
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Финансов одит”
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Анализ на финансови отчети
2. Код на курса:
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р СимеонМилев; ас. д-р Николина Грозева
9. Резултати от обучението за дисциплината. Целта на курса   е на базата на предходни знания
за изготвяне на финансовите отчети студентите да придобият знания и практически умения
относно извършване анализ на основните елементи на финансовия отчет и да характеризират
финансовото състояние на предприятието към определен момент.
10.Начин на преподаване: директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да са преминалки успешно курса по Обща
теория на счетоводството, Финансово счетоводство, Банково счетоводство, Финансови отчети,
Корпоративни финанси. Обучението по дисципината Анализи оценка на финансови отчети има
връзка и с  дисциплините, Независим финансов одит и   Икономически и финансов анализ,
12. Съдържание на курса - – В дисциплината се разглеждат теоретични въпроси относно
съдържанието на финансовите отчеги, измерване и оценката на финансовите отчети, основни
връзки в Баланса, ОПР и Отчета за паричния поток. Разглеждат се примери от практиката за
приложение на основни показатели за финансово-счетоводен анализ.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)

Основна литература:
1. Б.Решовски, Учебно ръководство по анализ и оценка на финансови отчети, Варна
2. Росица Недкова Иванова, По въпроса за теоретичните основи на финансово-

стопанския (бизнес) анализ, Годишник на ИДЕС
3.Живко Бонев, Оценка на активите и пасивите, спис.Актив, бр. 10 от 2011 г.
4. Международни счетоводни стандарти

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: 15 седмици по 2 часа лекции
15. Методи и критерии на оценяване:
Индивидуалната оценка решаване на тест и казуси се определя:
За оценка отличен 6 са необходими :       35 точки
За оценка мн. добър 5  са необходими :   30  точки
За оценка добър 4 са необходими : 25  точки
За оценка среден 3 са необходими :         минимум 20 точки
16. Език на преподаване:- български
17. Практика - не


