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Where is the risk?

4

„Скоро открих, както се опасявах, че
РИСКЪТ не започва и не свършва на
пода на Нюйоркската фондова
борса!“

Рискът е процес, не проблем.
Въпросът към бизнеса е само
дали сте подготвени за този
процес или не.



Broad risk definition
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“Думата „риск“ произлиза от ранното
италианско „risicare“, което означава „да се
осмеляваш“. 
В този смисъл рискът е по-скоро избор.
Действията, които се осмеляваме да
предприемем, които зависят от това колко
свободни сме да правим избор, са това, за
което е историята на риска.”



Essense of Risk
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“Същността на управлението на риска се
състои в максимизиране на областите, в които
ИМАМЕ ИЗВЕСТЕН контрол върху резултата и
минимизиране на областите, в които НЯМАМЕ
АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ КОНТРОЛ върху
резултата и връзката между резултата/ефекта
и причината е скрита/неразбираема от нас.”
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Return on equity.



NPL ratio



Coverage ratio of NPL



Cost of Risk



4 основни препоръки от нас:

1. Застраховайте.

2. При възможност започнете да
ползвате факторинг, акредитиви и
други инструменти на търговското
финансиране.

3. Планирайте повече средства за
финансови разходи по ползвани
кредити.

4. Променете структурата на
ползваното финансиране от банките, 
за да съотвтства на текущите рискове
на компанията.
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