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УВОД 

 

Едно от основните изисквания на съвременното пазарно стопанство е 

рационалното използване на финансовите ресурси на предприятието. Това  

изисква големи теоретически и практически познания за движението на 

финансовите потоци, за своевременното ориентиране на финансовия 

мениджър в конкретни ситуации  и правилното управление на финансите на 

предприятието. В тези процеси основна роля играе балансът. Той е моментно 

отражение на състоянието на предприятието и основа за вземането на 

редица инвестиционни решения. Определено може да се каже, че “ успехът 

на всяка операция в значителна степен зависи от компетентния анализ на 

използването на активите и източниците за финансирането й”.
1
 

За да се вземат основни решения в предприятието не е достатъчно 

ползването на общата схема на баланса. За това е необходимо по-

задълбочено анализиране на всички елементи от баланса. Това позволява на 

финансовия мениджър компетентно да взема решения за извеждането на 

предприятието от застой, дори да го превърне в лидер в стопанския отрасъл.  
 

Анализът на финансовата структура на предприятието  има за цел да 

осигури възможно по-висока величина на неговия капитал при по-ниска 

средно претеглена цена. Той показва и доколко ефективно се използва 

осигуреният капитал. Този анализ се осъществява основно на базата на 

получената информация от финансовия отчет на предприятието.Чрез 

анализа на финансовата структура мениджърът  получава необходимите 

данни за вземане на финансови и инвестиционни решения за подобряване 

финансовото състояние, стабилността и позициите на предприятието.  

 

                                                 
1
 Адамов В., Лилова Р., Захариев В., "Балансът - основа на финансовата дейност на фирмата", "Абагар", 

 Велико Търново, стр. 34 


