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Съдържание, структура и източници на информация за изготвянето на отчета за 

паричните потоци (ОПП) 

                             Ас. Ат.Атанасов 

 

Отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима за оценка на способността 

на предприятието да генерира парични средства. Той се съставя съгласно изискванията на СС 7 

- Отчети за паричните потоци, респ. МСС 7.  

Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, 

категоризирани като потоци от оперативна (основна) , инвестиционна и финансова дейност. 

Оперативната (основна) дейност включва всички операции, които са свързани с основната 

приходоносна дейност на предприятието. О с н о в н а   дейност, по смисъла на СС 7 Отчети за 

паричните потоци, е дейността на предприятието, която не може да се определи като 

инвестиционна или финансова дейност, т.е. това  дейността за която е създадено и функционира 

съответното предприятие. 

 Оперативната дейност е главната генерираща приходи дейност на предприятието и 

включва продажба на стоки, продукция  или услуги. Основната дейност на предприятието, 

която генерира приходи, както и всяка друга дейност, която не е инвестиционна или финансова, 

се третират като оперативна дейност. Размерът на паричните потоци, получени от оперативната 

дейност, е основен показател за степента, в която дейностите на предприятието са генерирали 

достатъчно парични потоци за изплащане на заемите, за поддържане на оперативната 

дееспособност на предприятието, за изплащане на дивиденти и за извършване на нови 

инвестиции, без да се прибягва до външни източници на финансиране.  

Инвестиционната дейност включва придобиването или продажбата на дълготрайни 

ативи, както и на дългови и капиталови инструменти на други предприятия, които не се считат 

за парични еквиваленти, или държани за дилърски операции или за търгуване. 

Инвестиционните дейности включват парични аванси и кредити, предоставени на други страни  

за придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са 

включени в паричните еквиваленти.  

Финансовата дейност включва получването и връщането на средства на собствениците, 

както и получването на заеми (краткосрочни или дългосрочни) и погасяването на сумите по 

тези заеми. Това е дейност, която води до промени в размера и състава на разполагемия 

собствен капитал и привлечените средства на предприятието.  

Ф и н а н с о в а  дейност по смисъла на стандарта са сделки на предприятието, които водят до 

промяна в размера и състава на собствения или привлечения капитал, предизвикани от: 

 - поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието източници; 

 - изплащане на парични средства на външни за дейността на предприятието получатели; 

 - постъпления и плащания за финансови активи, включени в състава на държаните от 

предприятието за осъществяване на неговата финансова дейност. 

 Информацията за паричните потоци в отчета за паричните потоци се групира по основна, 

инвестиционна и финансова дейност. 
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 Предприятията могат да  изготвят отчета за паричните потоци като използват  пряк или 

косвен метод. В СС 7 Отчети за паричните потоци се допуска използването само на прекия 

метод.  

 Съгласно СС 7 под  п а р и ч н и   с р е д с т в а   се разбират краткосрочни финансови 

активи под формата на парични наличности и парични еквиваленти. 

 П а р и ч н и   н а л и ч н о с т и   представляват наличните в брой парични средства в 

касата на предприятието и средствата по разплащателни сметки в банките. 

 Под  п а р и ч н и   е к в и в а л е н т и  се разбират краткосрочни, високоликвидни 

вложения, които лесно се обръщат в парични суми и които съдържат незначителен риск при 

промяна в стойността им. 

 П а р и ч н и т е   п о т о ц и   представляват движението на парични средства към 

предприятието и от предприятието. От тази гледна точка те биват два вида: 

 В х о д я щ и   п а р и ч н и   п о т о ц и   представляват движението на парични средства, 

които постъпват в предприятието. 

 И з х о д я щ и    п а р и ч н и  п о т о ц и   представляват движението на парични 

средства, които се извършват под формата на плащания от предприятието. 

 Вътрешното движение на парични средства в предприятието (например движението на 

парични средства от касата към сметките на предприятието в обслужващите банки и обратното) 

не се включва в състава на паричните потоци. Същото се отнася и за превръщането на парични 

еквиваленти в парични наличности и обратното. 

 Паричните потоци се формират от три вида дейности: основна дейност, инвестиционна 

дейност и финансова дейност. 

   

 П р я к   м е т о д   е  този, при който паричните потоци се отразяват в отделните 

дейности (основна, инвестиционна и финансова) по основни видове брутни постъпления и 

брутни плащания за отчетната година. 

 Основните източници на информация за изготвяне на отчета за паричния поток се 

осигуряват от салдата и оборотите на сметките за отчитане на паричните средства, като както бе 

отбелязано, се елиминира вътрешното движение на парични средства в предприятието, 

отразено по дебита и кредита на тези сметки. 

 К о с в е н   м е т о д  е  този, при който паричните потоци в отделните дейности се 

отразяват по основни видове, като нетни парични потоци. Това се постига чрез коригиране на 

нетната печалба, респективно загуба със съвкупните ефекти от сделките осъществени от 

предприятието през дадена година. Коригирането на нетната печалба (загуба) се извършва с 

промените през годината в размера на статиите на счетоводния баланс и всички статии на 

счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за собствения капитал, които не 

кореспондират с парични потоци. 

 При съществуващата сега практика в нашите предприятия отчетът за паричния поток се 

изготвя масово по прекия метод, поради което по-долу ще бъдат изложени накратко 

изискванията, които трябва да се имат предвид при неговото изготвяне по този метод. 
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 Отделните статии в отчета за паричния поток трябва да се подредят по степен на 

същественост за съответното предприятие, което го съставя. 

 Към статията “Парични потоци, свързани с търговски контрагенти” се включват 

входящите парични потоци от клиенти и разни други дебитори и изходящите парични потоци 

към доставчици и разни други кредитори. По същество това са паричните потоци, отразени по 

дебита на сметките за отчитане на парични средства в кореспонденция със сметка Клиенти, 

сметка Клиенти по аванси, сметка Разни дебитори и др., както и кредитните обороти на 

сметките за отчитане на парични средства, формирани срещу дебитиране на сметка 

Доставчици, сметка Доставчици по аванси, сметка Разни кредитори и др. 

 

По статиите “Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за 

търговски цели” и “Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи” се отразяват 

постъпилите парични средства от продажба и изплатените парични средства за придобиване на 

тези активи, както пряко  и от сметките за отчитане на парични средства, така и тези 

възникнали и уредени чрез съответни контрагенти по сметките за отчитане на разчетни 

взаимоотношения. 

 Паричните потоци изплатени за или възстановени от персонала (списъчен и 

извънсписъчен)  на предприятието по трудови възнаграждения, както и паричните потоци, 

изплатени на осигурителните организации и получените от тези организации, се отразяват по 

статията “Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения”. Информацията за тези потоци 

се осигурява от оборотите на сметките за отчитане на паричните средства в кореспонденция със 

сметките за отчитане на взаимоотношенията с персонала и сметките за отчитане на разчетите с 

осигурителните организации. 

 По статията “Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и  други подобни” се 

отразяват постъпленията и плащанията за лихви, комисионни и дивиденти, както и различните 

надбавки, отбиви и др. подобни, които по съдържание се доближават до лихви, комисионни и 

дивиденти. 

 И в трите раздела на отчета за паричния поток са обособени статии “Положителни и 

отрицателни валутни курсови разлики”. 

 В първия раздел “парични потоци от основна дейност” към статията за валутните 

курсови разлики се отразяват само валутните курсови разлики, които  пряко кореспондират с 

паричните средства на предприятието. Тук не се включват начислените и впоследствие платени 

курсови разлики, произтичащи от разчети с контрагенти. Те се посочват като паричен поток на 

основанието на което са възникнали, като например - от лихви, от преоценки и т.н. 

 В разделите за инвестиционна и финансова дейност се посочват само реализираните 

валутни курсови разлики, произтичащи от операции по тези дейности и получени в парични 

средства или платени с парични средства. 

 В статията “платени и възстановени данъци върху печалбата” се отразяват платените на 

бюджета и възстановените от бюджета данъци върху печалбата през годината, отнасящи се 

както за текущата, така и за предходната година. 
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 Същото се отнася и за плащанията при разпределение на печалби, които се отразяват 

през отчетната година, независимо от периода, за който се отнасят - текущ или предходен. Така 

например данъците върху печалбата се начисляват към 31 декември на съответната година, но 

се превеждат през следващата година, когато се и отразяват в отчета за паричния поток. 

 И в трите раздела на отчета за паричния поток са обособени статии “Други парични 

потоци”. По принцип тук се отразяват онези постъпления и плащания на парични средства, за 

които няма предвидени самостоятелни статии в отчета за паричния поток. Тази статия не може 

да бъде по-голяма в стойностно изражение в съответствие с останалите статии в съответния 

раздел. Това означава, че по степен на същественост тя трябва да бъде най-малка в стойностно 

изражение, т.е. най-несъществена. 

 Паричните потоци от и за контрагенти, произтичащи от продажба и за придобиване на 

дълготрайни активи, се отразяват по статията “парични потоци, свързани с дълготрайни активи. 

Тук обаче не се включват паричните потоци от операции с дългосрочни финансови активи, 

които се държат за осъществяване на финансовата дейност. Те намират отражение по 

съответната статия в раздела за инвестиционна дейност. 

 Паричните потоци, произтичащи от бизнескомбинации (придобивания) се третират като 

парични потоци от инвестиционна дейност и намират отражения в статията.”Парични потоци 

от бизнескомбинации - придобивания”. Паричните потоци от придобивания се коригират със 

сумата на паричните средства в придобитото или продаденото предприятие, произтичащи от 

това придобиване. 

 В статията “Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа се отразяват паричните 

потоци произтичащи от: 

 а) Емитирани ценни книжа 

 б) Обратно изкупени ценни книжа 

 в) Документи, които са приравнени на ценни книжа. 

 Временно предоставените на предприятието парични средства от собствениците, както и 

последващото им връщане се отразяват по статията “Допълнителни вноски и връщането им на 

собствениците”. 

 Паричните потоци (входящи), произтичащи от предоставени на предприятието заеми, 

както и връщането им (изходящи), независимо от вида на заема, се отразяват по статията 

“Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми”. По тази статия се отразяват 

само паричните потоци, представляващи главницата на заемите. Паричните потоци, 

произтичащи от лихвите по заеми, се отразяват по самостоятелна статия на отчета за паричния 

поток. 
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