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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.



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).

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

• ПП от основна
(оперативна) дейност
(ОД);

• ПП от инвестиционна
дейност (ИИ);

• ПП от финансова
дейност (ФД)



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.



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 финансови
дейности, по начин, който е най-подходящ
за дейността му.



Пример за парични потоци от оперативни
дейности могат да се посочат:

• паричните постъпления от продажбата на стоки и
услуги;

• паричните постъпления от лицензни
споразумения и авторски права, такси, 
комисионни и други приходи;

• паричните плащания на доставчици на стоки и
услуги;

• паричните плащания на и от името на персонала;



• паричните постъпления и паричните плащания на
застрахователно предприятие за застрахователни премии
и обезщетения, анюитетните суми и други суми по
застрахователни полици;

• 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;

• паричните постъпления и плащания по договори, 
държани за дилърски или търговски цели.



• паричните плащания за придобиване на имоти, 
машини и съоръжения, нематериални и други
дългосрочни активи; 

• паричните постъпления от продажбата на имоти, 
машини и съоръжения, нематериални и други
дългосрочни активи;

• паричните плащания за придобиване на акции или
дългови инструменти на други предприятия и лихва
от участието в съвместни търговски дружества

Пример за парични потоци, произтичащи от 
инвестиционни дейности, могат да се посочат:



• Паричните постъпления от продажбата на акции или
дългови инструменти на други предприятия и лихва от
участието в смесени търговски дружества;

• паричните аванси и кредити, предоставени на трети
страни;

• 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 ;

• 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



Под финансова дейност се разбира:

• поемане на парични средства от външни за
дейността на предприятието източници, като: 

емитиране на ценни книжа на собствения
капитал или дългови ценни книжа; 

допълнителни вноски на собствениците;

краткосрочни или дългосрочни кредити от
заемодатели;



• 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 предходната точка;

покриване на задължения по лизингови
договори;

• постъпления и плащания за финансови активи
(дългосрочни и/или краткосрочни), 
класифицирани като държани за осъществяване
на финансова дейност. 



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.



Методи за повишаване ефективността на
управлението на паричните средства: 

• 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;

• задържане на паричните плащания.



ОЦЕНКА НА РИСКА, СВЪРЗАН С ПАРИЧНИТЕ
ПОТОЦИ

• 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.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


