за кратък период от време поведението на лихвите ще остане подобно на 

поведението им за изминалите периоди;  

 Вътрешна волатилност (Implied Volatility) – Волатилността се извежда от 

пазарните цени на деривати (например опции или фючерси върху парични потоци). 

Получаването на вътрешната волатилност се базира на регресионни изчисления 

(виж Част 3, вътрешна волатилност за опции);  

 Експертна волатилност – изчислява се нормално разпределение чрез експертно 

определени бъдещи лихви, при които се отчита вероятността на всяко експертно 

предсказване.  

За оценяване на риска на паричен поток се използва специфичен рисков параметър, 

наречен пазарна цена на риска, който е изведен по модела CAPM (Capital Asset Pricing 

Model):  

,
r







  

където: 

 - пазарна цена на риска; 

 - очаквана доходност, която носи риск; 

r - безрискова доходност; 

 - волатилност на дисконтната лихвена крива за инвестиционния  

период. 
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Тази формула представя отношението на разликата между рисковата доходност и 

безрисковата доходност към волатилността и може да се интерпретира като рискова 

доходност за една единица волатилност (например за 1%). Трябва да се отбележи, че този 

модел също се отнася само за риска, възникващ от промени в лихвите, които 

съответствуват на финансово обкръжение, и няма отношение към другите видове риск 

(например към кредитен или ликвидностен риск).  

Ако за  и r се използват субституциите:  

  =  IRRMP 

r   =  IRRNPV 

  =  Vola* t 

където:  

IRRMP - доходност на паричния поток, изчислена от пазарната  

цена или очаквана доходност;  

IRRNPV - доходност на паричния поток, изчислена от  

теоретичната цена (NPV) или безрискова доходност;  

Vola - волатилност, дадена в % като годишна;  

t - инвестиционен период в години.  

 

ще се получат формули за пазарната цена на риска и за рисковата доходност:  

tVola

IRRIRRNPVMP




         tVolaIRRIRRIRRNPVMPrisk    

 

Пример: Изчисление на пазарната цена на риска 10 годишна облигация при лихвена база 

(30/360) и фиксиран купон 8%.  
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При пазарна цена P = 103,25, теoретична цена NPV =104,78 и годишна волатилност на 

лихвите 6,00% изчислената пазарна доходност IRRMP е 7,52512%, а изчислената 

теоретична доходност IRRNPV е 7,30954%. От тези изчислени параметри се получава 

оценката на пазарния риск:  














%Volatility

%IRR
.

..
011360

106

309547525127  

Този резултат означава 0,01136% рискова доходност за 1% волатилност. За номинал от 1 

000 000 и 10 годишен период пазарна цена на риска е: 

61131000000011360 ..      - за 1% волатилност 

82155100000010011360 ..    - за 6% волатилност 

 

Рисковата доходност на портфейл от парични потоци се изчислява чрез формулата:  

,tVolar ii

n

i
ii

n

i
iPFPF  
 11

  

 където: 

  PF - очаквана доходност на портфейла;   

r PF - безрискова доходност на портфейла;   

  i - пазарна цена на риска за паричен поток i;  

  Volai - годишна волатилност за паричен поток i;   

ti  - инвестиционен период в години за паричен поток i. 

Анализ на риска  

Значение на чувствителностите  

Чувствителностите са важни параметри за инвеститора при управление на парични 

потоци или портфейли и при вземане на финансови решения. Финансовият смисъл и 

някои възможни интерпретации на чувствителностите са дадени в таблица 1. Приведените 
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стойности в таблицата са примерни и дават само числена представа за отделните 

чувствителности. Тяхното изчисление е показано в раздела за оценка на парични потоци и 

е свързано с нивото на конкретни дисконтни лихви. Чувствителностите на паричните 

потоци се използват за оценка на нивото на риска и за сравнение на алтернативни 

инвестиционни възможности. Инвеститорът сравнява доходността на алтернативни 

инвестиции във връзка с определен инвестиционен риск, който се оценява на базата на 

чувствителностите. Например, инвестиция с по-малък риск (по-малка средна 

продължителност или по-голяма дисперсия) е за предпочитане при други равни условия 

(доходност, сензитивност, падеж и др.).  

Таблица 1. Интерпретация на чувствителността на паричните потоци 

Чувстви-

телност 

Сензитивност, 

сензитивност 

по базов пункт 

Конвексност 

на паричния 

поток 

Средна 

продължи-

телност на 

контракта 

Дисперсия на 

паричния 

поток 

1. Описание 

Първа 

производна на 

NPV спрямо 

лихвата 

Втора произ-

водна на NPV 

спрямо 

лихвата 

Средно време 

за 

възвращаемос

т на дълга 

Дисперсия на 

паричния поток 

около средната 

продължително

ст 

2. Мярка 

NPV [%] за 1 % 

NPV 

Промяна на 

лихвата 

Промяна на 

сензитивностт

а [в%] за 

0,01% 

промяна на 

лихвата 

В години (по-

голямо от 0 и  

по-малко от 

периода на 

падежа ) 

В години (по-

голяма от 0) 

3. Пример: 

10 годишна, 

8% 

облигация, 

номинал=10

000 единици 

6,76% или 676 

единици за 1 % 

промяна на 

лихвата 

61,35% или 

61,35 единици 

за 1 базов 

пункт (0,01%) 

7,26 години 3,28 години 

 

Симулация на паричен поток по време 
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Всеки паричен поток може да бъде оценен точно само за текущия ден, тъй като 

лихвите от дисконтната лихвена крива и от референтната лихвена крива за парични 

потоци с плаваща лихва, които отразяват условията на финансовата среда, са валидни 

само за текущия ден и биха могли да се променят на следващия ден. Инвеститорите 

обикновено се интересуват, какво ще бъде поведението на паричните потоци в бъдещи 

точки по оста на времето. Такава информация може да се използва за вземане на 

финансови решения, които биха намалили инвестиционния риск или максимизирали 

очакваната доходност. Параметрите на паричния поток (нетна настояща стойност, 

доходност) и чувствителностите (сензитивност, средна продължителност, конвексност и 

др.) не могат да бъдат предсказани със сигурност за бъдещи дати. Възможно е обаче, да се 

извърши оценка на контракти за парични потоци на бъдещи дати, като се използват 

форуърдни лихви. Това изчисление представлява симулация по оста на времето и дава 

определена представа на инвеститора за поведението на анализирания контракт в 

бъдещето.  

Симулацията по време може да се реализира относително просто, тъй като всички 

дисконтни фактори и техните производни за фиксирани и плаващи лихви се изчисляват за 

датата на оценка (по-голяма или равна на днешната дата) чрез форуърдни лихви. Оценката 

включва следните стъпки (фиг.2):  

 Всички плащания преди датата на оценка (te) се прескачат и се добавят към 

сетълмента на контракта като фиктивно извършени плащания;  

 Всички плащания след датата на оценка се дисконтират чрез форуърдни лихви, 

като се изчисляват нетната настояща стойност и доходността;  

 За същата дата на оценка се изчисляват всички чувствителности. 
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t1 t2 t3 t4 

Дисконтна лихвена крива  

Паричен 
поток 

Вариране на te 

tm 

te 

Лихвен 

форуърд 

t0 

 

Фигура 2. Симулация по време (tе – дата за оценка) 

 

Симулацията на паричния поток по време оценява контрактите за бъдеща дата чрез 

арбитражно свободен подход (изчисление на форуърдни лихви и дисконтни фактори), 

като се използва само днешната информация. Проекция във времето за повече бъдещи 

дати може да се реализира чрез постъпково преместване датата на оценка (вариране на te) 

от днес до падежа, така че да се получат резултати, описващи бъдещото поведение на 

контракта. Като бъдещи точки за анализ на риска може да се изберат и датите на плащане 

след датата на оценка.  

Симулацията на паричен поток по време може да се приложи и за портфейл от 

контракти за парични потоци.  

Симулация на паричен поток по цена  

Симулацията на паричен поток по цена конструира различни сценарии за 

контрактите по схемата „какво би станало, ако се променят лихвените условия“. 

Контрактите за парични потоци се анализират за датата на оценка (по-голяма или равна на 

днешната дата), като по този начин симулацията по време се комбинира със симулацията 

по цена. Сценариите, се конструират по следните начини:  



                           
      
 

 

 
44 

 някои от лихвите на дисконтната лихвена крива се променят и контрактите се 

преизчисляват;  

 избира се друга дисконтна или референтна (за плаващ контракт) лихвена крива 

и контрактите се преизчисляват;  

 извършва се симулация по цена чрез фамилия от дисконтни лихвени криви. 

 

t1 t2 t3 t4 

Безрискова лихва 

Паричен поток 

Вариране  
на лихвата 

tm 

te 

t0 

-k 

+k 

0 

 

Фигура 3. Симулация по цена (te –дата за оценка) 

Последният подход е много информативен, тъй като контрактите за парични 

потоци се оценяват с всяка една крива от фамилията лихвени криви (фиг.3).  

Фамилията лихвени криви се генерира от дисконтната крива чрез вариране на 

лихвите по различни методи (виж раздела за лихвени криви). За всяка крива спрямо датата 

за оценка се изчисляват параметрите на паричния поток (нетна настояща стойност, 

доходност) и чувствителностите (сензитивност, средна продължителност, конвексност и 

др.). По този начин се получават графики на симулацията по цена за датата за оценка, 

които описват поведението на контракта при различни постъпково изменящи се сценарии. 

Симулацията по цена може да се приложи и за портфейл от контракти за парични потоци.  

Статистически анализ на парични потоци  
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В много случаи инвестиционният риск може да се намали чрез формиране на 

компенсационни портфейли, състоящи се най-малко от два контракта, които са с 

противоположни знаци и се допълват по отношение на зависимостта им от един и същи 

пазарен обект. Такъв портфейл може да се настрои да бъде неутрален към 

чувствителностите сензитивност и конвексност, като се променят подходящо броят или 

номиналите на контрактите. Неутрализирането е валидно само за датата на оценка и е 

стабилно за кратко време, след което трябва да се направи ново неутрализиране. Такъв 

подход не дава информация за дългосрочното поведение на портфейла, но може да се 

използва за поддържка на вече открити позиции в портфейла.  

Ако инвеститорът иска да вземе финансови решения за откриване на позиции в 

портфейл, той трябва да определи как зависят контрактите един от друг за по-дълъг 

период от време. Един от начините за това е изчислението на корелацията между всеки 

два контракта. Изчислената корелация представлява реална стойност от -1 до +1, която 

отразява зависимостта между двата контракта по следния начин:  

 от -1 до 0 – отрицателна зависимост;  

 0 – няма зависимост;  

 от 0 до +1 – положителна зависимост.  

В случая на компенсиращи се контракти корелацията трябва да клони  към -1.  

Изчислението на корелацията между два контракта за парични потоци се базира на 

исторически данни за лихвите за изминали периоди. Тези данни представляват серии от 

стойности за лихвите и се разглеждат като динамични редове.  

Проста линейна корелация между две серии може да се получи, като се изчисли 

предварително средната стойност и стандартното отклонение на сериите:  

yx

n

i
yixi

n

)y()x(
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където:  
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n - брой на стойностите в серията;  

 xi, yi  - стойности в двете серии; 

μx, μy – средна стойност за xi и yi; 

σx, σy - стандартно отклонение за xi и yi; 

n
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Корелацията и стандартното отклонение, изчислени по исторически данни, могат 

да се екстраполират за бъдещи периоди във времето и да дадат представа на инвеститора 

за вероятното поведение на неговите контракти за тези бъдещи периоди. 

Изчисление на рискова стойност  

Оценката на стойността на пазарния риск или на така наречената рискова стойност 

(Value at Risk) за отделни контракти, за портфейли и за цялостната позиция на 

финансовите институции придоби през последните две години особено значение за 

финансовия свят. От една страна комисията на ЕО в Базел издаде директива (CAD EEC 

93/6), според която всички финансови институции трябва да изчисляват ежедневно своята 

рискова стойност и да поддържат ликвиден капитал за покриване на този риск. От друга 

страна някои водещи световни банки, начело с JPMorgan Bank разработиха методика 

(JPMorgan RiskMеtrix) за глобално изчисление на рисковата стойност на дадена 

институция. Допълнително JPMorgan Bank изчислява ежедневно статистически данни 

(волатилност и пълна корелация) за около 500 пазарни обекта в над 20 валути. Тези 

статистически данни се изчисляват на базата на историческа информация от целия 

финансов свят и се предоставят за ползване от всички финансови институции чрез достъп 
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в световната комуникационна мрежа Internet. Статистическите данни обхващат следната 

информация за всяка една валута:  

 

 дисконтни лихви и техните волатилности (стандартни отклонения) за паричния 

пазар, до една година за падежи 1 ден, 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 

12 месеца;  

 дисконтни лихви и техните волатилности за  суапове за падежите 2, 3, 4, 5, 7, 10 

години;  

 дисконтни лихви и техните волатилности за държавни облигации за падежите 2, 

3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 години;  

 валутен курс спрямо долара и неговата волатилност  

 стойност на основния борсов индекс и неговата волатилност;  

 цена на фючерси за благородни метали и други стоки и тяхната волатилност;  

 пълна корелация между всички пазарни обекти.  

Финансовите институции могат да получават ежедневно тази статистическа 

информация и да изчисляват своята рискова стойност. Поради използването на обща, 

унифицирана за целия свят статистическа информация получените рискови стойности за 

различните институции са също унифицирани и сравними помежду си. Изчислението на 

рисковата стойност обхваща следните стъпки:  

 Привеждане на паричните потоци от отделните контракти към унифицираните 

падежи на статистическите данни при запазване на нивото на риска. Това 

привеждане е известно като “Mapping”; 

 Изчисление на дневната волатилност за всяко едно бъдещо плащане;  

 Статистическо сумиране (чрез използване на корелация) на всички изчислени 

дневни волатилности и формиране на дневната волатилност за целия контракт;  
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 Преизчисляване на дневната волатилност в базовата валута като се вземе 

предвид рискът, произтичащ от валутните курсове, ако контрактите не са в една 

и съща валута;  

 Статистическо сумиране (чрез използване на корелация) на всички дневни 

волатилности на контрактите за даден портфейл, изразени в базовата валута и 

повторение на тази операция за всички портфейли на финансовата институция.  

 От получената глобална волатилност (VGlobal)се изчислява дневната рискова 

стойност (DEaR – Daily Earnings at Risk): 

DEaR =1,65 . Vglobal 

Тази формула гарантира с 95% вероятност, че дневната промяна на глобалната 

рискова стойност ще бъде по-малка от DeaR. 

 Изчисление на рисковата стойност VaR (Value at Risk) за определен бъдещ 

период (H – Risk Horizon), зададен в дни: 

H .DeaR  VaR    

 


