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THE ACCRUAL PRINCIPLE IN LIGHT  

OF THE INNOVATIONS CONTAINED IN THE NEW IFRSS
*
 

Abstract 

In 2018 we have witnessed two events that can profoundly mark the accounting practice of the persons 

who prepare the financial statements according to the IAS/IFRS: the European endorsement and the entry into 

force of IFRS 15, concerning the revenues from contracts with customers, and the new Conceptual 

Framework for Financial Reporting, which replaces the previous Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements. There are many innovations contained in the two documents, but here 

we want to highlight some aspects concerning one of the principles underlying the financial statements that 

has always represented and represents a fundamental rule: the accrual basis. 

1. Introduction 

In 2018 we have witnessed two events that can profoundly mark the accounting practice of the 

persons who prepare the financial statements according to the IAS/IFRS: the European 

endorsement and the entry into force of IFRS 15, concerning the revenues from contracts with 

customers, and the new Conceptual Framework for Financial Reporting, which replaces the 

previous Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. 

There are many innovations contained in the two documents, but here we want to highlight 

some aspects concerning one of the principles underlying the financial statements that has always 

represented and represents a fundamental rule: the accrual basis. 

As is known, the Framework is not a "standard" endorsed by the European Union, but in fact 

summarizes the characteristics generally present in all standards. 

2. Accrual basis 

Both the Framework up to now in force and IAS 1 dedicate only a few lines to the accrual 

principle, which, as mentioned, is one of the fundamental rules for international standards. IAS 1, 

in fact, postpones the definition of the accrual principle to each of the rules concerning the 

recognition of the elements of the financial statements. 

Reading the new Framework, however, we find a broad discussion of the topic, which sets 

completely new parameters, which are regularly implemented in IFRS 15. 

IFRS 15 replaced the documents IAS 11 (Construction contracts) and IAS 18 (Revenue). In 

IAS 18 the application of the accrual principle of the sale of goods was disciplined as follows: 

"SALE OF GOODS 

14 Revenue from the sale of goods shall be recognised when all the following conditions have 

been satisfied: 

(a) the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the 

goods; 

(b) the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually 

associated with ownership nor effective control over the goods sold; 

(c) the amount of revenue can be measured reliably; 

(d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the 

entity; and 
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(e) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably." 

As regards the rendering of services, the rule contained in IAS 18 is as follows: 

"RENDERING OF SERVICES 

20 When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated 

reliably, revenue associated with the transaction shall be recognised by reference to the stage of 

completion of the transaction at the end of the reporting period. The outcome of a transaction can 

be estimated reliably when all the following conditions are satisfied: 

(a) the amount of revenue can be measured reliably; 

(b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the 

entity; 

(c) the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be 

measured reliably; and 

(d) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be 

measured reliably." 

The new Framework establishes a general rule that, starting from the definition of "asset", 

normally is applied to all assets and revenues: 

"4.3 An asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events.  

4.4 An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits."  

In this way the concept of "control" is introduced as a characteristic in order to indicate in the 

financial statement an economic resource, which is defined as a right by which there is the 

possibility of obtaining economic benefits, even if with a low probability. The control is defined as 

"an economic resource to an entity. Assessing whether control exists helps to identify the economic 

resource for which the entity accounts. For example, an entity may control a proportionate share 

in a property without controlling the rights arising from ownership of the entire property. In such 

cases, the entity’s asset is the share in the property, which it controls, not the rights arising from 

ownership of the entire property, which it does not control". It is then explained how the control 

can be exercised: "An entity controls an economic resource if it has the present ability to direct the 

use of the economic resource and obtain the economic benefits that may flow from it. Control 

includes the present ability to prevent other parties from directing the use of the economic 

resource and from obtaining the economic benefits that may flow from it. It follows that, if one 

party controls an economic resource, no other party controls that resource […] An entity has the 

present ability to direct the use of an economic resource if it has the right to deploy that economic 

resource in its activities, or to allow another party to deploy the economic resource in that other 

party’s activities."  

The transfer of risks and benefits is no longer the basic element for recognition the effects of an 

operation; it is explained that "Control of an economic resource usually arises from an ability to 

enforce legal rights. However, control can also arise if an entity has other means of ensuring that 

it, and no other party, has the present ability to direct the use of the economic resource and obtain 

the benefits that may flow from it. For example, an entity could control a right to use know-how 

that is not in the public domain if the entity has access to the know-how and the present ability to 

keep the know-how secret, even if that know-how is not protected by a registered patent". 

The transfer of benefits, even if material, is not in itself significant of the passage of control, 

but only one of its indications: "For an entity to control an economic resource, the future 

economic benefits from that resource must flow to the entity either directly or indirectly rather 

than to another party. This aspect of control does not imply that the entity can ensure that the 

resource will produce economic benefits in all circumstances. Instead, it means that if the resource 

produces economic benefits, the entity is the party that will obtain them either directly or 

indirectly. […] Having exposure to significant variations in the amount of the economic benefits 
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produced by an economic resource may indicate that the entity controls the resource. However, it 

is only one factor to consider in the overall assessment of whether control exists".  

As already said, IFRS 15 has implemented the concept of accrual contained in the Framework, 

treating "revenues from contracts with customers", while IAS 18 considered "revenues from the 

sale of goods" and those resulting from "rendering of services". The particular reference to 

"contracts with customers" is not accidental: in paragraph 9 it is indicated that "An entity shall 

account for a contract with a customer that is within the scope of this Standard only when all of 

the following criteria are met: 

(a) the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally or in accordance 

with other customary business practices) and are committed to perform their respective 

obligations; 

(b) the entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred; 

(c) the entity can identify the payment terms for the goods or services to be transferred; 

(d) the contract has commercial substance (ie the risk, timing or amount of the entity's future 

cash flows is expected to change as a result of the contract); and 

(e) it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in 

exchange for the goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether 

collectability of an amount of consideration is probable, an entity shall consider only the 

customer's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due. The amount of 

consideration to which the entity will be entitled may be less than the price stated in the contract if 

the consideration is variable because the entity may offer the customer a price concession (see 

paragraph 52)." 

From the wording it is clear that the "accounting of the contract" is carried out when it is 

legally concluded; it is not clear what should be accounted, given that the recognition of revenues 

is regulated by the following paragraph 31: "An entity shall recognise revenue when (or as) the 

entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (ie an asset) 

to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset." 

It seems, therefore, that two "accounting records" are proposed: one when the contract is 

concluded and the second at the moment in which the purchaser "takes control of the asset" object 

of the contract. 

A confirmation of this interpretation could be derived from reading the following paragraphs. 

"22. At contract inception, an entity shall assess the goods or services promised in a contract 

with a customer and shall identify as a performance obligation each promise to transfer to the 

customer either: 

(a) a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or 

(b) a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same 

pattern of transfer to the customer (see paragraph 23)." 

The previous par. 13 states that "If a contract with a customer meets the criteria in paragraph 

9 at contract inception, an entity shall not reassess those criteria unless there is an indication of a 

significant change in facts and circumstances. […]" 

All these rules would not make sense if they were not related to accounting records to be 

executed at the time the contract was signed, normally before the moment in which the 

corresponding revenue is recorded. 

In our opinion, it must be assumed that, if the conditions set out in paragraph 9, which do not 

give rise to the possibility of recording revenues, the contract must in any case be accounted. 

Paragraph 12 clarifies when the contract must be considered "non-existent" and, therefore, we 

add, it should not be accounted: "For the purpose of applying this Standard, a contract does not 

exist if each party to the contract has the unilateral enforceable right to terminate a wholly 
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unperformed contract without compensating the other party (or parties). A contract is wholly 

unperformed if both of the following criteria are met: 

(a) the entity has not yet transferred any promised goods or services to the customer; and 

(b) the entity has not yet received, and is not yet entitled to receive, any consideration in 

exchange for promised goods or services." 

This confirms that, except for the cases referred to in paragraph 12, the contract must be 

considered existing and to be accounted. 

Paragraphs 15 and 16 explain what to do if, in the absence of the aforementioned requirements, 

the other party pays the consideration. 

"15. When a contract with a customer does not meet the criteria in paragraph 9 and an entity 

receives consideration from the customer, the entity shall recognise the consideration received as 

revenue only when either of the following events has occurred: 

(a) the entity has no remaining obligations to transfer goods or services to the customer and 

all, or substantially all, of the consideration promised by the customer has been received by the 

entity and is non-refundable; or 

(b) the contract has been terminated and the consideration received from the customer is non-

refundable. 

16. An entity shall recognise the consideration received from a customer as a liability until one 

of the events in paragraph 15 occurs or until the criteria in paragraph 9 are subsequently met (see 

paragraph 14). Depending on the facts and circumstances relating to the contract, the liability 

recognised represents the entity's obligation to either transfer goods or services in the future or 

refund the consideration received. In either case, the liability shall be measured at the amount of 

consideration received from the customer." 

IFRS 15 does not give further "clarifications" up to paragraph 105, which starts the 

"presentation" phase: "When either party to a contract has performed, an entity shall present the 

contract in the statement of financial position as a contract asset or a contract liability, depending 

on the relationship between the entity's performance and the customer's payment. An entity shall 

present any unconditional rights to consideration separately as a receivable." 

This paragraph, particularly "cryptic", begins with the phrase "When is party to a contract has 

performed" (it is imagined at the balance sheet date): one would expect that the opposite 

hypothesis would also be described, ie if both parties have not yet performed, but this does not 

happen. 

Also the following paragraphs deal only with cases in which at least one of the obligations is 

fulfilled and tends to distinguish the concept of " receivable", or the unconditional right to receive 

the consideration, from that of "contract asset", which appears not to be unconditional right to 

receive the consideration. 

It is not known, however, what happens if the contract has all the characteristics referred to in 

paragraph 9 and is therefore "accounted", pending the "fulfillment of the obligations", at least in 

part. We risk a hypothesis: could it be something similar to the case contemplated in paragraph 

16? Maybe…… 

In relation to the hypothesis previously formulated, we can assume that at the time of 

"accounting of the contract" we can perform a registration of the type: 

 

credit: "contract asset", debit: "contract liability" 

 

A substantial change is constituted by the rules regarding the revenues of the entities that 

operate on a construction contracts, especially if the contracts are multi-year. 
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According to paragraph 35 "An entity transfers control of a good or service over time and, 

therefore, satisfies a performance obligation and recognises revenue over time, if one of the 

following criteria is met: 

(a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's 

performance as the entity performs (see paragraphs B3–B4); 

(b) the entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that 

the customer controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or 

(c) the entity's performance does not create an asset with an alter native use to the entity (see 

paragraph 36) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to 

date (see paragraph 37)." 

The following paragraph specifies that "36. An asset created by an entity’s performance does 

not have an alternative use to an entity if the entity is either restricted contractually from readily 

directing the asset for another use during the creation or enhancement of that asset or limited 

practically from readily directing the asset in its completed state for another use. The assessment 

of whether an asset has an alternative use to the entity is made at contract inception. After 

contract inception, an entity shall not update the assessment of the alternative use of an asset 

unless the parties to the contract approve a contract modification that substantively changes the 

performance obligation. Paragraphs B6–B8 provide guidance for assessing whether an asset has 

an alternative use to an entity." 

From this it can be deduced that, contrary to what was previously, now it is no longer allowed 

the recognition of revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the 

contract activity at the end of the reporting period, but only in those when the customer 

simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's performance as the 

entity performs.  
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СЪЩНОСТ И ОРГАНИ НА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
*
 

Abstract 

There are three factors influencing the accounting policy of the banks for which insolvency proceedings 

are initiated or bankrupt: the specificity of the bank's activity during the special supervision and insolvency 

period, the changes to the national accounting legislation applicable to banks and the written instructions , 

provided by the Central Bank and the Deposit Insurance Fund. The article attempts to highlight the main 

features of bank bankruptcy and to identify the bodies of bank bankruptcy.  

 

Резюме 

Върху счетоводната политика на банките, за които е поискано откриване на производство по не-

състоятелност или са обявени в несъстоятелност оказват влияние три фактора: спецификата на дей-

ността на банката през периода на особен надзор и несъстоятелност; промените в националното сче-

товодно законодателство, приложимо за банките и писмените указания, давани от страна на Централ-

ната банка и Фонда за гарантиране на влоговете. В статията се прави опит да бъдат изведени основни-

те характерни черти на банковата несъстоятелност и да бъдат обособени органите на банкова несъсто-

ятелност.  

Въведение 

В икономически аспект несъстоятелността е прекратяване дейността на неплатежоспо-

собен търговец и преминаване към колективно пропорционално удовлетворяване на взема-

нията на кредиторите му. Обявеният в несъстоятелност търговец престава да извършва по 

занятие търговски сделки и да реализира доходи от тях. Търговецът преминава в една сто-

панска фаза, която е различна от неговия нормален живот. 

В правен аспект несъстоятелността е съдебно производство за универсално принудител-

но изпълнение. То се отличава с две характерни особености: несъстоятелността е съдебна 

процедура и тя е съдебна процедура по принудително изпълнение. Като съдебна процедура 

несъстоятелността на търговеца минава през следните фази: откриване на производство по 

несъстоятелност, приемане план за оздравяване, обявяване длъжника в несъстоятелност, 

приключване на производството по несъстоятелност. Съдът контролира всички фази по 

съдебното производство. 

Същност на банковата несъстоятелност 

Банковата несъстоятелност е специфичен вид съдебно производство. Тя се открива, ко-

гато Централната банка (БНБ) е отнела лицензията
1
 на банката за извършване на банкови 

дейности.  

                                                           
* Проф. д-р Снежана Башева, д.е.с., катедра "Счетоводство и анализ", Финансово-счетоводен факул-

тет, УНСС, snejanabacheva@hotmail.com 
1 Съгласно чл. 36 ,ал. 1 ЗКИ БНБ може да отнеме издадения лиценз за извършване на банкова дейност, 

когато: 1. банката не започне да извършва разрешената банкова дейност в срок от 12 месеца от изда-

ването на лиценза; са извършени нарушения по чл. 103, ал. 1 ЗКИ (някои от които са: нарушаване 

или заобикаляне разпоредбите на ЗКИ, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на нормативните и други 

актове и предписанията на БНБ; нарушаване на изискванията за доверителност; сключване на бан-

кови сделки, които засягат финансовата стабилност на банката, или на банкови сделки, които чрез 

използване на подставени лица осуетяват или заобикалят прилагането на разпоредбите на този за-

кон, на нормативните и други актове и предписанията на БНБ; неизпълнение на поети от банката 

писмени ангажименти към БНБ; извършване на сделки или други действия в нарушение на издаде-

mailto:snejanabacheva@hotmail.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
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За разлика от търговската несъстоятелност при банковата несъстоятелност основанието 

за откриването на производството е кумулативната даденост на две условия. Първото от тях 

е свързано с установяване от БНБ, на отрицателна стойност
1
 на собствения капитал и второ-

то условие е неизпълнението на условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1 от Закона за 

възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредни-

ци (ЗВПКИИП). Съгласно ал. 2 на чл.36 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) Българ-

ската народна банка (БНБ) задължително отнема издадения лиценз на банка поради непла-

тежоспособност
2
, когато собствения капитал на банката е отрицателна величина и не са 

изпълнени условията за преструктуриране по чл.51,ал.1 от Закона за възстановяване и прес-

труктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).  

Целта на производството по несъстоятелност на банка
3
 е да осигури във възможно най-

кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката. 

В производството се вземат предвид интересите на вложителите и останалите кредитори, 

както и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система 

(чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗБН). 

Друга особеност на банковата несъстоятелност ,че правораздаването и администриране-

то на банковата несъстоятелност са ясно разграничени като функции и са предоставени за 

упражняване на различни институции. В производството по банковата несъстоятелност 

законодателят е предопределил водещата роля на БНБ, Фондът за гарантиране на влоговете 

(ФГВБ), синдикът и съдът.  

Една от особеностите
4
 на банковата несъстоятелност е, че Централната банка (БНБ) е 

единствената институция, която може да иска от съда откриване на производство по несъс-

тоятелност на банка (чл. 8, ал. 3 ЗБН), след като първо е отнела лиценза на банката. Креди-

торите на банката, самата банка като длъжник и други институции са лишени от правото да 

инициират несъстоятелността. С акта за отнемане на лиценза БНБ назначава квестори и се 

прекратява дейността на банката. Решението на БНБ за отнемане на лиценза се обявява в 

търговския регистър. С отнемането на лицензията банката не може да извършва по занятие 

банкови сделки. Тя престава да бъде банков търговец. В самото производство по несъстоя-

                                                                                                                                                               
ния лиценз за банкова дейност или на издадено друго разрешение или одобрение от БНБ и др.; бан-

ката е представила неверни сведения или e използвала други неправомерни способи, които са пос-

лужили за издаване на лиценза; банката е преустановила извършването на дейност за срок повече от 

6 месеца; банката престане да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът; банката не 

отговаря на изисквания, предвидени в части трета, четвърта и шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013, 

или на тези, наложени съгласно чл. 103, ал. 2, т. 5 или чл. 103а ЗКИ, или не може да се смята, че ще 

продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите, включително когато не осигурява сигур-

ност на поверените от вложителите й активи; Българската народна банка е взела решение за устано-

вяване, че влоговете в банката са неналични, на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гаранти-

ране на влоговете в банките. 
1 Отрицателната стойност на собствения капитал означава, че задълженията на банката превишават 

стойността на нейните активи 
2 При опасност от неплатежоспособност БНБ има правото да наложи специалният надзор на банката 

(чл. 115 – 121). Специалният надзор е цялостен режим, състоящ се от наложени от БНБ принудител-

ни административни мерки, включително възлагане управлението на банката на квестори. Целта на 

този надзорен режим, с действие до един месец, е предотвратяването на несъстоятелността и възста-

новяване на нейното добро финансово състояние. 
3 При търговската несъстоятелност се цели справедливо удовлетворяване на кредиторите и възмож-

ност за оздравяване на предприятието на длъжника, като в производството се вземат предвид инте-

ресите на кредиторите, длъжника и неговите работници – чл. 607, ал. 1 и 2 от ТЗ.; 
4 При общото производство по несъстоятелност, всеки кредитор би могъл да иска откриване на произ-

водство по несъстоятелност срещу свой длъжник. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136592588
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136592588
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телност надзорната власт на централната банка се проявява и чрез правомощията по отно-

шение на синдика, които са уредени в чл. 44, т. 2, 3 и 5 от ЗБН. 

Искането на БНБ за откриване на производство по несъстоятелност за банка се подава в 

писмен вид до компетентния съд, който е окръжният съд по седалището на банката, като в 

него се посочват само основанието или основанията, въз основа на които е отнет лицензът
1
. 

В случаите по чл. 125 или 130 от ЗКИ в искането се посочват само основанието или основа-

нията за неплатежоспособност на банката, въз основа на които е издадено решение на упра-

вителния съвет на Централната банка. 

Централната банка уведомява Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ за 

подадения иск в съда за откриване на производство по несъстоятелност, с цел извършване 

на подготвителни действия за назначаване на синдик. Заедно с уведомлението Централната 

банка изпраща на фонда копие от списъка, воден при нея, на лицата, които могат да бъдат 

назначавани за синдици на банка. По молба на Централната банка или Фонда за гарантира-

не на влоговете преди да постанови решение по иска съдът може да наложи предварителни 

обезпечителни мерки, които включват: обща възбрана и запор върху имуществото на банка-

та; спиране на съдебните и арбитражните дела срещу имуществото на банката; допускане на 

други предписани от закона мерки, които обезпечават наличното имущество на банката.  

По молба от Фонда съдът назначава
2
 временен синдик, предложен от фонда, като съдът е 

длъжен да разгледа молбата най-късно в деня, следващ деня на получаване на съответната 

молба от Централната банка или от фонда. Съдът е длъжен да назначи предложения от 

фонда временен синдик
3
, ако той е дал писмено съгласие за това и същевременно отговаря 

на изискванията по чл. 25 от ЗБН. Определението на съда за назначаване на временен син-

дик и имената на лицата, назначени за временен синдик, се вписват в търговския регистър. 

                                                           
1 По чл. 36, ал. 2 от ЗКИ 
2 Виж. ДВ, бр. 22 от 2015 г.  
3 Временният синдик има следните правомощия: да представлява и управлява текущите дела на бан-

ката; да опазва, попълва и управлява имуществото на банката; да получава под опис, съхранява и 

води търговските книги и търговската кореспонденция на банката; да издирва и уточнява имущест-

вото на банката; да прави искания за прекратяване на сделки, по които банката е страна; да участва в 

производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела; да събира парич-

ните вземания на банката, включително като иска издаване на заповед за незабавно изпълнение въз 

основа на извлечение от счетоводните книги; да се разпорежда с паричните средства на банката, 

включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във 

връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други раз-

носки; да иска спиране на изпълнението в случаите на действия и сделки, извършени в нарушение на 

забраните в действащата нормативна уредба (по чл. 3, ал. 2 от ЗБН и по чл. 116, ал. 2, т. 2 – 4 от 

ЗКИ); да предявява искове; да възлага на лица притежаващи необходимия международен опит в раз-

следване на банкови фалити , (със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда), 

да извършват действия по проследяване и да препоръчват на временния синдик действия за запазва-

не и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на 

закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, как-

то и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани 

лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние. 

Фондът определя текущо възнаграждение на временния синдик, което се изплаща ежемесечно за 

сметка на банката. Отношенията между временния синдик и фонда се уреждат с договор. Временни-

ят синдик се освобождава от съда по предложение на фонда. Временният синдик изпраща на фонда 

ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на право-

мощията си.  

http://dif.bg/
http://www.brra.bg/
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Съдът образува дело
1
, ако искането на БНБ за откриване на производство по несъстоя-

телност е редовно и насрочва заседание не по-късно от 15 дни от образуването на делото. 

Съдът разглежда искането с участието на прокурор и с призоваване на БНБ, Фонда за га-

рантиране на влогове и банката. Банката, за която се иска откриване на производство по 

несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от БНБ квестори или от назна-

чените временни синдици, или от упълномощени от тях лица. В производството могат да 

встъпят и акционерите, които към датата на отнемане на лиценза за извършване на банкова 

дейност са притежавали повече от 5 на сто от капитала на банката.  

Възможно е производството по несъстоятелност да бъде спряно, ако актът на Централ-

ната банка за отнемане на лиценза бъде обжалвано по съдебен ред. За разлика от търговска-

та несъстоятелност където съдът по несъстоятелност е овластен да установи състоянието на 

неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, на търговеца длъжник при банковата 

несъстоятелност не се допуска по същество да се обсъжда финансовото състояние на банка-

та с отнет лиценз. Недопустимо е да се назначава съдебно-икономическа (счетоводна) екс-

пертиза за установяване неплатежоспособността на банката.  

Ако съдът установи, че искането на централната банка отговаря на изискванията на чл. 

9, ал. 2 и 3 от ЗБН и ако е влязъл в сила актът на БНБ за отнемане на лиценза, той с реше-

ние: 

 обявява неплатежоспособността на банката и определя началната ѝ дата; 

 открива производство по несъстоятелност за банката; 

 обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието й; 

 прекратява правомощията на органите на банката; 

 лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включе-

но в масата на несъстоятелността; 

 постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъс-

тоятелността, и разпределяне на това имущество; 

 постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката; 

 лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включе-

но в масата на несъстоятелността. 

Особеност на банковата несъстоятелност е, че в производството по несъстоятелност 

събрание на кредиторите не се предвижда и не може да се предлага план за оздравяване. 

                                                           
1 В Република България последната обявена в несъстоятелност банка е "Корпоративна банка" АД. 

БНБ поставя Банката под специалния надзор на 20 юни 2014 г. На 6 ноември 2014 г. Управителният 

съвет на БНБ установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ АД в размер на минус 

3.7 милиарда лева, както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) 

№575/2013 поради обезценки на активи на КТБ АД в общ размер на 4 милиарда 222 милиона лева и 

отнема лиценза за извършване на банкова дейност. КТБ АД е обявена в несъстоятелност с Решение 

№ 664 от 22.04.2015 г. на Софийски градски съд. С това решение съдът е приел, че несъстоятелност-

та на банката е била факт още при налагане на специалния надзор. Със самото решение на съда за 

откриване на производство по несъстоятелност, съгласно чл. 13 от ЗБН, съдът е наложил общ запор 

и възбрана върху всички активи, върху цялото имущество на банката. По този начин имуществото на 

обявената в несъстоятелност банка е блокирано, с него не са възможни никакви сделки и разходи, 

освен за покриване на разноските по несъстоятелността. Имуществото на банката подлежи на осреб-

ряване по реда на ЗБН съобразно одобрената от Фонда за гарантиране на влоговете в банките 

(ФГВБ) програма за осребряване. 
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Банковата несъстоятелност е ликвидационно производство, в което липсва оздравителна 

фаза
1
. 

Съдът по несъстоятелността с решението си обявява банката едновременно и за непла-

тежоспособна, и за несъстоятелна, прекратява я като действащо предприятие и постановява 

започване на осребряване на имуществото, включено в масата по несъстоятелността и съот-

ветно разпределение на осребреното имущество сред кредиторите. Обявената в несъстоя-

телност банка се превръща само в маса по несъстоятелност, която има все още качеството 

на юридическо лице. В това производство поради факта, че банката няма никаква възмож-

ност да възстанови качеството си на действащо предприятие, тя се превръща просто в иму-

щество, предназначено за удовлетворяване на кредиторите. Тя е само едно персонифицира-

но имущество, което служи за целите на принудителното изпълнение в полза на колектива 

от кредитори, чиито претенции са подредени съобразно реда, установен в чл. 94, ал. 1 ЗБН
2
. 

Решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност 
3
 за банка подлежи 

на незабавно изпълнение от датата на постановяването му. Съдът е длъжен в деня на поста-

новяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност или най-късно на 

следващия работен ден да изпрати препис от решението на БНБ, на Фонда и на квесторите, 

съответно на временните синдици на обявената в несъстоятелност банка.  

С откриването на производство по несъстоятелност за банка се спират съдебните и ар-

битражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу банката. С 

откриване на производството всички парични и непарични задължения на банката стават 

изискуеми от датата на решението, а непаричните задължения се превръщат в парични по 

пазарната им стойност към тази дата. 

В производството по банковата несъстоятелност е приет друг ред на привилегированите 

вземания на необезпечените кредитори, в сравнение с търговската несъстоятелност
4
. В бан-

ковата несъстоятелност на преден план са интересите на Фонда (ФГВБ) като суброгирал се 

кредитор, на другите вложители, както и на банките, докато в търговската несъстоятелност 

се защитават с предимство кредиторите по трудови правоотношения, по вземания за изд-

ръжка и др. 

Редът на банковите необезпечени кредитори е както следва. На първо място са вземани-

ята, за които ФГВБ се е суброгирал (чл. 94, ал. 1, т. 4). На второ място са вземанията на 

вложители, които са физически лица или микро-, малко или средно предприятие, за частта, 

която надхвърля размера на гаранцията по ЗГВБ (т. 4а). На трето място са вземанията на 

                                                           
1 Оздравителните мерки по отношение на банка се предприемат в рамките на специалния надзор при 

опасност от неплатежоспособност / уредено в ЗКИ/ и в производствата по възстановяване и прест-

руктуриране на банка, уредени в ЗВПКИИП.  
2 Виж Димитров, В. "Особености на банковата несъстоятелност", сп. Бизнес и право", брой 1, 2018 г., 

УНСС. 
3 Съдът може да отхвърли искането за откриване на производство по несъстоятелност в два случая: 

ако искането не отговаря на изискванията на чл.9,ал.2 и 3 от ЗБН или ако Актът на БНБ за отнемане 

на лиценза бъде отменен 
4 При търговската несъстоятелност на първо място сред привилегированите необезпечени вземания са 

вземанията на кредитори по трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за 

откриване на производството по несъстоятелност (чл. 722, ал. 1, т. 4). На второ място са вземанията 

за издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица (т. 5). На трето място са публичноправни-

те вземания на държавата и общините като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски 

и други, възникнали до датата до откриване на производството (т. 6). На четвърто място са вземани-

ята, възникнали след датата на откриването на производството по несъстоятелност и неплатени на 

падежа (т. 7). Следват всички останали необезпечени вземания, възникнали след датата на открива-

нето на производството. 
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други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете (4б). На 

четвърто място са вземанията на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (т. 4в), 

а на пето място са вземанията на банките (т. 5). На шесто място са вземанията за текущи 

вноски на към Държавното обществено осигуряване, възникнали до една година преди да-

тата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, както и вземанията, 

произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на ре-

шението за откриване на производството (т. 6). На седмо място са текущите вземания на 

държавата и общините за данъци, мита, такси и други и вземания, възникнали до една годи-

на преди датата на решението за откриване на производството (т. 7). На осмо място са всич-

ки останали вземания (т. 8). 

Особеност на банковата несъстоятелност е възможността за продажбата на фалиралата 

банка като предприятие (чл. 91 – 92). Такава възможност не съществува в уредбата на тър-

говската несъстоятелност. Законодателят е определил следните принципни положения: 

1. банковото предприятие се продава като пакет от задължения и активи, или разделено 

на части (като отделни пакети от задължения и активи) ,които да бъдат продавани последо-

вателно на различни купувачи – чл. 91, ал. 1 от ЗБН; 

2. банковото предприятие може да се продаде само на друга банка или на целево учре-
дено дружество, което е получило условен лиценз за банкова дейност от БНБ – чл. 92, ал. 2 

от ЗБН; 

3. при продажбата синдикът на банката има правомощие да намали пропорционално 
размера на нейните задължения, като спази правилото кредиторите да не се поставят в по-

неблагоприятно положение, отколкото при разпределяне на осребреното имущество – чл. 

91, ал. 2 от ЗБН;  

4. съдът по несъстоятелността одобрява сделката въз основа на становища на ФГВБ и 
на БНБ, като основният критерий за одобрение е дали сделката не уврежда кредиторите – 

чл. 91, ал. 3 от ЗБН; 

5. вземанията на кредиторите се удовлетворяват чрез откриване от банката купувач на 
безсрочни депозитни сметки с авоар, равен на поетото от купувача задължение – чл. 92, ал. 

6 от ЗБН; 

6. продажбата на банковото предприятие води до прекратяване на производството по 

несъстоятелност с решение на съда, което решение, не подлежи на обжалване – чл. 92, ал. 9 

от ЗБН. 

Органи на банковата несъстоятелност 

Съгласно действащото законодателство в Република България органи на несъстоятел-

ността на банка са: синдикът, Фондът за гарантиране на влоговете (ФГВБ), Съдът по несъс-

тоятелност и Централната банка. 

 

Синдик 

Синдикът се назначава с решение на управителния съвет на Фонда. Преди встъпване на 

синдика в длъжност се сключват договори за управление между назначените за синдик лица 

и Фонда. В договора се конкретизират правата и задълженията на назначените за синдик 

лица, начинът за определяне и заплащане на тяхното възнаграждение и другите елементи на 

правоотношението между лицата и обявената в несъстоятелност банка. Назначените за син-

дик лица задължително предоставят гаранция за своето управление в размер, определен от 

фонда. Гаранцията се предоставя под формата на паричен депозит в банка, определена от 

фонда и служи за обезщетяване на причинените от синдика вреди на масата на несъстоя-

телността. Гаранцията се връща след изтичането на шест месеца от освобождаването на 
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синдика от длъжност, ако в този срок не са предявени искове срещу синдика за обезщетява-

не на причинени от него вреди на масата на несъстоятелността. 

Синдик на банка в несъстоятелност може да бъде само физическо лице, което отговаря 

на определени условия. Съгласно чл.25 ал.1 от ЗБН изискванията към синдика са: да не е 

осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер; да има висше ико-

номическо или юридическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет годи-

ни, от които три години в областта на банковото дело, счетоводството или финансите, съот-

ветно търговското, банковото или финансовото право; да е лице с добра професионална 

репутация; да не е бил през последните пет години, предхождащи датата на решението за 

откриване на производство по несъстоятелност за банката, член на неин управителен или 

контролен орган; да не е лишен или лишаван от правото да заема материалноотговорна 

длъжност; да не е съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до шеста степен 

включително или по сватовство – до трета степен включително, на член на управителен или 

контролен орган на банката, действал през последните три години, предхождащи датата на 

решението за откриване на производство по несъстоятелност; да няма търговски, финансо-

ви, делови или други материални интереси в банката, обявена в несъстоятелност; да не се 

намира с банката или с неин кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение 

в неговото безпристрастие; да не е кредитор в производството по несъстоятелност за банка-

та или съпруг на кредитор, или негов роднина по права линия, по съребрена линия до шеста 

степен включително или по сватовство – до трета степен включително; да не е невъзстано-

вен в правата си несъстоятелен длъжник; да не е временен синдик или синдик на друг тър-

говец; да е включен в списъка, воден от Централната банка, на лицата, които могат да бъдат 

синдици на банка; да не е бил през последните две години преди датата на решението за 

обявяване в несъстоятелност член на изпълнителен или контролен орган или неограничено 

отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори. 

Синдикът се освобождава и договорът с него се прекратява с решение на управителния 

съвет на фонда. Синдикът се освобождава при наличие поне на едно от следните условия: 

писмено искане на назначено за синдик лице, отправено до управителния съвет на фонда; 

поставяне под запрещение на назначено за синдик лице; ако назначено за синдик лице не е 

отговаряло или впоследствие е престанало да отговаря на изискванията за синдик; факти-

ческа невъзможност на едно от назначените за синдик лица да осъществява правомощията 

си; смърт на едно от назначените за синдик лица; ако едно от назначените за синдик лица 

бъде извадено от списъка, воден от Централната банка и по преценка на фонда или по пред-

ложение на министъра на финансите, когато синдикът не изпълнява задълженията си или с 

действията си застрашава интересите на кредиторите. 

При освобождаване от длъжност синдикът представя писмен отчет пред Фонда и Цент-

ралната банка в 14-дневен срок от датата на решението за освобождаване. Новоназначеният 

синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето 

му. Управителният съвет на фонда се произнася по представения отчет с решение, което не 

подлежи на обжалване. При освобождаването му от длъжност синдикът е длъжен незабавно 

да предаде под опис търговските книги и намиращото се в негово разпореждане имущество 

на новия синдик или на посочено от председателя на фонда лице. Предаването се извършва 

чрез подписан от освободения от длъжност и от новия синдик протокол относно извърше-

ния опис.  

Синдикът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец и да 

поставя интересите на кредиторите над собствените си интереси. Правомощията на синдика 

се осъществяват задължително заедно от лицата, назначени за синдик, като решенията се 

вземат с единодушие, а действията се извършват съвместно. Синдикът може самостоятелно, 
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по своя преценка, да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по 

дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела. Синдикът е длъжен да 

внася по особени сметки паричните средства, получени при осребряване на имуществото, 

включено в масата на несъстоятелността, или при събиране на вземания на банката, в деня 

на получаване на паричните средства или най-късно на следващия работен ден. Той е длъ-

жен да не разгласява сведенията, данните и фактите, които са му станали известни във 

връзка с осъществяването на неговите правомощия. Назначените за синдик лица не могат да 

придобиват по какъвто и да е начин, пряко или чрез друго лице, вещ или право от масата на 

несъстоятелността. Синдикът дължи обезщетение за виновно причинените вреди при осъ-

ществяване на правомощията си. Обезщетението се внася в масата на несъстоятелността. 

Законодателят е определил следните правомощия на синдика (чл. 31, ал. 1 на ЗБН): 

1. да представлява обявената в несъстоятелност банка; 

2. да управлява текущите дела на банката; 

3. да опазва, попълва и управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността; 

4. да получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспон-

денция на банката; 

5. да издирва и уточнява имуществото на банката; 

6. при предвидените в закона условия да прави искания за прекратяване, разваляне или 

унищожаване на сделки, по които банката е страна; 

7. да участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно 

име дела; 

8. да събира паричните вземания на банката; 

9. да съставя и изпълнява след одобряването му от фонда месечен бюджет относно раз-

носките в производството по несъстоятелност за банката; 

10. да се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по бан-

ковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и 

запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски в производс-

твото по несъстоятелност; 

11. да издирва и уточнява кредиторите на банката и да съставя по реда на този закон 

списъци на вземанията срещу банката; 

12. да извършва действия по прекратяване и осребряване на участието на банката в тър-

говски дружества; 

13. да изготвя програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността 

и да я предлага за одобряване от фонда; 

14. да осребрява имуществото от масата на несъстоятелността според одобрената прог-

рама по т. 13; 

15. да извършва разпределение на набраните парични средства по реда, предвиден в този 

закон; 

16. да внася паричните средства, получени при осребряване на имуществото от масата на 

несъстоятелността или при събиране на вземания на банката, по особени сметки в левове, а 

сумите в чуждестранна валута – по особени сметки в съответната валута; 

17. със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда да възлага на 

лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да 

извършват действия по проследяване и да препоръчват на синдика действия за запазване и 

връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в наруше-

ние на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава 

полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо 

обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влоша-

ване на нейното финансово състояние.  
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18. да извършва действията по чл. 62, ал. 12 и 13 от Закона за кредитните институции; 

19. да извършва други действия, предвидени в този закон и в нормативните актове по 

неговото прилагане. 

Синдикът записва в дневник всяко свое действие, свързано с управлението, запазването 

и осребряването на правата от масата на несъстоятелността и извършването на разпределе-

ние на набраните парични средства. Всеки месец той представя на Фонда доклади и отчети, 

определени по вид и съдържание от управителния съвет на фонда. Фондът за гарантиране 

на влоговете в банките може по всяко време да извършва проверка относно верността на 

документите, като изисква от синдика допълнителна счетоводна или друга документация, 

както и като извършва проверки на място. Фондът публикува незабавно отчетите на интер-

нет страницата си, с изключение на информацията, защитена със закон. Всеки кредитор 

също има право да се запознае с тези документи. Ежемесечни отчети за дейността си, в 

които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си синдикът изпраща и 

на министъра на финансите.  

Изготвените от синдика ликвидационен баланс и други счетоводни отчети не подлежат 

на проверка и заверка от регистриран одитор. При съставянето на отчетите се прилага на-

ционалния стандарт СС13 Отчитане при несъстоятелност и ликвидация. Стандартът, по-

сочва проф. Пожаревска, определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансо-

ви отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност
1
. Този 

стандарт съдържа и конкретни правила за представяне на информацията във финансовите 

отчети, както и за формата на самите отчети, който обаче според някой изследователи (Ба-

шев и Маркова) следва да бъдат ревизирани.
2
 

 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

Фондът е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете, което 

има основната роля да гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в 

една банка, независимо от техния брой и размер до 196 000 лв. (чл. 4, ал. 1 ЗГВБ).  

Съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗГВБ Фондът встъпва в правата на вложителите към банката до 

размера на гарантираните суми и по тази причина той обикновено се явява, като най-

големия кредитор в производството по банкова несъстоятелност. Фондът защитава както 

интересите на вложителите така и интересите на всички кредитори. 

В банковата несъстоятелност освен като кредитор в производството, Фондът се консти-

туира и като орган на несъстоятелността. Той е администратор и контрольор на производст-

вото.  

Фондът разполага с правомощия, които в обикновеното производство по осребряване са 

възложени на събранието на кредиторите. За разлика обаче от събранието на кредиторите, 

Фондът е административен орган, на който законът е възложил определени правомощия във 

връзка с банковата несъстоятелност.  

В банковата несъстоятелност Фондът изземва една доста съществена част от функциите 

на съда по несъстоятелността. На Фонда са възложени всички функции по администриране 

на процеса и най-вече по назначаване и освобождаване на синдика, осъществяване на конт-

                                                           
1 Стоянов, С., М. Михайлова, Р. Пожаревска (2015). Възможности за развитието на организацията и 

нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата 

на континенталната счетоводна система; монографичен труд по проект НИД НИ 1-25/2011 г., ИК 

УНСС, 2015; глава трета, с. 136 – 140. 
2 Markova, Bachev. I. Preparation of financial statements for enterprises undergoinf liquidation proceedings 

in the Republic of Bulgaria.Froud possibilities in financial statements; сборник от научни статии 

ОБЛ|К,ЕКОНОМ|КА,МЕНЕДЖМЕНТ,Луцького НТУ,2015,с220-229 
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рол върху неговата дейност, даване на разрешение на синдика за предприемане на действия 

за осребряване на посочени от синдика вещи или други имуществени права от масата на 

несъстоятелността. 

Фондът администрира процеса свързан с обжалване и преразглеждане оценките на нед-

вижимите вещи. Съгласно чл. 80, ал. 3 от ЗБН оценката на същите не може да бъде по-

малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства от застрахова-

телната им оценка
1
. 

Съгласно чл. 78, ал. 1 ЗБН синдика е длъжен да състави програма за осребряване. Тази 

програма трябва да предвижда начална дата за започване на процедурите за осребряване и 

краен срок, до който ще бъдат осребрени всички вещи и имуществени права от масата на 

несъстоятелността. В програмата за осребряване се описват видът и балансовата стойност 

на активите, които ще бъдат осребрявани през всеки от месеците в рамките на крайния срок, 

определен в програмата, начинът на осребряване на тези активи, началната дата и мястото 

за провеждане на съответната процедура, прогнозната сума, която ще бъде получена през 

съответния месец в резултат на осребряването. Фондът със заповед на управителния съвет 

на Фонда, одобрява програмата за осребряване. Заповедта не подлежи на обжалване по 

съдебен ред.  

Фондът е органът, който издава постановления за възлагане на вещите и имуществените 

права от масата на несъстоятелността. Съдът по несъстоятелността се запазва като орган в 

производството по несъстоятелност, но тук той е натоварен само с правораздавателни фун-

кции. На практика той не участва в производството по осребряване. Неговата роля се из-

черпва с разглеждането на жалбите срещу действията по осребряване по реда на чл. 88 от 

ЗБН. 

Законодателят е определил специфична функция на Фонда /ФГВБ/. В производството по 

несъстоятелност на банка Фондът защитава интересите на кредиторите и осъществява конт-

рол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на син-

дика. Членовете на управителния съвет, както и лицата, работещи за фонда, не могат да 

придобиват по какъвто и да е начин, пряко или чрез друго лице, вещ или право от масата на 

несъстоятелността. Съгласно чл.39 ,ал.1 на ЗБН Фондът има следните правомощия: 

→ да назначава и освобождава синдика на банката и определя размера на гаранцията на 

синдика; 

→ да определя възнаграждението на синдика; 

→ да сключва договори за управление с назначените за синдик лица; 

→ да одобрява бюджета относно разноските в производството по несъстоятелност и 

следи за неговото изпълнение; 

→ да дава предварително разрешение на синдика за извършване на извънредни разходи 

в производството по несъстоятелност; 

→ да дава предварително разрешение на синдика за извършване на разпореждане с па-

ричните средства на банката; 

→ да дава предварително разрешение на синдика за извършване на всяка сделка или 

действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 000 лв., и утвърждава условията, при 

които да бъдат извършени; 

→ да одобрява програмата за осребряване на имуществото от масата на несъстоятел-

ността и да следи за нейното изпълнение; 

→ да дава разрешение на синдика за предприемане на действия за осребряване на посо-

чени от синдика вещи или други имуществени права от масата на несъстоятелността и да 

                                                           
1 В производството по ТЗ липсват такива ограничения. 
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разрешава извършването на други разпоредителни действия с права от масата на несъстоя-

телността; 

→ да издава постановления за възлагане на вещите и имуществените права от масата на 

несъстоятелността, продадени по реда на глава шеста; 

→ да одобрява изготвените от синдика частични сметки за разпределение, както и окон-

чателната сметка за разпределение; 

→ да дава разрешения за сключване на споразумения с предмет вземания на банката; 

→ да взема решение за предявяване пред съда по несъстоятелността на отменителни ис-

кове, установителни искове и искове за обезщетяване на вредите, които синдикът е причи-

нил при упражняване на правомощията си; 

→ да дава методически указания на синдика във връзка с упражняването на правомощи-

ята му; 

→ да предприема мерки за въздействие спрямо синдика; 

→ да възлага извършването на проверки и събирането на информация; 

→ да взема решения за отправяне на изявления за прихващане; 

→ да извършва други действия, предвидени в ЗБН. 

Във връзка с упражняване на горе-посочените правомощия Фондът по всяко време има 

право: 

→ да изисква от синдика на банката да му предостави всички необходими счетоводни и 

други документи, както и информация за дейността си; 

→ да изисква от синдика писмени или устни обяснения относно извършването на опре-

делени действия или неизвършването на необходими действия в производството по несъс-

тоятелност;  

→ да изисква от синдика писмен отчет за определен период или по определен въпрос; 

→ да извършва проверки на място чрез упълномощени служители на фонда или други 

лица. 

 При извършване на проверките на място упълномощените от фонда лица имат право: 

• на свободен достъп в помещенията на банката в несъстоятелност; 

• да изискват счетоводни и други документи и да събират сведения във връзка с изпъл-

нението на възложената им задача; 

• да искат назначаването на експерти от управителния съвет на фонда; 

• да проверяват дневника на синдика и търговските книги на банката; 

• да проверяват съдържанието на касата; 

• да извършват проверки в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свърза-

ни с проверката. 

 

Централната банка (БНБ) 

В производство по несъстоятелност на банка БНБ има следните правомощия: 

→ да отправя искане за откриване на производство по несъстоятелност за банка; 

→ да води списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка; 

→ да изключва от списъка назначено за синдик лице, за което е установено, че извършва 

нарушения във връзка с дейността му като синдик; в този случай фондът е длъжен да осво-

боди незабавно синдика от длъжност; 

→ да отправя искания до съда по несъстоятелността за налагане на предварителни обез-

печителни мерки по реда; 

→ да отправя искания до управителния съвет на фонда за предприемане на мерки за 

въздействие спрямо синдика; 

→ по предложение на фонда да издава наредби за прилагането на ЗБН. 
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Съд по несъстоятелността 

В производството по несъстоятелност на банка съдът по несъстоятелността разглежда и 

разрешава правните спорове, възникнали в производството по несъстоятелност. Съдът по 

несъстоятелността има следните правомощия: 

→ да открива производство по несъстоятелност за банка; 

→ да отхвърля искането за откриване на производство по несъстоятелност, което не от-

говаря на изискванията на ЗБН; 

→ да налага предварителни обезпечителни мерки; 

→ да налага обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност; 

→ да одобрява списъка на приетите от синдика вземания, срещу които не е постъпило 

възражение; 

→ да се произнася по възражения за неприети от синдика вземания срещу банката и по 

възражения за приети, но оспорени вземания; 

→ да се произнася по искове, предявени по реда на чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а, как-

то и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите; 

→ да се произнася по установителни искове; 

→ да се произнася по жалби;  

→ да се постановява приключване на производството по несъстоятелност; 

→ да възобновява производството по несъстоятелност за банката при условията и по ре-

да на чл. 111; 

→ да се произнася по жалби срещу решения на фонда в случаите, предвидени в този закон; 

→ да дава одобрение за продажба на банката като предприятие по реда на глава седма; 

→ да разрешава на временните синдици, синдиците и членовете на управителния съвет 

на фонда достъп до данни за проследяване на операции, свързани с връщане на получено 

имущество с произход от банка в несъстоятелност в платежната система за брутен сетъл-

мент в реално време по чл. 145 от Закона за платежните услуги и платежните системи и до 

системата ТАРГЕТ 2 БНБ. 

Постановените от съда по несъстоятелността определения и решения, свързани с произ-

водството по несъстоятелност, подлежат на обжалване по общия ред на Гражданския про-

цесуален кодекс. Актовете на съда по несъстоятелността се вписват в отделна книга, която е 

публична и е на разположение в канцеларията на съда по несъстоятелността, като се обявя-

ват и в търговския регистър. В същата книга се вписват и решенията и определенията на 

касационния съд срещу актовете на съда по несъстоятелността. 

Заключение 

Доброто познаване на този етап от живота на една финансова институция оказва пряко 

влияние при определянето на счетоводните правила и цялостната счетоводна политика, 

която ще очертае облика на финансовата отчетност на тези институции.  
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ИНФОРМИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ  
АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ПРЕДПОСТАВКА  

ЗА НЕГОВОТО МОДЕРНИЗИРАНЕ
*
 

Резюме 

Обект на изследване в статията са актуални научно-приложни проблеми относно счетоводното 

признаване и представяне на нематериалните активи в предприятията от публичния сектор. Направен 

е опит да бъде защитена тезата, че базисна предпоставка за ефективното управление на нематериални-

те ресурси с цел по-успешното и адекватно на съвременните тенденции изпълнение на обществените 

услуги е осигуряването на коректната и надеждна счетоводна информация. Идентифицирани са част 

от основните проблемни полета и са предложени решения за тяхното преодоляване. 

Ключови думи: нематериални активи, публичен сектор, счетоводство 

  

Изпълнението на мисиите за обществена услуга до голяма степен се основава на немате-

риални елементи като ноу-хау, публични агенти, бази данни, ИТ разработки и проекти, 

обществени марки, организационен и управленски капацитет. Всяка публична институция 

разчита на тези ресурси, за да отговори на очакванията на потребителите, да създаде соци-

ална и икономическа стойност, да развива бизнеса си, да прави нововъведения. Една по-

модерна и ефективна обществена услуга задължително предполага и включва идентифици-

рането, знанието и оптималното управление на нематериалното богатство на отчетните 

единици.  

Потенциалът на интелектуалният капитал на предприятията от публичния сектор е слабо 

изследван не само в нашата страна. По-интензивни проучвания в международен план от-

носно ролята и значението му за дейностите в публичния сектор се наблюдават през пос-

ледните десет години. Обобщено тенденциите могат да бъдат представени от изводите, 

формулирани на международната конференция "Публичните нематериални активи в сърце-

то на модернизацията на услугите"[1]. Водещият е, че активното информирано управление 

на нематериалните активи в публичния сектор допринася за модернизирането му. Основ-

ни аспекти, които са изследвани и обсъдени са: общественото познание (ноу-хау); общест-

вените марки и възприятието на потребителите; управлението на интелектуалния капитал в 

институциите от образованието и научните изследвания; развитието и усъвършенстването 

на инструментите за управление на публичните блага. Целта на изследванията е да бъдат 

подпомогнати публичните институции да интегрират напълно нематериалното измерение в 

стратегическото си мислене, като предоставят методологични критерии за идентифициране 

на основните им нематериални активи и свързаните с тях проблеми. Въз основа на тези 

елементи ще бъде възможно да бъдат приоритизирани проектите за оптимизиране на нема-

териалното наследство в съответствие със стратегията на предприятието. Вземайки предвид 

стратегическия въпрос, тези проекти, свързани с оценката на нематериалното богатство и 

свързаните с тях показатели, ще намерят своето място в договорите за целите и работата на 

държавните оператори или в годишните отчети за изпълнението на администрациите решения. 

Аналогични проблемни полета могат лесно да бъдат идентифицирани и в национален 

план. Нематериалният ресурс е непознат като същностни характеристики за законодателя, а 

оттам и за счетоводната теория и практика, които като правило следват нормативната регу-

                                                           
* Проф. д-р Румяна Пожаревска, катедра "Счетоводство и анализ", Финансово-счетоводен факултет, 

УНСС. 
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лация. Като резултат нематериалното богатство на предприятията от публичния сектор не 

се представя счетоводно информирано и не може да бъде управлявано коректно и ефективно. 

Нематериалният капитал на една отчетна единица от публичния сектор е изграден от 

всички елементи на предприятието, които имат своята стойност, но не винаги са представе-

ни коректно или въобще на се представени в счетоводните им регистри (напр. специфични 

права върху интелектуални обекти като сродни на авторските и др., човешки капитал, сис-

теми за информация, ноу-хау и т.н.). Независимо, че това богатство не се увеличава със 

същите темпове както в предприятията от нефинансовия сектор, структурата и размерът на 

нематериалните активи се променя и развива и в публичния сектор през последните триде-

сет години. За съжаление счетоводната теория и практика, както и нормативна регулация по 

отношение на счетоводното представяне на нематериалните активи в предприятията от 

публичния сектор, е в латентно състояние от 2004 год. и не отговаря на съвременната сче-

товодна концептуална рамка. 

В резултат на своите изследвания през последните години авторът идентифицира две 

основни групи проблеми по отношение на счетоводното представяне на нематериалните 

активи в предприятията от публичния сектор:  

 неяснота по отношение на същностните им характеристики и на генерираните от тях 

специфични стопански операции, които не се наблюдават при другите ресурси на отчетните 

единици; 

 неадекватно за спецификата на нематериалните ресурси нормативно регулиране на 

признаването и представянето на интелектуалния капитал и на операциите с него. 

По отношение на първата група проблеми, следва да бъде уточнено че счетоводното ин-

терпретиране на интелектуалния капитал, с цел по-пълното му и коректно представяне във 

финансовия отчет на едно предприятие от публичния сектор, предполага задълбочено поз-

наване на същностните характеристики на неговите компоненти, както и на възможнос-

тите за тяхното измерване и за икономическа реализация на техния потенциал. Нема-

териалните ресурси са трудни за идентифициране и особено да бъдат интегрирани във фи-

нансовите отчети. Те генерират редица важни нови проблеми и задачи за счетоводната нау-

ка и практика.  

 Първо, тези нематериални активи са трудно измерими по микроикономически начин 
и изолирането на единица капитал за измерване на производителност, респ. рентабилност, в 

много случаи е невъзможно. 

  Второ, нематериалните активи не е задължително да имат връзки с производството – 

те често могат да създават стойност извън него. 

  На трето място, те могат да генерират стопанска изгода, чрез ограничаване на произ-

водството.  

 Не е за пренебрегване и още една важна особеност, отсъстваща от сделките с матери-
алните активи, едни и същи знания (информация) могат да бъдат продавани на различни 

контрагенти, при това на различни цени (четвърто).  

 На пето място, знанията (информацията) като цяло са неограничени в пространство-
то, но някои техни форми са високо чувствителни към фактора време, дори в по-голяма 

степен от материалните ресурси. Понякога дори те губят стойност с катастрофални темпове 

(напр. патенти).  

  Шесто, значима разлика между знанията и другите ресурси на предприятията е изо-

билието на информация. От класическите икономически трудове е известно, че категорията 

"стойност", обикновено се обвързва с феномена "рядкост". Колкото е по-уникатно едно 

изделие или е ограничен даден ресурс, толкова по-скъпи са те. Парадоксът при информаци-

ята и знанията е, че те се генерират ежедневно, но много често някои от тях се оценяват 

много скъпо, независимо от изобилието.  
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 И не на последно място, "материализирането" на знанията рязко се отличава от начи-
на на формиране на себестойността на материалните ресурси. Разходите по генерирането на 

нематериални ресурси са огромни в началото, при тяхното създаване, и себестойността на 

първия продукт е несравнимо по-висока от себестойността на последващите. Колкото един 

нематериален продукт е по-близо до чистото знание, толкова по-голяма е разликата между 

пределните разходи по неговото създаване и разходите за производство и доставка на елек-

тронно копие от документа или продукта (софтуер, фармацевтични продукти, филми и т.н.).  

За да бъде откроена спецификата на нематериалните активи в публичния сектор и проб-

лемите при тяхното счетоводно третиране на първо място те следва да бъдат изследвани в 

контекста на особеностите на дейностите и тяхното реализиране в тази сфера на икономи-

ката. Публичният (държавен или обществен) сектор включва дейностите, извършвани от 

държавата, в области като отбрана, образование и социална защита, както и дейностите, 

извършвани от местните власти в области като чистота, образование и социални грижи. 

Структурата на публичния сектор е различна за всяка страна, но в повечето страни публич-

ният сектор включва такива услуги като полиция, обществен транспорт и поддръжка на 

републиканската пътна мрежа, държавни училища, успоредно със здравеопазването и тези, 

които работят за самото правителство, каквито са изборните длъжности. Примери за публи-

чен сектор могат да варират между предоставянето на социално осигуряване, администри-

рането на градското планиране и организирането на отбраната, както и други. Организация-

та на публичния сектор (държавната собственост) може да приеме различни форми, вклю-

чително: 

 директна администрация, финансирана чрез данъци; доставящата организация като 

цяло няма специфични изисквания, за да изпълни критерии за търговски успех и решенията 

за продукция са обвързани с управлението. 

 корпорации, които са публична собственост, в някои контексти, особено промишле-

ност, държавни предприятия- те се различават от директната администрация по това, че 

имат по-голяма търговска свобода и се очаква да оперират в съответствие с търговските 

критерии, и производствените решения обикновено не са взимани от управлението (макар 

че цели могат да бъдат полагани за тях от правителството). 

 частичен аутсорсинг (например ИТ услуги), смята се за модел на публичния сектор. 

 гранични форми: изцяло аутсорсинг или контрактуване с частно притежавана корпо-

рация, която доставя услуга в полза на правителството (смесица от операции от частния 

сектор с публично притежаване на придобивки, интегрирани с форми на контрол или риск 

от частния сектор, които не могат да бъдат причислени към публичния сектор). 

Изводът, който се налага във връзка с изследваната проблематика е, че независимо от 

формата на организация на публичния сектор, във всяка от тях може да бъде наблюдавана и 

представена частичната или пълната гама от класификационните класове на нематериални-

те активи, в т.ч. и засекретените патенти, биотехнологии, лицензии, полезни модели и ноу-

хау (ресурси, които не се наблюдават в много от нефинансовите предприятия). Остава въп-

росът защо нематериалните счетоводни обекти не са видими ясно и разграничимо в счето-

водните регистри на предприятията от публичния сектор, и защо не се наблюдава на прак-

тиката информирано управление на техния потенциал, с цел модернизиране на предоставя-

ните услуги.  

Една от причините нематериалният капитал на предприятията от публичния сектор да не 

бъде използван пълноценно и информирано е непознаването в пълна степен на същностните 

характеристики на неговите компоненти и оттам некоректното представяне за счетоводни 

цели (като процеси и като обекти). През последните тридесет години националната счето-

водна нормативна рамка за нефинансовите и бюджетните предприятия по отношение на 

интелектуалната собственост и на нематериалните активи е в латентно състояние. Некорек-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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тно възприетите още през 1991 г. термини и класификации, под една или друга форма се 

подновяват в нови или актуализирани регулатори. За съжаление тази "традиция" се утвърж-

дава с промените в сила към 01.01.2016 г., и по-конкретно отразени в Закона за счетоводс

твото [2] и в Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на 

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с 

Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. [3]. Специална глава в действащия 

закон е обособена за изискванията към финансовите отчети, които нефинансовите предпри-

ятия трябва да изготвят. Те са регламентирани в глава трета "Финансови отчети". В нея е 

уточнено, че годишните финансови отчети на предприятията от обществен интерес се из-

готвят на база Международните счетоводни стандарти (МСС) (чл.34 ал.1), а микро, малки-

те, средните и големите предприятия – на база националните счетоводни стандарти (СС) 

(чл. 34, ал.2). Предприятията по ал. 2 могат да изберат да съставят годишните си финансови 

отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, при условие че не е извършва-

на промяна на счетоводната база (чл. 34, ал.3). "В Р България определението за предприятие 

от обществен интерес се съдържа в Закона за счетоводството. Интересно е, че освен качест-

вени критерии, определението включва и количествени, което прави дефиницията донякъде 

уникална. Това може да се обясни единствено с желанието на Законодателя да отчете спе-

цификата на икономическата среда в Р България" [4]. По отношение изготвянето на финан-

совите отчети на бюджетните предприятия е отделена глава осма от Закона за счетоводст

вото, която в чл.63 (3) препраща към чл. 166, ал. 1 от Закона за публичните финанси [5], 

който от своя страна уточнява, че "Бюджетните организации и предприятията изготвят и 

представят годишните си финансови отчети на базата на стандартите, указанията и смет-

коплана". Актуалното прилагане на националните счетоводни стандарти от бюджетните 

предприятия е уредено с ДДС 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите (МФ)[6] Тек-

стовете на тези указания са за действащите през 2004 г. и отменени Национални сче-

товодни стандарти (НСС). Международните счетоводни стандарти за публичния сектор не 

се прилагат в страната. С Постановление № 394 се въвеждат разпоредбите на Директива 

2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните 

финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои ви-

дове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182 от 

29/06/2013). В своя доклад относно проекта за постановлението министърът на финансите 

посочва: "чрез Националните счетоводни стандарти се постигат: а) съответствие с изисква-

нията на нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на 

Международните счетоводни стандарти; б) унифицирано прилагане на възприетата между-

народна счетоводна терминология; в) пълно обхващане на счетоводните обекти." Постанов-

ка, която трудно може да бъде възприета по отношение на съдържанието на СС 38 Нема-

териални активи, което се запазва в непроменен вид от 2008 г., тъй като в ПМС № 

394/30.12.2015 е конкретизирано, че промени се правят само в "СС 1 Представяне на фи

нансови отчети" (§ 3), в "СС 24 Оповестяване на свързани лица (§ 4), в "СС 27 Консолиди

рани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия (§ 5) и че се 

създава нов счетоводен стандарт "СС 42 Прилагане за първи път на Националните счето

водни стандарти"(§ 6). Последните изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в 

сила от 01. 01.2019 г., настъпили в резултат на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г), на практика не само не 

решават, но продължават да съхраняват "добрата традиция и практика" по отношение пред-

ставянето на интелектуалната собственост и на нематериалните активи на предприятията за 

счетоводни цели. Посредством промяната на чл. 34 от Закона за счетоводството (ЗС) корен-

но се преобръща концепцията за повсеместното прилагане на МСФО като счетоводна ба-

http://www.ekspertis.net/document/view/law/137793/44595#top
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=95DFA899A7ACA5B6DC09D4B126DA9074?idMat=132294
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=95DFA899A7ACA5B6DC09D4B126DA9074?idMat=132294
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
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за за съставяне и представяне на финансови отчети, тъй като новият текст на чл. 34, ал. 1 от 

закона постановява предприятията да съставят финансовите си отчети на база националните 

счетоводни стандарти (НСС), т.е. всички предприятия ще следват и ще спазват грешни-

те концептуални постановки и понятия по отношение на нематериалните активи
1
. 

Посредством новия чл. 34, ал. 4, промяната на счетоводната база от МСФО към НСС може 

да се осъществи без наличието на каквото и да е било ограничение във времето. Нещо пове-

че, на основание § 56 от Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, този преход на счето-

водната база по реда на чл. 34, ал. 4 от Закона за счетоводството може да бъде осъществен 

още при съставянето на ГФО за 2018 г. 

По отношение на счетоводната регулаторна рамка за предприятията от публичния сек-

тор, системата е много затворена и ограничаваща. В ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно 

прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия" е 

уточнено, че: "разпоредбите на НСС 38 "Нематериални активи" като цяло са приложими за 

бюджетните предприятия, с изключение на някои текстове и при известна модификация на 

отчетните процедури". Освен към СС 38, документът препраща по отношение на отчетните 

процедури към раздела за отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА). Постанов-

ка, която на практика игнорира разликите между материалните и нематериалните активи. 

Известно е, че в преобладаващата си част операциите, протичащи с интелектуалната собст-

веност, са лицензионни или франчайзинг сделки и методиката на отчитане на всяка от тях 

зависи от вида и обема предоставени права и договорената форма на разплащане. В регула-

тора са въведени и някои ограничения, които противоречат на конвенцията на съществе-

ност, като например постановката, че "програмните продукти се признават балансово като 

НМДА, независимо от стойността, на която те се придобиват". По отношение на патентите, 

лицензионни права за излъчване и други обекти на интелектуалната собственост е регла-

ментирано след изтичането на съответния срок, те да бъдат изписвани на разход, освен ако 

срокът не е подновен – т.е. на теория и на практика се елиминират същностните характе-

ристики на лицензионните сделки и спецификите, които те пораждат в отчетния процес. 

Най-дискусионна, според автора, е постановката за счетоводното третиране на радио и те-

левизионни продукции и други подобни активи, които стават собственост на Българската 

Национална Телевизия и Българското Национално Радио. За тях се допуска да се изписват 

на разход при придобиването им и последващо извънбалансово завеждане. На практика, 

създадените програми са обекти от групата на "сродни на авторските права" и БНТ и БНР 

могат да получат икономическа изгода от тяхно лицензионно предоставяне на други орга-

низации със сходна дейност. Изписването им като текущ разход не предполага тяхна пос-

ледваща многократна "продажба" и генериране на доход. Не на последно място следва да 

бъде отбелязано, че съгласно актуалния Закон за счетоводството нематериалните активи 

на предприятията от публичния сектор могат да подлежат на амортизация след изрично 

решение на Министерство на финансите. Независимо, че в отчетността на бюджетните ор-

ганизации се прилагат задължителни изисквания за обезценка на нефинансовите дългот-

райни активи, счетоводната загуба от обезценка не може да бъде заместител на начислява-

нето на амортизациите, дори и в определени случаи да се стигне до сходна балансова стой-

ност на актива при начисляването на амортизации. Положителна стъпка в тази насока е 

ДДС № 5 на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", в сила от 

30.09.2017 г., издадено на основание чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и 

чл. 67, ал. 3 от ПМС № 380/2015 г. [7]. С това указание се цели да се въведе и приложи на-

                                                           
1 Критичен анализ на концептуални и понятийни постановки, залегнали в националния СС 38 "Нема-

териални активи" виж: Пожаревска, Р. (2017). Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал. ИК- 

УНСС, С., ISBN 978-954-644-950-4 

https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
https://www.tita.bg/page/427#zsch_pzr_2018_98_56
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
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числяването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи в отчетността на бю-

джетните организации. С начисляването на амортизации се очаква да се подобри качеството 

на отчетността и статистиката на публичните финанси, тъй като това ще позволи обхваща-

нето на съществени разходи в счетоводните системи на бюджетните организации, което от 

своя страна ще доведе до по-коректно измерване на разходите на публичните услуги и дей-

ности. Регламентират се както изискванията за начисляването на амортизациите като регу-

лярен отчетен процес, така и преходните процедури и насоки при неговото въвеждане. От 

гледна точка на данъчното облагане, отчитането на амортизациите от бюджетните органи-

зации ще представлява по-опростен процес, тъй като съгласно т. 12.4 от указание на МФ 

ДДС № 20/2004 г. в счетоводните системи на бюджетните организации не са обект на отра-

зяване данъчни временни разлики и не се признават активи и пасиви по отсрочени данъци. 

За разлика от останалите предприятия, няма да се прилагат съответните изисквания на За-

кона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за разработване и актуализиране на 

данъчни амортизационни планове, изчисляване на разхода за амортизация за данъчни цели 

и други подобни изисквания. Предприятията по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ (към настоящия мо-

мент не са налице такива), доколкото след преминаването им към прилагане на отчетността 

на бюджетните организации продължат да се облагат с корпоративен данък, следва да при-

лагат съответните изисквания на ЗКПО, свързани с данъчните временни разлики при амор-

тизациите на нефинансовите дълготрайни активи и в останалите случаи, без това да води до 

балансово признаване на пасиви и активи по отсрочени данъци. Не е предвидено да се на-

числяват амортизации в отчетна група (стопанска област) "Сметки за средства от Европейс-

кия съюз" (СЕС). Основанието за тази разпоредба е, че СЕС е финансово-правна форма на 

публичните финанси, която обхваща само финансирането и изпълнението на проектите по 

програми на Европейския съюз, както и по други международни договори и програми, за 

които е приложена разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Поради 

това, в СЕС отчитането на нефинансовите дълготрайни активи, обект на съответните проек-

ти, е ограничено до процесите на тяхното придобиване, временно съхраняване и разпреде-

ление/прехвърляне. Трайното им завеждане (след приключване на процеса на придобиване) 

и начисляването на амортизациите (като счетоводен израз на потреблението на тези активи) 

следва да се отразяват само в Бюджет и Други сметки и дейности (ДСД). И най-

ограничаващия аспект от тази регулаторна рамка: предприятията от публичния сектор мо-

гат да използват само националния сметкоплан за бюджетните предприятия, не могат да 

въвеждат нови сметки и не могат да променят методика на отчитане. Правила, които на 

практика означават, че залегналите грешни постановки, термини, отчетни процедури са 

задължителни, не могат да бъдат променяни и нови обекти на отчитане не могат да възникват.  

Некоректната концептуалната рамка за същностните характеристики на нематериалните 

активи намира своето продължение в определените за тяхното отчитане счетоводни сметки 

и в структурата на група 21 "Нематериални активи" (с/ка 2101 Програмни продукти; с/ка 

2102 Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.; с/ка 2107 

Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и придобиване; с/ка 2109 Други 

нематериални активи). Класификационните групи и сметки илюстрират непознаване на 

международно възприети обекти, понятия и характеристики (Конвенция на СОИС, нацио-

нално законодателство по отношение на концесии, ограничени вещни права, на авторски и 

сродни на тях права). Оттук следват и други негативни последици като: некоректно иден-

тифициране на нематериалния ресурс, погрешни препратки към ДМА като методика на 

отчитане, непознаване на уникалните за нематериалните активи сделки за "покупко-

продажба" при които не настъпва промяна на собствеността върху ресурса; невключване в 

сметкоплана на бюджетните предприятия на сметки, позволяващи адекватно представяне на 

информацията за лицензионните сделки и др. 
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По мнение на автора, първата стъпка за информирано управление на нематериалните ак-

тиви в предприятията от публичния сектор е коректното детерминиране на класификацион-

ните им класове, съобразено със спецификата на счетоводните обекти и на операциите, 

свързани с тях. Тези класификационни класове следва да залегнат като отделни синтетични 

сметки в бюджетния сметкоплан и респективно във финансовите отчети. В тази насока 

могат да бъдат ползвани добрите практики като модел.  

Първият вариант са класификационните групи, посочени в американския стандарт FAS 

141 (приет 29 юни 2001 г.):  

 маркетингови разходи: марки, наименования на периодичен печат, имена на интернет 

домейни и др.; 

 разходи, свързани с клиентите: списъци на клиенти, поръчки, договорни отношения с 

клиенти, сигурни извъндоговорни отношения с клиенти и др.; 

 разходи, свързани с изкуствата: пиеси, опери, балети, книги, списания или други ли-

тературни произведения, музикални произведения, изображения, фотографии, аудиовизу-

ални произведения и др.; 

 разходи по договори: лицензионни споразумения, роялти, рекламни договори, права 

на аудиовизуално излъчване, работа за ключови хора, но не и за персонала като цяло и т.н.; 

 разходи, свързани с технологиите: патенти, софтуер, бази данни, търговски тайни и др. 

Тази класификация има два недостатъка: тя е изброяваща и липсва концептуална съгла-

суваност, защото не предоставя критерии за класифициране [8]. 

Вторият модел за класификация е разработен от френски учени (Pierrat и др.) [9а, б]. Ос-

новава се на критерия за идентификация, т.е. на разграничимостта на нематериалния актив 

по отношение на другите активи. Моделът предлага следните класификационни права:  

 права и квази-права – нематериални активи ползващи правна защита и за които има 

пазар. Конкретните обекти в тази група са: права на собственост (патенти, търговски марки 

и др.), регулаторни права или права в резултат на юридически изисквания (квоти, разреше-

ния, права върху минни дейности и др.), договорни права (търговски договори, трудови 

договори, права на лизинг и др.), квази-права (ноу-хау, производствени тайни); 

 "материални" нематериални активи: те са собственост, която е вероятно да бъде за-

щитена със закон и която има пазарна стойност (софтуерни програми, бази данни); 

 използваеми нематериални активи: включва идентифицируеми активи, които отчет-

ната единица не може да защити законно, но са необходими за дейността и за генериране на 

приходи (клиентски файлове, списъци на абонати, продуктови каталози, разпределителни 

мрежи и др.); 

 ресурси, които за разлика от предходните три категории, съдържат ясни елементи и 

идентифицируеми компоненти (структури организационни, информационни системи, взаи-

моотношения и мрежи от взаимоотношения), които в комбинация с други активи, доприна-

сят за ефективността на организацията и на бизнес процесите; 

 остатъчни нематериални активи: те включват разходи, които не могат да бъдат кла-

сифицирани в предишните категории. Пиера (Pierrat) ги определя много често като "част от 

нематериалния капитал на компанията, в която не може да се разграничи идентифицируем 

елемент". Според повечето автори тази група е известна под наименованието "репутация". 

Най-близък до класификацията, възприета от Конвенцията на СОИС, е моделът изграден 

на база критериите икономическа същност и правна защита на нематериалните ресурси, 

разработен от автора. Моделът отчита и националните правни норми по отношение на кон-

цесиите и ограничените вещни права. В него са включени следните класификационни групи: 
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 права върху обекти на интелектуална собственост: права върху индустриална собс-

твеност; права върху произведения на литературата, изкуството и науката; права върху нови 

обекти на интелектуална собственост; 

 права по експлоатация концесионни права, начислени суми в резултат на стопански 

операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети нетекущи материални 

активи; 

 ограничени вещни права: права на строеж; права на пристрояване и надстрояване; 

права по ползване на публична собственост; права на ползване на собственост на юриди-

чески и физически лица; сервитутни права. 

В предложените класификационни групи са ясни и видими основните видове интелекту-

ална собственост, а тя пък от своя страна е разграничима от другите обекти нематериални 

активи. Представянето на интелектуалната собственост и на другите нематериални активи 

като диференцирани балансови групи ще улесни разбираемостта и сравнимостта на финан-

совите отчети на предприятията от публичния сектор. Възприемането на класификационни-

те групи ще се транспонира в счетоводната теория и практика, което на свой ред ще пред-

положи разработването на методики за отчитане на отделните обекти нематериални активи, 

съобразени с конкретните специфики на ресурсите. Предимство на този модел е и, че кла-

сификационните групи могат да обединят еднородни обекти в самостоятелни синтетични 

счетоводни сметки, които да заменят настоящите, залегнали в сметкоплана на бюджетните 

организации (2017 г.). 

Непознаването на съществените характеристики на нематериалните активи в публичния 

сектор води и до невключването или изключването (например от сметкоплана от 2015 г. на 

сметките за разходи и приходи за бъдещи периоди) на счетоводни сметки, позволяващи 

отчитането на специфични сделки с интелектуална собственост. Известно е, че единствено 

за правата върху интелектуална собственост са присъщи сделки по "покупко-продажби", 

които не се наблюдават при другите активи, и при които не настъпва промяна в собстве-

ността върху актива. Нещо повече едно и също право върху интелектуална собственост 

може да бъде предоставяно на много клиенти едновременно (под формата на лицензии и 

франчайзинг), на различни продажни цени и същевременно да се ползва и от самия собст-

веник. При положение, че предприятията от публичния сектор, съгласно последните проме-

ни в счетоводната регулация, остават задължени и ограничени да прилагат постановките на 

НСС, при лицензионните сделки (в условията на разсрочено плащане на плаваща база) ли-

цензополучателите трябва да отчитат освен нематериален актив и финансов разход за бъ-

дещ период. На практика обаче в сметкоплана липсват счетоводни сметки за разходи за 

бъдещи периоди или корективни сметки в група 199 "Други заеми и дългове в страната" и 

по-конкретно към сметка 1996 "Други дългосрочни заеми и дългове към местни лица" 

(сметка която е единствено възможна от наличните да бъде използвана за отчитане на ли-

цензионни сделки в условия на разсрочено плащане). Като резултат разработването на ме-

тодика за отчитането на лицензионните сделки (доминиращи сделки с права върху интелек-

туална собственост) е силно ограничена. И ако специфичните сделки с права върху инте-

лектуална собственост са слабо познати за предприятията от публичния сектор, то концеси-

онните сделки са традиционни за обществения сектор. Ако се прилагат правилата, залегна-

ли в СС 38 "Нематериални активи", концесиите трябва да могат счетоводно да бъдат предс-

тавени и при трите форми на плащане – паушална, разсрочено плащане на твърда база и 

разсрочено плащане на плаваща база. Отново възниква въпросът как ще бъде представен 

финансов разход за бъдещ период при разсроченото плащане, от позициите на концесионе-

ра. Вторият въпрос свързан с концесиите е защо в действащия сметкоплан е включена смет-

ка за приходи от концесии (сметка 7124), но няма сметка за разходи за концесии. Следва 
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изводът, че законодателят счита, че в публичния сектор съществуват само конценеденти и 

не може да има предприятия концесионери.  

Не по-малко важно значение има и друг аспект на счетоводното представяне на немате-

риалните активи в публичния сектор – липсата на счетоводна регламентация относно спе-

цифични отчетни процеси и обекти. Основните от тях са: 

 липса на методика за отчитане на лицензионните и франчайзинг сделки, адекватно 

представяща генерираните права и задължения; 

 липса на методика за отчитане на сродните авторски права, отчитаща техните същ-

ностни характеристики; 

 липса на методика за отчитане на ограничените вещни права, отчитаща техните същ-

ностни характеристики; 

 липсва на становище в НСС и на методика за отчитане на някои активи, които въз-

никват при концесиите за добив1; 

 коректно представяне на софтуерните програми2 при прилагане на принципа за съ-

щественост; 

 липса на регулация и методика на отчитане на облачните технологии – мощна стъпка 

в еволюцията на ИТ инфраструктурата; 

 липса на становище относно видовете специфични нематериални активи в областта 

на екологията, в т.ч. и по отношение на квотите за емисии от парникови газове и др.
3
; 

 липса на ясно разграничаване на нематериални активи с ограничен срок на полезен 

живот от тези с неограничен срок и др. 

Преодоляването на изброените научно-приложни проблеми предполага промяна на на-

ционалния счетоводен стандарт 38, разработване на НСС за концесионни права, разработ-

ване на НСС за квотите за емисии на парникови газове (като френския стандарт например), 

актуализиране на указанията на МФ по отношение на прилагането на НСС или разработва-

не на НССПС, които максимално да имплементират МССПС. И не на последно място необ-

ходимо е националната счетоводна регулаторна рамка динамично да бъде актуализирана за 

                                                           
1 Някои активи по проучване и оценка се третират като нематериални (например правата за сондира-

не), докато други са материални (например моторни превозни средства и сондажно оборудване). До 

степента, в която материалните активи се използват при разработването на нематериални активи, 

сумата, отразяваща тази употреба, е част от цената на придобиване на нематериалния актив. Използ-

ването на материален актив за разработването на нематериален актив обаче не превръща материал-

ния актив в нематериален (МСФО 6, т. 16). 
2 Известно е, че в международното и националното законодателство по отношение на закрилата на 

интелектуалната собственост те се третират като "литературни произведения", респ. авторски права 
върху литературни произведения. Компютърните програми и базите данни могат да бъдат обект и от 

права върху патентите на изобретентията, но само в случаите когато те са подсистема от продукт 

или част от метод, който е патентноспособен. Тогава те се приемат за изобретение и могат да бъдат 

включени в обхвата на обектите на индустриалната собственост. Като самостоятелен обект те са из-

ключени както в българското, така и в международното законодателство от обхвата на индустриал-

ната собственост. 
3 В национален план счетоводното и данъчното третиране на квотите за емисии единствено са разгле-

дани в Становище на Дирекция "Данъчна политика" на МФ относно утвърдения от Европейската 

комисия Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за 

периода 2008 – 2012 г. (източнк: www.minfin.bg/document/9467:1). В него доминира становището, че 

КЕГ са нематериални активи и постановките препращат към МСС, тъй като се оказва, че съгласно 

НСС някои аспекти не могат да бъдат представени. Известно е, че в международен план КЕГ преоб-

ладаващо не се признават за нематериални активи, а за специфична група материални запаси. 

http://www.minfin.bg/document/9467:1
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да отговаря на промените в съвременната икономика и изискванията по отношение качест-

вото на изпълнение на обществените услуги. 

Възприемането от националната счетоводна нормативна рамка на международно утвър-

дените групи обекти на интелектуална собственост като класификационни групи, компо-

ненти на нематериалните активи, не само ще хармонизира националната ни счетоводна 

теория с международно утвърдените понятия и дефиниции, но и ще позволи включването 

на нови обекти – непознати или слабо познати до момента. "Процесите на хармонизация със 

счетоводството в публичния сектор на държавите от Европейския съюз налагат подобрения 

и актуализиране на подходите, принципите и методите, които се прилагат в текущото отчи-

тане и при съставянето на финансовите отчети." [10]. 

Научно-приложените проблемни полета по отношение на счетоводното признаване и 

представяне на нематериалните активи в предприятията от публичния сектор не се изчерп-

ват с разгледаните в настоящата статия. Авторът се ограничи в третирането на част от тях за 

да може да представи и възможни решения за тяхното разрешаване. Интелектуалният капи-

тал на отчетните единици от публичния сектор е все още ограничено изследван в национа-

лен план и неговите компоненти са слабо познати счетоводни обекти. Счетоводното трети-

ране на този капитал очаква своето нормативно регулиране в най-близко бъдеще за да може 

да бъде отговорено адекватно на съвременните тенденции на креативната икономика. 

Библиография 

[1] Agence du patrimoine immaterial de lÉtat (APIE). Les actifs immatériels publics au cœur 

de la modernisation au service des usagers. Universite Paris-Sud. Conférence Mercredi 1er juin 

2011. Източник: www.jm.u-psud.fr/_.../Programme%2520conf%25C3%25A9re.. 

(последен достъп 17.02.2019 г.) 

[2] Закон за счетоводството, ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 (в сила от 01.01.2016 г.); посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27.11.2018 г. 

[3] Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Нацио-

налните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постанов-

ление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 

от 2007 г.) 

[4] Башева, С. (2016). Основни изисквания на Директива 2014/56/ЕС и Регламент 

537/2014г. и проблеми при тяхното транспониране в Р България. Сборник от научни статии 

"Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации", ИК-

УНСС; С., стр 176 

[5] Закон за публичните финанси, обн. ДВ бр.15 от 15 февруари 2013, посл. изм. ДВ бр. 

95 от 8 декември 2015 г. 

[6] Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", ДДС 20/14.12.2004 г. 

Относно прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия; 

http://www.minfin.bg/bg/page/1039; (последен достъп: 16.01.2019) 

[7] Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", ДДС 05 в сила от 

30.09.2017 г., издадено на основание чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и 

чл. 67, ал. 3 от ПМС № 380/2015 г. 

[8] Assemblées des États membres de Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(L’OMPI). Normes comptables internationales du  secteur public (normes IPSAS). Quarante-

troisième série de réunions, Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007; https://www.wipo.int/ 

edocs/mdocs/govbody/fr/a_54/a_54_10.pdf (последен достъп: 16.01.2019) 

http://www.jm.u-psud.fr/_.../Programme%2520conf%25C3%25A9re..
http://www.jm.u-psud.fr/_.../Programme%2520conf%25C3%25A9re..
http://www.minfin.bg/bg/page/1039
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_54/a_54_10.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_54/a_54_10.pdf


197 

[9а] Centre international de formation de L’OIT. Application des Normes comptables 

internationales pour le secteur public: rapport de situation. 74e session, Turin, 1-2 novembre 

2012 CC 74/3/3. https://www.itcilo.org/fr; (последен достъп: 16.01.2019) 

[9б] Pierrat C. (2000). Immatériel et comptabilité. in Colasse B. (direction), Encyclopédie de 

comptabilité, contrôle de gestion et audit, Paris, Economica, 2000, p. 793-807. 

[10] Савова, К. (2017). Счетоводни теоретико – методологични аспекти на промените 

във финансовите отчети на предприятията в публичния сектор в България; Колективна 

монография "Икономиката на България и ЕС: наука и бизнес", ИК-УНСС, София, с.222-232. 

https://www.itcilo.org/fr


198 

МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБЕЗЦЕНКАТА  

НА АКТИВИ, НЕГЕНЕРИРАЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ  

В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
*
 

Abstract 

Non-cash-generating assets are a specific accounting item in public sector. In the National Public Sector 

Accounting Standards, there is no regulation for the accounting treatment on impairment of non-cash-

generating assets. As a result, public sector entities in Bulgaria can use various approaches to recognition and 

measurement.  

The present article shows the comparative analysis of the impairment of cash-generating assets and non-

cash-generating assets, according to IPSAS 26 Impairment of Cash-Generating Assets and IPSAS 21 

Impairment of Non-Cash-Generating Assets. The issues related to impairment of non-cash-generating assets 

according to the national public sector accounting regulation, are discussed. The financial reporting of 

information about the impairment of non-cash-generating assets of public sector entities is useful to provide 

transparent information for accountability and supervision in the public sector. 

Keywords – public sector entities; impairment; non-cash-generating assets; IPSAS 21 

 

Резюме 

Активите, негенериращи парични потоци са специфичен обект на счетоводно отчитане в предпри-

ятията от публичния сектор. В приложимите счетоводни стандарти за публичния сектор у нас липсват 

ясни правила и процедури за счетоводното третиране на обезценката на активи, негенериращи парич-

ни потоци, което предполага използване на разнообразни подходи за тяхното признаване и отчитане.  

В статията е представен сравнителен анализ на модела за признаване на обезценка на активи, не-

генериращи парични потоци (МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци) 

спрямо модела за обезценка на активи, генериращи парични потоци (МССПС 26 Обезценка на 

активи, генериращи парични потоци), от една страна, и от друга – в сравнение с изискванията на 

националната регулация на счетоводството в публичния сектор. Създаването на информация за раз-

мера на обезценките на активите, негенериращи парични потоци е необходимо условие за повишаване 

прозрачността на финансовите отчети и полезността на счетоводната информация за целите на отчет-

ността и надзора над бюджетните предприятия.  

Ключови думи: предприятия от публичния сектор; обезценка; активи, негенериращи парични по-

тоци; МССПС 21 

 

Въведение 

Въпросите, свързани с обезценката на активи, негенериращи парични потоци са актуал-

ни и с приоритетно значение за организацията и методологията на счетоводството в пуб-

личния сектор. Предприятията от публичния сектор притежават активи със специфичен 

характер, които не се държат с цел получаване на търговска печалба (възвращаемост)
1
. При 

признаването им в счетоводния баланс на бюджетните предприятия същите трябва да се 

представят като самостоятелни позиции, отделно от активите, генериращи парични потоци. 

Тяхното разграничаване играе важна роля при дефиниране на основните правила и проце-

дури за обезценка и за признаването на загуби от обезценка.  

                                                           
* Проф. д-р Даниела Фесчиян, Финансово-счетоводен факултет, катедра "Счетоводство и анализ", 

Университет за национално и световно стопанство, София, email: d.feschiyan@gmail.com, участие – 50%. 

 Гл. ас. д-р Радка Андасарова, Финансово-счетоводен факултет, катедра "Счетоводство и анализ", 

Университет за национално и световно стопанство, София, email: radka_bl@abv.bg, участие – 50%. 
1 Активите, генериращи парични потоци се дефинират като държани с цел генериране на търговска 

печалба (възвращаемост). Вж. IFAC 2018. 

mailto:d.feschiyan@gmail.com
mailto:radka_bl@abv.bg
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Констатират се концептуални различия в правилата за признаване на обезценка на акти-

ви, негенериращи парични потоци съгласно разпоредбите на Международни счетоводни 

стандарти в публичния сектор (МССПС), в сравнение с Националните счетоводни стандар-

ти (НСС) от 2002 г. – приложими от публичния сектор в страната. Липсата на приложим в 

страната ни стандартизиран и нормативен подход за счетоводно отчитане на обез-

ценката на активи, негенериращи парични потоци предопределя актуалността и зна-

чимостта на изследваната проблематика. 

Систематизират се изследванията на чуждестранни автори по проблемите на счетовод-

ното отчитане на нефинансовите дълготрайни активи в публичния сектор [4-6], [10-12]. 

Теоретичното интерпретиране на изследвания в статията модел се базира на апробиран от 

Даниела Фесчиян през 2013 г. модел за отчитане на дълготрайните материални активи в 

публичния сектор, публикуван в монографичен труд посветен на стандартизацията на сче-

товодството в публичния сектор [3]. Проучени са нормативните документи, свързани с ре-

гулацията на изследваната проблематика, по-конкретно постановките на МССПС публику-

вани в Наръчник с документи по Международни счетоводни стандарти в публичния сектор, 

издаден от Съвета за Международни счетоводни стандарти в публичния сектор [8], [9].  

Икономическа същност и особености на стандартизирания модел  
за обезценка на активи, негенериращи парични потоци 

В глобален аспект, изискванията за обезценкиа на нефинансови дълготрайни активи и 

тяхното счетоводното отчитане в предприятията от публичния сектор са обект на регламен-

тиране в два счетоводни стандарти – МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи па

рични потоци и МССПС 26 Обезценка на активи, генериращи парични потоци. Следова-

телно, определящо значение по отношение на избора на конкретен модел за признаване на 

обезценка има разграничаването на категорията "активи, негенериращи парични потоци" от 

категорията "активи, генериращи парични потоци".  

Методологичните въпроси, свързани с обзценката на активи, негенериращи парични 

потоци са обект на нормативно регламентиране в МССПС 21 Обезценка на активи, неге

нериращи парични потоци. Към настоящия момент рамката на МССПС е приета като база 

за стандартизация, или е в процес на прилагане в редица страни [3]. В счетоводната система 

на предприятията от публичния сектор в България липсва стандартизация [7]. Приложими 

са Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №37 от 2002 г. [1]. Трябва да се 

отбележи, че МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци е типи-

чен стандарт за публичния сектор и няма аналогичен международен и национален 

счетоводен стандарт. Липсва и национална законова регламентация на подхода за счето-

водно отчитане на обезценката на активите, негенериращи парични потоци в публичния 

сектор. 

Счетоводното дефиниране на активите е представено в Концептуалната рамка за финан-

сово отчитане с общо предназначение от предприятията в публичния сектор към МССПС – 

"Ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития" [8]. Активът е ре-

сурс, от който предприятието очаква да генерира икономическа изгода. Бъдещата икономи-

ческа изгода е потенциалът на съответния актив да генерира входящи парични потоци. 

Обезценката се определя като загуба на бъдещата икономическата изгода, респ. загуба на 

потенциала на актива да генерира входящи парични потоци, която загуба превишава загу-

бата (разходът), призната в резултат на систематично отразяване на потока на потребление 

на икономическите изгоди от актива чрез процеса на амортизация.  

Обезценката се свързва с настъпила съществена промяна, която има неблагоприятно 

влияние върху начина по който даден актив се използва от предприятието. Например, въ-
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веждане на нови технологии, които ограничават използването на съществуващите активи; 

активи, предназначени за специални дейности – хранилище за военна техника, които не се 

използват в дейността на предприятието и е малко вероятно те да бъдат да бъдат отдадени 

под наем или продадени и др. 

При признаването на обезценка на активи, негенериращи парични потоци условно могат 

да се разграничат следните три етапи: 

Етап 1: Идентифициране на условията (признаците, индикациите) за обезценка.  

В съответствие с постановките на МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи па

рични потоци предприятията от публичния сектор трябва да правят проверка най-малко 

веднъж годишно – към датата на изготвяне на годишния финансов отчет, за наличие 

на условие за обезценка.  

 

 

  

 

 

 

Фиг. 1. Действия от страна на предприятието при наличие на условия за обезценка 

От друга страна обаче, нормативната регулация на счетоводството в публичния сектор в 

България съдържа специфични насоки относно периодичността за извършване на обезценка 

на нефинансови дълготрайни активи. Обезценката на притежаваните от бюджетното предп-

риятие нефинансови дълготрайни активи се извършва най-малко веднъж на три години, 

считано от 2018 г. [2]. 

При извършването на проверка за наличие на условия за обезценка, е необходимо да се 

направи разграничение между източниците на информация за обезценка. При спазването на 

философията на МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци, източни-

ците (причините) за обезценка могат да бъдат разделени на вътрешни и външни.  

От гледна точка на разграничаването на източниците за обезценка на вътрешни и външ-

ни трябва да се имат предвид следните фактори (табл. 1). 

Може да се обобщи, че към всяка дата на изготвяне на годишния финансов отчет предп-

риятията от публичния сектор преценяват дали са налице условия (признаци, индикации) за 

обезценка. Условията за обезценка са два типа – вътрешни и външни източници на 

информация. МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци изисква 

да се пристъпи към изчисляване на възстановимата стойност в случаите, когато са 

налице двата типа индикации за обезценка. МССПС 26 Обезценка на активи, генерира

щи парични потоци регламентира по-различен подход за проверка на активите за обезценка, 

както детерминира и трета група условия – други източници на информация, включващи 

специфични ситуации за оценка на възстановимата стойност на актива. 

 
 

Оценяване на  

възстановимата стойност 

и намаляване на  

балансовата стойност  

на актива до размера  

на възстановима  

стойност 

Съществуват ли 

условия за  

обезценка? 

Не се изисква 

предприемане на 

действия от стра-

на на предприяти-

ето 

Да Не 
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Табл. 1 

 

Условия за обезценка 

 

 

Източник: МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци (IFAC 2018a) 

 

Етап 2: Определяне на възстановимата стойност на актива и загубата от обез-

ценка 

Предприятията от публичния сектор признават загуба от обезценка на активи, негенери-

ращи парични потоци, когато балансовата стойност превишава тяхната възстановимата 

стойност. 

По аналогичен начин (вж. фиг. 2), определянето на възстановимата стойност и призна-

ването на загуба от обезценка е залегнало в: (а) МССПС 26 – по отношение на активите, 

генериращи парични потоци, и (б) националното счетоводно законодателство в публичния 

сектор (ДДС №20/2004 г.) – относно активите подлежащи на тест за обезценка. Следвай-

ки текстовете на указание на Министерство на финансите – ДДС №20/14.12.2004 г., при 

наличие на признаци за обезценка на съответен актив се установява неговата възстановима 

стойност. Тя е по-високата от нетната продажна цена (справедлива стойност намалена с 

разходите по продажба) на един актив и стойността в употреба. За текуща възстановима 

стойност на активите в бюджетните предприятия се приема справедливата им стойност, 

като за нейна индикация може да се ползва и текущата покупна цена на сходен актив със 

същия потенциал на икономическа изгода. 

При прилагане на стандартизирания подход за обезценка, не винаги изчисляването и на 

двете стойности величини – справедливата стойност на актива и стойността му в употреба, 

е задължително условие за определяне на възстановимата стойност на актива. В случаите, 

когато една от посочените две превишава балансовата стойност на актива, същата се приема 

за възстановима стойност [8]. 

  

Източници на информация за обезценка 

Външни източници Вътрешни източници 

1. Неблагоприятни промени в търсенето на 

услуги, предоставяни от актива.  

(Например: неизползвана училищна сграда, в 

резултат на съществуваща негативна демог

рафска тенденция, ограничаваща търсенето 

на образователни услуги в конкретното насе

лено място). 

 

2. Значителни негативни промени в техно-

логичната, икономическата и политичес-

ката среда, правителствената политика и 

т.н. 

(Например: софтуер, който не се поддържа 

от външен доставчик в резултат на техноло

гичен прогрес; инсталация за питейна вода, 

която не отговаря на съвременните условия 

за опазване на околната среда и др.) 

 

1. Физическо остаряване или повреда на актива.  

(Например: унищожена сграда в резултат на фор

смажорни обстоятелства). 

 

2. Значителни негативни за предприятието 

изменения в степента и начина на използване на 

актива 

(Например: училищна сграда, която се използва за 

съхранение, а не за образователни цели). 

 

3. Вероятност за намаляване на икономическата 

изгода от актива под очакваната, въз основи на 

информация от вътрешните отчети на предп-

риятието 

(Например: разходи за поддръжка на медицинска 

апаратура, които значително надхвърлят първона

чално предвидените в бюджета на предприятието) 
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Източник: МССПС 21 Обезценка на активи, негенериращи парични потоци  

Фиг. 2. Възстановима стойност и загуба от обезценка 

Етап 3: Възстановяване на загуба от обезценка, призната през предходни отчетни 

периоди 

Предприятията от публичния сектор трябва да преценят към всяка дата на изготвяне на 

годишния финансов отчет дали съществуват признаци, че загубата от обезценка, призната в 

предходни години, може вече да не съществува или пък да е намаляла. Когато условията, 

довели до намаляване на балансовата стойност, вече не са налице, предприятието предпри-

ема действия за оценка на възстановимата стойност на конкретния актив, негенериращ па-

ричен поток. В този случай балансовата стойност на актива следва да се увеличи до размера 

Признаване на загуба от обезценка на активи, негенериращи парични 

потоци 

Балансова стойност  

възстановима стойност 

Балансова стойност: Сумата, с която 

един актив се признава във финансовия 

отчет, след като се приспаднат  

акумулираната амортизация и  

натрупаната загуба от обезценка 

Възстановима стойност: По-високата  

сума от справедливата стойност на 

актива, намалена с разходите  

за продажба  

И стойността му в употреба 

Справедлива стойност: Сумата, за 

която един актив може да бъде разме-

нен или даден пасив да бъде уреден, в 

сделка между информирани и желаещи 

осъществяването на сделката страни, 

при справедливи пазарни условия 

Стойност в употреба: Настоящата 

стойност на очакваните бъдещи  

парични постъпления, свързани с 

използването на актива 
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на възстановимата стойност. Стойността на увеличението представлява сумата на възста-

новената загуба от обезценка и не може да надвишава отчетената преди това загуба от 

обезценка. 

Заключение 

Въз основа на представеното изследване се стигна до следните изводи:  

(1)  Разграничаването на категорията "активи генериращи парични потоци" от катего-

рията "активи, негенериращи парични потоци" и представянето им като самостоятелни 

позиции в счетоводния баланс на предприятията от публичния сектор е с приоритетно зна-

чение за определяне на условията за обезценка и за признаване на загуби от обезценка. 

(2)  Изискванията на МССПС 21 за признаване на обезценка на активи, негенериращи 

парични потоци отговарят на целите на финансовите отчети с общо предназначение за оси-

гуряване на полезна за вземането на решения информация. 

(3)  Прилагането на стандартизирания подход за обезценка на активи, негенериращи 

парични потоци от публичния сектор в България ще повиши прозрачността и проспектив-

ната роля на финансовите отчети.  
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ОТНОСНО ПОСТОЯННИЯ КАПИТАЛ И АНАЛИЗА  

НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ НЕГОВОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ
*
 

Abstract 

This publication studies the enterprise’s fixed capital. It highlights the issue of its determination and of its 

value with view of the requirement relevant to the enterprise’s capital structure establishment. The 

publication clarifies the meaning and content of the indicator "Fixed Assets Finding Ratio". The same applies 

to the indicators for efficiency of fixed capital functioning, whereas the amount of generated income is used 

as an effect. It emphasizes mainly on the rate of return of fix capital and the model and methodology for its 

analysis. Four-factor model for analysis is developed and presented, which gives the opportunity to identify 

and assess the impact of the following factors on the dynamics of fixed capital rate of return. These factors 

are as follows: 

1) Changes in the own share capital absorption ratio; 

2) Changes in the own working capital employment ratio; 

3) Changes in the long-term borrowing absorption ratio; 

4) Changes in the revenue-based rate of return. 

The methodology for analysis is demonstrated by a specific example. 

Key words: analysis, fixed capital, efficiency, rate of return. 

 

Резюме 

Обект на изследване в представената статия е постоянният капитал на предприятието. Разглежда 

се въпросът за неговото определяне, както и за неговата величина от гледна точка на изискването, 

свързано с формирането на капиталовата структура на предприятието. Изяснява се смисълът и съдър-

жанието на показателя "Коефициент на финансиране на дълготрайните активи". Същото се отнася и за 

показателите за ефективност от функционирането на постоянния капитал като за ефект се използва 

сумата на получените приходи. Акцентира се основно върху рентабилността на постоянния капитал и 

модела и методиката за нейния анализ. Изведен и е представен четирифакторен модел за анализ, кой-

то създава възможност да се установява и дава оценка за влиянието на следните фактори върху дина-

миката на рентабилността на постоянния капитал. Тези фактори са: 

1) промени в коефициента на поглъщаемост на собствения основен капитал; 

2) промени в коефициента на заетост на собствения оборотен капитал; 

3) промени в коефициента на поглъщаемост на дългосрочния привлечен капитал; 

4) промени в рентабилността на база приходи. 

Методиката за анализ е илюстрирана с конкретен пример. 

Ключови думи: анализ, постоянен капитал, ефективност, рентабилност. 

 

Постоянният капитал е един от основните показатели, използвани при анализа и оценка-

та на финансовото състояние на предприятието. Той е израз на тази част от целия капитал 

(собствен и привлечен), която се използва дългосрочно, продължително в стопанския обо-

рот на предприятието. По данните от счетоводния баланс на предприятието величината на 

постоянния капитал (     ) може да се изчисли като сумата на дълготрайните активи (ДА) и 

краткотрайните активи (КА) се намали с краткосрочните пасиви (КР). 

 

(1)         ∑    ∑     ∑    
 

Постоянният капитал може да се определи и по друг начин – като сума от собствения 

капитал (SK) и дългосрочните пасиви (ДР). 

                                                           
* Проф. д-р Кръстьо Чуков, катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, Kris.Chukov@abv.bg 

mailto:Kris.Chukov@abv.bg
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(2)         ∑     ∑   

 

Във връзка с формирането на капиталовата структура на предприятието задължително е 

изискването:
1
 сборът от сумите на собствения капитал и дългосрочно привлечените средст-

ва (т.е. постоянният капитал) трябва да бъде по-голям от сумата на дълготрайните активи, 

т.е. задължително е следното неравенство: 

 

(3)  ∑          ∑   

 

Това е основно изискване от гледна точка на възвръщаемостта на капитала, връщането 

на привлечените средства от предприятието. Ако неравенството е обратно, това означава, че 

предприятието е използвало краткосрочни източници за формиране на дълготрайните акти-

ви. С оглед на обстоятелството, че дълготрайните активи са бавноликвидни, това може да 

доведе до редица отрицателни последици и предприятието да не бъде в състояние своевре-

менно да върне привлечените краткосрочни задължения и да изпадне в просрочие и непла-

тежоспособност. 

За целите на анализа може да се използва и относителен показател за финансовата авто-

номност – коефициент на финансиране на дълготрайните активи. Изчислява се по формулата: 

 

(4)                                                     
                 

                  
 

 

Коефициентът показва колко лева постоянен капитал покриват един лев дълготрайни ак-

тиви. За да бъде изпълнено посоченото по-горе неравенство този коефициент трябва да бъде 

над единица. В такъв случай предприятието разполага с нетен оборотен капитал. И при 

условие, че всички дългосрочни задължения са използвани като източник за формиране на 

дълготрайни активи (златно правило за финансиране на бизнеса
2
), то нетният оборотен 

капитал по същество изразява собствените оборотни средства (собственият оборотен капи-

тал) на предприятието, т.е. капитал, инвестиран в краткотрайни активи. 

За да се установи и даде оценка за ефективността от функционирането на постоянния 

капитал, като за величина на ефекта се използва сумата на получените приходи (PR), може 

да се използват показателите: коефициент на натовареност (KNAT) и коефициент на пог-

лъщаемост (KPOG). Коефициентът на натовареност се изчислява като отношение на полу-

чените приходи към средния размер на постоянния капитал, т.е.: 

 

(5)        
  

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Показва сумата на получените приходи с един лев функциониращ постоянен капитал. 

Коефициентът на поглъщаемост е реципрочен на коефициента на натовареност, т.е.: 

 

(6)        
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
 

 

Показва сумата на инвестирания постоянен капитал срещу която е получен един лев 

приходи. 

                                                           
1 Пергелов К., "Счетоводство и анализ на баланса", С., ЕТ "Максла", 2002, с. 212. 
2 Данаилов Д., "Фирмен финансов мениджмънт", С., Люрен, 1994, с. 110. 
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Неотменима задача на анализа е да се установява, анализира и дава оценка за крайната 

ефективност, т.е. за рентабилността на база постоянен капитал. Показателят за рентабил-

ността на база постоянен капитал следва да заема своето подобаващо място сред множест-

вото показатели за рентабилност. По мнението на С. Уолш показателите за рентабилност на 

база активи и на база собствен капитал са "двата фундаментални показатели за ефектив-

ност."
1
 И по-нататък продължава: "вероятно следващият по значение показател е възвръща-

емостта на постоянния капитал."
2
 А. Д. Шеремет също включва този показател сред "най-

важните финансови коефициенти за рентабилност и делова активност."
3
 Както отбелязва Г. 

Петров "дълготрайните активи и нето оборотният капитал (т.е. постоянният капитал – до-

бавката е моя: Кр. Ч.) формират капитала на фирмата, към който се отнася печалбата и се 

изчислява нормата на възвръщаемостта, а следователно и ефективността."
4
 

Като се вземат предвид средните размери на собствения капитал (  ̅̅ ̅̅ ) и дългосрочните 
пасиви (  ̅̅ ̅̅ ) рентабилността на постоянния капитал (        може да се определи по фор-

мулата: 

 

(7)          
      

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
      

  ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅
            е балансовата печалба.  

 

Всъщност това е нетната рентабилност на база постоянен капитал и показва балансовата 

печалба, падаща се на 100 лева функциониращ постоянен капитал. 

Собственият капитал се състои от собствен основен капитал (    )
5
 и собствен оборотен 

капитал (    ). Собственият основен капитал е тази част от собствените средства на предп-

риятието, които са използвани за формиране на дълготрайните активи. Той се определя като 

разлика между дълготрайните активи и дългосрочните пасиви. Като се вземе предвид това 

обстоятелство, то горната формула може да се представи в разширен вид,
6
 разделяйки чис-

лителя и знаменателя, както следва: 

 

(8)          
      

  

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  

  
      

  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
  

  ̅̅̅̅

  

         

 

 
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  
 е коефициентът на поглъщаемост на собствения основен капитал; 

 
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
 – коефициентът на заетост на собствения оборотен капитал; 

 
  ̅̅ ̅̅

  
 – коефициентът на поглъщаемост на дългосрочния привлечен капитал и 

 
      

  
 – рентабилността на база приходи. 

                                                           
1 Уолш С., "Ключови управленски коефициенти", С., Делфин-прес, 1995, с.60 
2 Пак там, с.60 
3 Шеремет, А., Д., Р. С. Сайфулин, "Методика финансового анализ", М., ИНФРА, 1996, с.98 
4 Петров, Г., "Финанси на фирмата", С., ИК "Труд и право", 1995, с.194-195 
5 Трябва собственият основен капитал, разглеждан тук, да се разграничи от показателя със същото 

наименование и е част от собствения капитал, който предприятието е формирало при регистрацията 

си в съда и величината на който представлява паричен израз на собствените му активи. Последните 

могат да са както дълготрайни, така и краткотрайни активи. За подробности вж. Душанов И., М. Ди-

митров, "Курс по счетоводство на предприятието", С., Ромина, 2007, с. 72 – 76 
6 Чуков, К., "Финансово стопански анализ", С., УНСС, УИ "Стопанство", 2011, с.210 
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Така изведеният аналитичен модел може да се представи схематично по следния начин: 

(вж. фигура 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Модел за определяне и анализ на рентабилността на база постоянен капитал 

От така представения аналитичен модел се създава възможността да се установява и да-

ва оценка за влиянието на четири преки фактора върху динамиката на рентабилността на 

постоянния капитал: 

1. Промени в коефициента на поглъщаемост на собствения основен капитал; 
2. Промени в коефициента на заетост на собствения оборотен капитал; 
3. Промени в коефициента на поглъщаемост на дългосрочния привлечен капитал; 
4. Промени в рентабилността на база приходи. 
Степента и насоката на влияние на всеки един от тези фактори може да се установи чрез 

метода на последователното (верижното) заместване. За илюстрация ще приведем следния 

пример: (таблица 1) 
 

Таблица 1 
 

Първоначални и допълнителни данни относно рентабилността на постоянния капитал 
 

Показатели Предходен 

период 

Текущ 

период 

Отклонение (+, -) 

1 2 3 4 

Изходни данни (хил. лв.):    

1. Приходи 71134 77721 + 3587 

2. Балансова печалба 18652 19880 + 1228 

3. Среден размер на собствения капитал, в т.ч. 112520 124100 + 11580 

 а) основен 99142 112180 + 13038 

 б) оборотен 13378 11920 - 1458 

4. Среден размер на дългосрочните пасиви 33600 34200 + 600 

5. Постоянен капитал (п.3 + п.4) 146120 158300 + 12180 

Допълнително изчислени показатели:    

(

  
 

        
       
       
       

)

  
 

 

(

  
 

        
        
       
       

)

  
 

  (

            
      
       

) 

 

Рентабилност  

на постоянния 
капитал 

 

 

 

 

 

Коефициент на 

поглъщаемост  
на постоянния  

капитал  

Рентабилност  

на база 

приходи 

: 

Балансова  

печалба 

Приходи 

Постоянен  

капитал 

Приходи 

: 

: 
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Продължение 

1 2 3 4 

6. Коефициент на поглъщаемост на  
 собствения основен капитал (п.3а : п.1) 

 

1,3373 

 

1,4434 

 

+ 0,1061 

7. Коефициент на заетост на собствения  
 оборотен капитал (п.3б : п.1) 

 

0,1805 

 

0,1534 

 

- 0,0271 

8. Коефициент на поглъщаемост на  
 дългосрочния привлечен капитал (п.4 : п.1) 

 

0,4532 

 

0,4400 

 

- 0,0132 

9. Рентабилност на база приходи, процент 
 (п.2 : п.1)  

 

25,16 

 

25,58 

 

+ 0,42 

10. Рентабилност на постоянния капитал,  

 процент (п.2 : п.5) или [п.9 : (п.6 + п.7 + п.8)] 

 

12,76 

 

12,56 

 

- 0,20 

 

От данните в таблицата се вижда, че рентабилността на постоянния капитал през теку-

щия период се е намалила с 0,20 процентни пункта в сравнение с предходния период, т.е. на 

всеки 100 лв. инвестиран в дейността на предприятието постоянен капитал балансовата 

печалба се е намалила с 0,20 лв. Темпът на намаление възлиза на 1,52% (
           

     
). Това 

намаление се дължи на едновременното влияние на горепосочените четири фактора. За да 

се установи влиянието на всеки един от тези фактори, трябва предварително да се изчислят 

три условни равнища на рентабилността на постоянния капитал. 

Първа условна рентабилност: 

 

(9)        
    

  
      

                    
        

 

Втора условна рентабилност: 

 

(10)         
    

  
      

                    
        

 

Трета условна рентабилност: 

 

(11)          
    

  
      

                  
        

 

Влиянието на всеки един от горепосочените четири фактора е следното: 

1. Влияние на първия фактор: 
Налице е влошаване на ефективността от функционирането на собствения основен капи-

тал, намиращо израз в увеличението на коефициента на поглъщаемост. Като резултат рен-

табилността на постоянния капитал се е намалила с 0,65 пункта (12,11% – 12,76%). 

2. Влияние на втория фактор: 
Намалението на коефициента на заетост на собствения оборотен капитал е довело до 

увеличение на рентабилността на постоянния капитал с 0,16 пункта (12,27% – 12,11%). 

3. Влияние на третия фактор: 
В резултат на намалението на коефициента на поглъщаемост на дългосрочния привлечен 

капитал рентабилността на постоянния капитал се е увеличила с 0,08 пункта (12,35% – 

12,27%). 

4. Влияние на четвъртия фактор: 
В резултат на увеличението на рентабилността на база приходи рентабилността на пос-

тоянния капитал се е увеличила с 0,21 пункта (12,56% -12,35%). 
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Резултатите от извършения анализ са обобщени в таблица 2. 

От систематизираните в таблицата резултати се вижда, че въпреки положителното влия-

ние на втория, третия и четвъртия фактори, това влияние не е компенсирало отрицателното 

влияние на влошаването на ефективността от функционирането на собствения основен ка-

питал. Ето защо се налага да се изяснят факторите и причините довели до този отрицателен 

резултат. Разбира се, задълбочената аналитична оценка изисква изясняването на конкретни-

те причини за така установеното влияние и на всеки един от останалите три фактора върху 

динамиката на рентабилността на постоянния капитал. 
 

Таблица 2 

 

Влияние на факторите върху динамиката на рентабилността на постоянния капитал 

 

Фактори, оказали влияние 

върху динамиката  

на рентабилността  

на постоянния капитал 

Влияние на факторите 

увеличение намаление 

размер на  

увеличението, 

пункта 

темп на  

увеличението,  

проценти 

размер на  

намалението,  

пункта 

темп на  

намалението,  

проценти 

1. Промени в  коефициента 

на  поглъщаемост на собст-

вения основен  капитал 

- 

 

- 

 

0,65 

 

5,09 

 

2. Промени в коефициента 

на заетост на собствения 

оборотен капитал 

0,16 

 

1,25 

 

- 

 

- 

 

3. Промени в коефициента 

на поглъщаемост на дългос-

рочния привлечен капитал 

0,08 

 

0,63 

 

- 

 

- 

 

4. Промени в ентабилността 

на база приходи 
0,21 1,64 - - 

 Всичко 0,45 3,52 0,65 5,09 

 От намалението се спада 

увеличението 
- - 0,45 3,52 

Всичко 
  

0,2 1,57 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ  
ОТНОСНО ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ  

И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В РАМКАТА  
НА НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  

ОТ СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ* 

Резюме 

Превенцията срещу изпирането на пари е системно организиран, непрекъснат процес, който изис-

ква финансовите институции да интегрират постоянно нови методи и инструменти в своята дейност. 

Този подход се налага с оглед на обстоятелството, че практиките свързани с прането на пари в глоба-

лен мащаб разширяват своя обхват и форми на престъпна легализация. В тази връзка информацията, 

която може да бъде представена по повод на тази превантивна дейност дава възможност на заинтере-

сованите страни да поставят обективна оценка за постигнатата ефективност от финансовата институция. 

В текста на настоящата статия се прави обосновано предложение в рамката за нефинансова отчет-

ност на "Глобалната инициатива за отчетност" "Global Reporting Initiative" (GRI)
1
 и по-специално 

относно сектора на "Финансовите услуги"
2
 да бъдат включени показатели относно превенцията срещу 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез тях трябва да се представи най-съществената 

информация относно системата за оценка, анализ , мониторинг и управление на риска от изпирането 

на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат в дейността на финансовите институции.  

Ключови думи: изпиране на пари; финансиране на тероризъм; нефинансовата информация; фи-

нансовите услуги, финансови институции. 

 

Summary 

Preventing money laundering is a systematic, continuous process that requires financial institutions to 

continually incorporate new methods and tools into their business. This approach is necessary in view of the 

fact that global money-laundering practices extend their scope and forms of criminal legalization. In this 

respect, the information that can be provided on this preventative activity enables interested parties to make 

an objective assessment of the effectiveness achieved by the financial institution. 

The text of this article makes a substantiated proposal to include indicators on the prevention of money 

laundering in the Global Reporting Initiative (GRI) framework for non-financial reporting and, in particular, 

on the Financial Services sector and the financing of terrorism.They should provide the most relevant 

information on the system for the assessment, analysis, monitoring and management of the risk of money 

laundering and terrorist financing that are applied in the activities of financial institutions. 

Keywords: money laundering; financing of terrorism; non-financial information, financial services, 

financial institutions. 

JEL G18,G32 

 

Оповестяването на нефинансовата информация е един от важните инструменти за из-

мерване, наблюдение и управление на дейността на организациите и тяхното въздействие 

върху обществото. За да бъде възможно те да представят различните и многообразни аспек-

ти в дейността си е необходимо на организациите периодично да публикуват корпоративни 

доклади. Корпоративните доклади представят информация за приоритетите и ценностите на 

                                                           
* доц. д-р Емил Асенов, катедра "Финансов контрол", УНСС – София email:emilaseno@gbg.bg 
1
 About GRI.https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/ 

default.aspx, достъпен на 20.05.2016;  
2 Тhe Financial Services Sector Disclosures; https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-

Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf; 

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
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организациите, за отношенията и със свързаните с нея структури и социални групи, както и 

за обвързаността на дейността с принципите на корпоративната социална отговорност.  

Независимо от факта, че тези доклади, са много важно средство за представяне на дей-

ността на организациите е наложително да се установят и други канали за комуникация, 

както и провеждане на постоянен диалог с оглед постигането висока степен на доверието в 

заинтересованите страни. 

Реализирането на тази цел изисква постоянно усъвършенстване на системите за измер-

ване, отчетност и наблюдение на политиките и дейността на организациите, включително и 

тези в сектора на финансовите услуги. 

1. Проблемът, свързан с легализирането на финансови средства  
с незаконен произход от сектора на финансовите услуги 

Легализирането на финансови средства с незаконен произход може да навреди на це-

лостта, стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застраши стабилността на 

финансовите пазари. Практиката показва, че лицата, които осъществяват изпиране на пари, 

както и тези, които финансират тероризма, се възползват от свободното движение на капи-

тали и предоставяне на финансови услуги в глобалните финансовите пазари, за да извърш-

ват престъпната си дейности.  

Особено внимание трябва да се насочи към опитите за насочване на парични средства за 

осъществяване на терористични дейности. Ето защо мерките за превенция в тази област 

следва да бъдат насочени към всички сделки и операции за набиране и предоставяне на 

парични средства за терористични цели, независимо от техния произход.  

Още от края на ХХ век бързо развиващия се технически прогрес, новите начини за кому-

никация, технологии и финансови продукти започнаха все по-често да се използват от струк-

турите на организираната престъпност, за да легализират намиращите в тяхно разпореждане 

финансови средства. Глобалният характер на тези престъпни практики налага осъществяване-

то на системни, целенасочени и пропорционални превантивни действия срещу използването 

на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Адекватния отговор на тази незаконна дейност изисква осъществяването на координирани 

мерки от всички държави и заинтересовани страни в международен мащаб. При проектиране-

то и осъществяването на мерките за превенция следва да се постигне баланс между целта, от 

една страна да се защити обществото от престъпления, и да се съхранят стабилността и це-

лостта на финансовата система, от една страна, а от друга страна, от изграждането на регула-

торна среда, която да позволява на финансовите институции да осъществяват дейност си без 

да понасят прекомерни разходи за постигане на съответствие с регулаторните изисквания. 

Един от най-дискутираните въпроси свързан с легализирането на финансови средства с 

незаконен произход от сектора на финансовите услуги е свързан с мащаба и размера на тези 

средства. През 1996 г. МВФ публикува една твърде условна оценка за размера на тези сред-

ства, като го определи на нивото от 2 до 5% от размера на световната икономика. Работната 

група за финансово действие (FATF), междуправителствен орган, създаден за борба с изпи-

рането на пари, обаче не прие тази оценка, като обективна ,защото според тази група "като 

цяло е абсолютно невъзможно да се изготви надеждна оценка на размера на изпраните пари."  

 Най-често срещаната оценка в медиите относно размера на легализираните средства с 

незаконен произход е 1,5 трлн. долара годишно. Дионисиос Деметис, автор на книгата 

"Технология и изпиране на пари" (Technology and Anti-Money Laundering)
1
 оспорва това 

                                                           
1 Dionysios Demetis Technology And Anti Money Laundering: A Systems Theory And Risk Based 

Approach Published July 30th 2010 by Edward Elgar Publishing 
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число. Според него системата от операции по изпиране на пари е толкова мащабна и слож-

на, че практически е невъзможно да се определи размера легализираните средства с незако-

нен произход. Според него "най-често цитираната цифра от 1,5 трлн. долара, е неточна и 

служи по скоро за медийно ползване". 

Логично е да съществуват множество изследвания ,които да се опитват да оценят обема 

на легализираните средства с незаконен произход в глобален мащаб. В тази връзка голям 

интерес представлява изследването по модела на Джон Уокър, ръководител на Австралийс-

кия отдел за анализ на криминалната дейност, резултатите от което дават възможност да се 

даде точна оценка на размера на прането на пари в различни страни, както и посоката на 

приходите от легализирани средства
1
.Според него първо място по размер на легализиране 

средства с незаконен произход заемат САЩ. Размерът на тези средства в САЩ се оценява 

на 1,821 млрд.долара или над 46% от общата сума на легализираните средства с незаконен 

произход. На следващо място е Италия със сума от над 207 млрд. долара или 5,3% от обща-

та сума. Третата позиция се заема от Русия с 203 млрд. долара или 5,2% от общата сума. В 

тази негативна класация прави впечатление силното присъствие на страни от Европейския 

съюз, Легализиранте средства с незаконен произход в Германия са надхвърлят сумата от 

176 млрд. долара. Следват Франция със сума над 172 млрд. долара, Румъния над 159 млрд. 

долара, Великобритания над 94 млрд. долара. Общото ниво на легализираните средства с 

незаконен произход в световен мащаб според изследването се е увеличило от 2.85 трилиона 

долара през 1998 год. до 3.93 трилиона долара през 2011год. 

2. Секторът на финансовите услуги като адресат  
на нефинансовата информация 

Секторът на финансовите услуги
2
 е обект на различни дефиниции. Според Нюман и 

Милгейт той може да се определи като "съвкупност от финансови институции, пазари и 

механизми за тяхното регулиране"
3
. По-широка дефиниция на финансовата система дават 

Боди и Мертон. Според тях тя представлява "съвкупност от пазари, посредници, фирми, 

предоставящи финансови услуги и други институции, с помощта на които домакинствата, 

частните компании и правителствените организации реализират приеманите от тях финан-

сови решения"
4
. Под други институции се имат предвид елементите на финансовата инф-

раструктура, създаващи базисни условия за функционирането на финансовите пазари и 

финансовите посредници. В структурата на тази сектор мога да бъдат включени:  

 

Банкиране на дребно 

Retail Banking 

Тази категория се отнася до ежедневното банкиране, включително предоставянето тър-

говски и банкови услуги на физически лица. Тук също така се включва частното банкиране 

за клиенти, включително управление на портфейл. Банкирането на дребно може да включва 

и ежедневно управление на ежедневни транзакции, заплати, малки заеми, обмяна на чуж-

дестранна валута, деривати и т.н. за физически лица в тяхната стопанска дейност. 

                                                           
1 Smith D. Black Money: The Business of Money Laundering. 8 June 2011. URL: http://www. 

economywatch.com/economy-business-and-finance-news/black-money-the-business-of-money-

laundering.08-06.html  
2 Тhe Financial Services Sector Disclosures ; https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-

Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf 
3 Newman, P., M. Milgate, and J. Eatwell. The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Vol. 2, The 

Macmillan Press Limited, 1992, р. 539. 
4 Вж. Боди, З., Р. Мертон Р. Финансы. Пер. с англ., М., Изд. дом "Вилямс", 2003, с.62. 
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Търговско и корпоративно банкиране 

Commercial and Corporate Banking 

В тази категория на финансовите услуги са включени всички транзакции с организации 

(бизнес партньори от всякакъв размер, както и търговско и корпоративно банкиране, фи-

нансиране на проекти, транзакции с малките и средни предприятия (МСП) и предоставяне-

то на финансови услуги на правителствата (държавни ведомства). Тази група включва също 

корпоративни консултантски услуги, сливания и придобивания, пазарите на акции (дългови 

капитали и финансирането с ливъридж (т.е. заемане на пари за транзакции).  

 

Управление на активи 

Asset Management 

Тази категория финансови услуги се отнася до управлението на групи от капитали от 

името на трети лица. Капиталите на тези лица се инвестират в широк спектър от класове 

активи, включително акции, облигации, парични средства, имущество, международни ак-

ции, международни облигации, алтернативни активи (например фондове за частни инвести-

ции, рисков капитал, хедж фондове). Определението обхваща и елементи на инвестицион-

ното банкиране, включително търговията с акции и деривати на акции, както и облигации с 

фиксиран доход, дългови инструменти, търговски заеми и др. кредитни портфейли и кре-

дитни деривати. 

 

Застраховане 

Insurance 

В тази категория финансови институции се включват пенсионни, така и за животозаст-

рахователни услуги, предоставяни пряко или чрез независими финансови консултанти на 

широката общественост и служители на компании. Тези услуги обхващат застраховането на 

продукти или услуги за бизнеса, физическите лица, както и презастрахователни услуги. 

3. Предложение за включване на показатели относно превенция  
срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм в структурата  

на нефинансовата информация на организациите  
от сектора на финансовите услуги 

Показателите които, са обект на настоящото предложение се отнасят до рамката за не-

финансова отчетност на Глобалната инициатива за отчетност, "Global Reporting Initiative" 

(GRI)
1
. Тя е най-популярната и често прилагана рамка за нефинансова отчетност

2
. В насто-

ящия момент са прилагат актуализиране насоки за отчетност известни като "G4". Четвърта 

версия на насоките е резултат от сътрудничеството и усилията на експерти от различни 

институции и държави. GRI e международна независима организация, която възниква в края 

на 90-те години на ХХ в., чиято цел е да подпомага бизнеса, правителствата и различни 

други организации в усилията им да представят пред обществото информация относно въз-

действието, което дейноста им оказва върху околната среда, климатичните промени, коруп-

цията и др. За постигане на тази цел при партньорство с ООН, ISO и ОИСР, GRI разработва 

специални насоки, които се използват за създаване и поддържане на отчетност по различни 

показатели. Тези насоки към момента се прилагат в над 90 държави по света и се използват 

                                                           
1 Еnvironmental Accounting and Reporting. ACCA Global. Достъпен на: http://www.accaglobal.com/ 

za/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/p1/technical-articles/ 

environmental-accounting-and-reporting.html 
2 Пак там. 
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от компании от всички сфери на икономическата дейност. Към момента 93% от 250-те най-

големи компании в света предоставят информация имаща отношение към корпоративната 

социална отговорност и устойчивото развитие, а 82% съставят отчетите си, следвайки пре-

поръките, оформени в насоките на GRI.
1
 

Съставянето на отчети по насоките започва с дефинирането на т.нар. съществени или 

основни аспекти и граници, характерни за компанията, за която ще се състави отчета. За 

съществените аспекти се считат въпросите , които имат важно значение за дейността на 

организацията. Данните относно съществените аспекти служат за взимане на основните 

решения в дейността на организацията.
2
 Следващата стъпка е да се определи кои от тези 

съществени аспекти имат значение само за дадената организация, и кои могат да бъдат съ-

ществени и други заинтересовани страни. Този процес в насоките се определя като дефини-

ране на границите на отчетността. 

Съществуват два вида отчетност според рамката на "G4".Първият вид представлява об-

ща стандартна отчетност, вторият вид се отнася до специфичната отчетност на организацията. 

В рамките на първия вид отчетност се предоставя "информация от общ характер относно 

организацията и това как е структуриран процеса на отчетността в нейните рамки."
3
  

Специфичната отчетност от своя страна бива два вида. Единият вид обхваща управленс-

кия подход на организацията, другият вид се отнася до конкретни индикатори. При отчита-

нето на управленския подход се предоставя информация относно три елемента – кои са 

съществените аспекти от дейността на организацията управлението на различните аспекти в 

дейността, както и как се оценява и проследява качеството на управление. Отчитането на 

управленския подход следователно представлява цялостен преглед на начините и действия-

та на организацията по отношение на нейната дейност в икономически, екологичен и соци-

ален план. 

Отчетността с използването на конкретни индикатори предполага организацията да съ-

бира, изчислява и поддържа данни за тези от аспектите от своята дейност, които смята за 

съществени. Насоките "G4" предлагат разнообразни видове индикатори по различни въпро-

си на устойчивото развитие.Всяка организация може да си избере за целите на своята от-

четност онези от тях, които смята, че са релевантни за нейната дейност и информацията от 

които би била полезна на различните заинтересовани страни.
4
 

Освен общите насоки за нефинансова отчетност които, които отнасят всички организа-

ции, във системата на "Global Reporting Initiative" се прилагат и насоки, които се отнасят до 

конкретни икономически сектори, какъвто е сектора на "Финансовите услуги"
5
  

Показателите, които се отнасят до превенцията срещу изпирането на пари биха могли да 

бъдат включени в насоките които се отнасят до финансовия сектор, и по-конкретно в група-

та показатели от подкатегорията "Общество". В тази група вече присъстват и два други 

показателя, които се отнасят до дейности близки до превенцията срещу изпирането на пари. 

                                                           
1 Вж. About GRI.https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/ 

default.aspx, достъпен на 20.05.2016 г. 
2 An Introduction to G4. The next generation of sustainability reporting. Достъпен на: https://www. 

globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf 
3 Желязкова В, Яким Китанов. Схемите за екологична отчетност и тяхното значение за осъществява-

нето на цялостен финансов контрол над дейността на фирмите сборник доклади. Проблеми в теория-

та и практиката на контрола в България през втория програмен период. (2014-2020)стр.18-27 (2014-

2020)ISBN 978-954-644-956-6 
4 An Introduction to G4. The next generation of sustainability reporting. Достъпен на: https://www. 

globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf 
5 Тhe Financial Services Sector Disclosures ; https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-

Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf; 

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
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Тези показатели се отнасят до аспектите в дейността на финансовите институции свързани с 

противодействието на корупцията и нормативното съответствие. 

Показателите от подкатегорията "Общество" по-принцип имат за цел да опишат въз-

действието, което оказва дейността на организацията върху обществото и местните общ-

ности. Показателите, които се отнасят до превенцията срещу изпирането на пари имат за 

цел да представят системата за оценка, анализ и мониторинг на риска и системата за управ-

ление на риска на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Показателите могат 

да бъдат представени в самостоятелен аспект както следва:  

  

Аспект: Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм 
Рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризъм се изразява във вероятността 

клиентът да използва финансовата система за изпиране на пари или финансиране на теро-

ристични дейности и/или лица, което от своя страна би застрашило икономическата ста-

билност и доверието във финансовия сектор.  

За да осъществяват ефективна превенцията срещу изпирането на пари и финансиране на 

тероризма финансовите институции трябва да изградят необходимия капацитет да могат да 

идентифицират потенциалния риск. 

Конкретните показатели, включени в този аспект се предлага да бъдат:  

1. Система за оценка, анализ и мониторинг на риска от изпиране на пари и финансиране-

то на тероризъм в дейността на организацията. 

2. Система за управление на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Дизайнът на предлаганите показатели е в съответствие с рамката за нефинансова отчет-

ност на "Глобалната инициатива за отчетност" "Global Reporting Initiative" (GRI)
1
, относно 

сектора на "Финансовите услуги".
2
 

4. Показатели относно превенция срещу изпирането на пари  

и финансирането на тероризъм 

4.1.  Система за оценка, анализ и мониторинг на риска от изпиране на пари  

и финансирането на тероризъм в дейността на организацията  
 

Първият показател относно посочения по-горе аспект се предлага да бъде:  

1. Система за оценка, анализ и мониторинг на риска от изпиране на пари и финан-

сирането на тероризъм в дейността на организацията. 

1.1. Методи и способи за идентифициране на клиентите и произход на техните сред-

ства. 

1.2. Оценка на рисковия профил на клиентите на организацията. 

1.3. Мониторинг и анализ на дейността на клиентите на организацията. 

В съответствие с дизайна на системата за отчетност, този показател може да има следна-

та структура и атрибути : 

 

Приложимост  

Прилагането на система от методи и инструменти за оценка риска дава възможност да се 

определи степента на риск, свързана с конкретни клиенти и сделки, както и възможност 

                                                           
1 About GRI.https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/ 

default. aspx, достъпен на 20.05.2016;  
2 Тhe Financial Services Sector Disclosures ; https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-

Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf; 

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
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мерките по превенция да се фокусират върху клиенти и транзакции, които представляват 

потенциална заплаха
1
. 

Ефективната оценка на риска е непрестанен процес. Степента на риск може да се проме-

ни в резултат на въвеждане на нов продукт, навлизане на нови пазари, откриване и закрива-

не на сметки на високорискови категории клиенти, при промяна на правила и процедури. В 

тази връзка е необходимо финансовите институции периодично да актуализират своята 

оценка на риска, като вземат предвид ефекта от настъпилите промени. 

 

Съставяне на информацията 

Всяка финансова институция разработва и прилага система за контрол и предотвратява-

не изпирането на пари и финансирането на тероризъм при работа с клиенти. Част от систе-

мата включва прилагане на адекватни процедури за установяване на бизнес отношения с 

клиенти. Резултатът от процедурите за идентификация и оценка на рисковия профил на 

клиентите определя характера прилаганите от организацията мерки за намаляване или отст-

раняване на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризъм. Преди установяване 

на делови отношения с конкретен клиент, финансовата институция е длъжна да го иденти-

фицира, като в зависимост от информацията и профила на клиента се извършва комплексна, 

опростена комплексна или разширена комплексна проверка Процедурата на тези проверки 

по принцип включва установяване на самоличността на клиента въз основа на надеждни, 

независими и обективни източници. Мерките за проверка на клиента обхващат:  

 идентифициране на клиента и произхода на средствата чрез проверка на неговата 

идентификация и дейността му въз основа на документи, данни или информация, получени 

от надежден и независим източник;  

 идентифициране на действителния собственик и вземане на подходящи мерки за 

проверка на неговата самоличност, така че задължените субекти да са удовлетворени, че 

знаят кой е действителният собственик, включително по отношение на юридически лица, 

доверителна собственост, дружества, фондации и сходни правни форми, като вземат подхо-

дящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента; 

 Информацията, която е получена по повод е идентифициране на клиента и произхода 

на средствата служи за изграждане на първоначалния рисков профил на клиента и за него-

вото класифициране в съответна рискова категория. При определянето на първоначалния 

рисков профил на клиента може да се използва и допълнителна, информация за неговото 

социално положение и финансовото състояние, характера и мястото на извършване на дей-

ността му, данни за неговите контрагенти.  

Класификацията на клиента в определена рискова категория е от изключителна важност 

за определяне на естеството на бъдещите делови взаимоотношения между него и финансо-

вата институция. 

Докато са в делови отношения със своите клиенти, финансовите институции периодично 

трябва да прилагат мерки за комплексна проверка, и да се поддържат актуални данни за 

дейността им. 

 Мониторингът върху деловата дейност предполага постоянно наблюдение върху тех-

ни операции и сделки, включително внимателно проучване на сделките, предприети по 

време на целия период на тези взаимоотношения. По този начин може да се създадат гаран-

ции, че осъществяваните сделки са в съответствие с информацията, известна за клиента. 

Текущото наблюдение е съществен елемент за ефективно контролиране и намаляване на 

риска. За целта е необходимо банката да разполага с актуална информация за обичайната 

                                                           
1 Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Wolfsberg Group (2006), 

www.wolfsberg principles.com/pdf/Wolfsberg_RBA_Guidance_(2006).pdf 

http://www.wolfsberg/
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дейност на клиента, така че да е в състояние да идентифицира операции, които попадат 

извън рамките на изградения клиентски профил. Обхватът на наблюдението ще зависи от 

рисковата категория, в която е класифициран клиентът. Банките трябва да обръщат специ-

ално внимание на всички сложни, необичайно големи транзакции и на всички необичайни 

типове операции, които нямат очевиден икономически и правен смисъл. 

 

Източници на информация 

Възможните източници на информация са специализираните служби или длъжностни 

лица отговорни за прилагането на системата за превенцията срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. Източник на информация може да бъде и вътрешния одит по 

повод на оценка на правилното прилагане на процедурите и тяхното прилагане в дейността 

на финансовата институция  

 

Справки 

1. Конвенция на ООН за транснационалната организирана престъпност (Конвенцията от 

Палермо) от 2000 г; United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New 

York, 15.11 2000 https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html 

2. Четвърта директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането 

на тероризъм; (Directive EU 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 

2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or 

terrorist financing). 

3. Специфични фактори на риска свързани с легализацията (измиването) на доходи от 

корупция; Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption. Assistance to 

Reporting Institution June 2012; http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ 

Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corrupt

ion.pdf 

4. Международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането и разпрост-

ранението на тероризма FATF (2012); International Standards on Combating Money Laundering 

and the Financing of Terrorism & Proliferation,The FATF Recommendations, FATF, Paris 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_ 

Recommendations.pdf 

5. Ръководство за риск ориентиран подход за управление на риска от изпирането пари; 

Wolfsberg Group (2006), Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering 

Wolfsberg Group (2006); www.wolfsberg principles.com/pdf/Wolfsberg_RBA_Guidance_ 

(2006).pdf 

6. Управление на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма 

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism Feb 2016; 

Bank for International Settlements,https://www.bis.org/publ/bcbs275.htm 

 

4.2.  Система за управление на риска от изпирането на пари  

и финансирането на тероризма 
Втория показател се предлага да бъде: 

2. Система за управление на риска от изпирането на пари и финансирането на те-

роризма  

2.1. Вътрешните правила на организацията за контрол и предотвратяване на изпи-

рането на пари и финансирането на тероризъм 

2.2. Функции и структура на специализираните служби за прилагането на система-

та за превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в струк-

турата на организацията  

http://www.fatf/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents%20/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents%20/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.wolfsberg/
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2.3. Обучение на сътрудниците на организацията относно превенцията срещу изпи-

рането на пари и финансирането на тероризма  
В съответствие с дизайна на системата за отчетност, този показател може да има следна-

та структура и атрибути: 

 

Приложимост  

Финансовите институции са длъжни да управляват всички рискове свързани с дейността 

им. В тази връзка те са длъжни да изградят системи за управление на риска на изпирането 

на пари и финансирането на тероризма. Тази системи трябва да бъде описана във приети от 

организацията вътрешни правила за управление на риска. 

Специализираните служби за превенция са основно организационно звено за прилагане 

на политиката и процедурите за управление на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма.  

От особено значение за изграждане и поддържане капацитета на системата за управле-

ние на риска е провеждането на подходящо и системно обучение на сътрудниците на фи-

нансовата институция. 

 

Съставяне на информацията 

Финансовите институции са задължени да разработят и приемат вътрешни правила за 

управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, която включва: 

 разработени процеси за идентифициране на съществуващи или на потенциални рис-

кове;  

 ясно определени правомощия и отговорности за управление на риска;  

 анализ на риска;  

 измерване на риска чрез създаване на механизми и процедури;  

 ефективна и надеждна информационна система;  

 контрол и намаляване на риска; 

 процедура за начин и честота на представяне на информацията на Съвета на директо-

рите или Управителния съвет на банката. 

 Службите за вътрешен контрол и специализираните служби за превенция играят 

важна роля при подготовката и прилагането на банковата политика и на процедурите. Като 

правило, службата за вътрешен контрол трябва да осигури независима оценка на политики-

те и процедурите на банката, включително на тяхното съответствие с правната и регулатор-

на рамка. Финансовите институции определят лице на ръководна длъжност, което ръководи 

и отговаря за управлението на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в 

организацията. Това лице осъществява връзката с регулаторните агенции и правоохрани-

телните органи, като докладва за съмнителни операции и лица.  

 Важен елемент в изграждането на ефективна система за превенция срещу изпирането 

на пари и финансирането на тероризъм е провеждането на подходящо и системно обучение 

на сътрудниците на финансовата институция. Обучението трябва да бъде ориентирано как-

то към запознаване с правната рамка, така и към специфичните професионални задължения 

на сътрудниците 

 Адекватно управление на риска в областта на превенцията срещу изпирането на пари 

и финансирането на тероризма изисква от финансовата институция да минимизира риска, 

който възниква при въвеждане на новите технологии (интернет банкиране, електронни па-

ри), даващи възможност за анонимност 
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Източници на информация 

Възможните източници на информация са специализираните служби или длъжностни 

лица отговорни за прилагането на системата за превенцията срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. Източник на информация може да бъде и вътрешния одит по 

повод на оценка на правилното прилагане на процедурите и тяхното прилагане в дейността 

на финансовата институция  

 

Справки 

1. Конвенция на ООН за транснационалната организирана престъпност (Конвенцията от 

Палермо) от 2000 г.; United Nations Convention against Transnational Organized Crime; New 

York, 15 November 2000; https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/ UNTOC.html 

2. Четвърта директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането 

на тероризъм (Directive EU 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 

2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or 

terrorist financing). 

3. Специфични фактори на риска, свързани с легализацията (измиването) на доходи от 

корупция; Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption ; Assistance to 

Reporting Institution June2012; 

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20t

he%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf 

4. Международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансиранетои разпрос-

ранетието на тероризма FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering 

and the Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations, FATF, Paris;  

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendation

s.pdf 

5. Ръководство за риск ориентиран подход за управление на риска за изпирането пари 

Wolfsberg Group (2006), Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering 

Wolfsberg Group (2006);  

www.wolfsberg principles.com/pdf/Wolfsberg_RBA_Guidance_(2006).pdf 

6. Управление на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма; 

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism Feb 2016 

Bank for International Settlements;https://www.bis.org/publ/bcbs275.htm 

Заключение 

В заключение смятам, че включването в системата на нефинансова отчетност на финан-

совите институции на показатели относно превенцията на прането на пари и финансиране 

на тероризма ще даде възможност в съдържанието на техните нефинансови отчети да бъде 

отразена дейността им в една важна за обществото област.  

Превенцията срещу изпирането на пари е динамично, разширяващо понятие. По своята 

същност тази превенция е непрекъснат процес, в който финансовите институции интегрират 

постоянно нови методи и инструменти в текущата си дейност. Динамиката и разширяващия 

се обхват на формите на пране на пари предполагат от своя страна постоянното усъвършен-

стване на инструментариума за превенция. В тази връзка информацията, която може да 

бъде представена по повод на предложените показатели ще позволи на всички заинтересо-

вани страни да поставят обективна оценка за постигнатата ефективност в дейността на фи-

нансовите институции. 

http://www.fatf/
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.wolfsberg/
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ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА РАЗКРИВАНЕ  

НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ* 

Резюме 

Актуализираният наскоро Закон за финансово управление и контрол насочва усилията на ръково-

дителите на фирми и организации от публичния сектор към създаване на стратегии, цели и подходи, 

свързани с изпълнението на дейността им и по-конткретно – икономичността, ефективността и ефи-

касността му. Ново е изискването, че създаваните системи за управление и контрол трябва да осигу-

ряват разумната увереност, че поставените цели ще трябва да бъдат постигани и чрез превантивни и 

разкриващи действия, касаещи измамите и нередностите. Целта на тази статия е да предложи практи-

чески подходи за разкриване на измами и злоупотреби в системите вътрешен контрол, създавани от 

големи и малки фирми и учреждения от публичния сектор според изискванията на настоящото зако-

нодателство.  

Ключови термини: разкриване и предотвратяване, измами и злоупотреби, икономичност, ефек-

тивност, ефикасност, контролни процедури 

 

Abstract 

The recently updated Financial Management and Control Act directs the efforts of the managers of 

companies and public sector organizations to create strategies, goals and approaches related to the 

performance of their activities and more consistently – economy, effectiveness and efficiency. It is a new 

requirement that the management and control systems put in place must provide reasonable assurance that the 

objectives set will also need to be achieved through preventive and disclosure mesures on fraud and 

irregularities. The purpose of this article is to provide practical approaches for detecting fraud and abuse in 

internal control systems created by large and small businesses and institutions in the public sector as required 

by current legislation 

Keywords: detection and prevention, fraud and abuse, economy, effectiveness, efficiency, control 

procedures 

JEL класификация / JEL Classification: M240 

Увод/Introduction 

Измененият и допълнен наскоро Закон за финансово управление и контрол в публичния 

сектор
1
 насочва усилията на ръководителите на фирми и организации от публичния сектор 

към създаване на стратегии, цели и подходи, свързани с изпълнението на дейността им и по-

конкретно – икономичността, ефективността и ефикасността му. Ново е изискването, че 

създаваните системи за управление и контрол трябва да осигуряват разумната увереност, че 

поставените цели ще трябва да бъдат постигани и чрез превантивни и разкриващи действия, 

касаещи измамите и нередностите.
2
 

В настоящата статия се насочваме към определяне на практическите подходи, които мо-

гат да бъдат възприемани както от ръководството, така и от одиторите (вътрешни и/или 

външни) и насочвани към разкриване на измами, злоупотреби и нередности в системите 

вътрешен контрол, създавани от големи и малки фирми и учреждения от публичния скетор 

според изискванията на настоящото законодателство. 

                                                           
* Доц. д-р Димитър Динев, CFE, Университет за национално и световно стопанство, ddinev@unwe.bg 
1 Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Изм. и доп. ДВ. Бр.13 от 14 фев. 2019 г. 
2 Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, ДВ. 13, 12.02.2019 г., чл. 5 (5) 

mailto:ddinev@unwe.bg
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Изложение/Main Text 

Съществуващата контролната среда 
Контролната среда винаги е определяла и определя управленския тон във фирмите и уч-

режденията от публичния сектор и е оказвала влияние върху контролното въздействие на 

нейните служители. Тя се явява базата на всички други компоненти на системата за вътре-

шен контрол и предоставя йерархичната структура и степента на дисциплинираност. При 

оценката ѝ вътрешните и външни одитори, както и проверителите на измами би трябвало 

внимателно да анализират функционираните й, особено при разкриване на индикатори за 

измами във всеки един елемент на контролната среда, представени по-долу: 

• Ръководителите. Ръководителите (мениджмънтът) би трябвало осъществяват бизнеса 

на високо етично ниво и би трябвало ясно и прозрачно
1
 да оповестява своите указания за 

правилното поведение чрез правилници за осъществяване на дейността, ръководства за 

политиката, срещи със служителите и други средства. Ако мениджмънтът не действа по 

правилния начин, някой от ръководителите би могъл да извърши измама при наличието на 

достатъчно благоприятни възможности и натиск. По подобен начин, ако мениджмънтът не 

изисква или не моделира стандарти за правилно и етично поведение, служителите биха 

могли да възприемат, че мениджмънтът не го е грижа за това, макар че има законодател-ни 

иизисквания и могат да станат по-склонни да извършват измами. 

• Организация и отговорности. Фирмите и организациите, които притежават твърде 

сложни структури или неясно дефинирани отговорности, могат да бъдат особено податливи 

на измами и злоупотреби. В такива ситуации е по-лесно да се прикрие измамата, което мо-

же да накара нечестния служител да извърши измама. 

• Практиката по наемане на работа. Предоставените автобиографични данни на кан-

дидатите за служители би трябвало да бъдат щателно проверявани преди наемане на работа 

в учреждението/организацията. Служител, който е присвоявал активи или информация от 

предходен работодател е много повече вероятно да се опита да присвоява и от следващия си 

работодател. 

• Съветът на директорите. По-големите организации се нуждаят от надзор от ефектив-

но действащ Съвет на директорите. Без такъв надзор, например доминиращ ръководител би 

могъл да отклонява пари, активи или ресурси на организацията в своя изгода или да повли-

яие за изготвянето на неверни финансови отчети. Това не се отнася до по-малките фирми, 

притежавани от един собственик (държава или община), където честността и етиката на 

ръководителя, който е и мениджър често играе съществена роля при създаването на силна и 

ефективна контролна среда. 

 

Контролната среда при малките фирми 

Макар и да липсват писани правила за провеждане на изпълнение на дейността в малки-

те фирми, там би трябвало да съществува култура, която да насочва към важността от чест-

но и етично поведение. Такава култура би могла да бъде създавана и демонстри-рана чрез 

видимото и пряко участие на ръководителя/мениджъра. По подобен начин, политиките, 

касаещи човешките ресурси могат и най-често не са документирани, но това не означава, че 

не трябва устно да бъдат обявявани и следвани. И макар, че формализираната документация 

е за предпочитане, тя не винаги е необходима, за да съществува политика, която да се при-

лага ефективно. 

                                                           
1 Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, ДВ. 13, 12.02.2019 г., Доп. разп. 

§1(12). 
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В повечето малки фирми ръководителят/мениджърът трява да е водещ при създаването 

на атмосфера на съзнателност към контрола. Ако мениджмънтът притежава правилно от-

ношение към поддържането на надеждни и верни счетоводни записвания и към спазването 

на създадените политики и процедури, тогава и служителите е по-вероятно да бъдат по-

съзнателни при осъществяването на своите задъжения. По подобен начин, ако отношението 

на мениджмънта е надменно и проявявя неуважение към правилните за фирмата практики, 

тогава и служителите е по-възможно да бъдат неакуратни към своите задължения.  

 

Честното отношение на ръководителя/мениджъра 

Влиянието на ръководителя/мениджъра в малките фирми доминира на всички. Отчита-

нето на честността на ръководителя/мениджъра е важен фактор във вътрешния контрол на 

малките фирми. Факторите като тенденцията на ръководителя/мениджъра да поема необи-

чайни или ненужни бизнес рискове могат да създадат мотива или натиска да се извърши 

измама.  

От друга страна, ръководителят/мениджърът, поради способността да доминира върху 

дейността, може да извърши и прикрие незаконни транзакции. Дори и честният ръководи-

тел/мениджър в някои случаи би могъл да бъде мотивиран, за да повлияе значително върху 

изготвянето на неверни финансови отчети, а проверителят на измами би трябвало да раз-

познава тези обстоятелства. Някои обстоятелства, които влияят върху отношението на ръ-

ководителя/мениджъра и върху контролната среда са следните: 

a. желанието да намали печалбата и да минимизира данъците; 

b. желанието да увеличи данъчните облекчения като прехвърля лични разходи към фир-

мените разходи; 

c. значителното напрежение върху личните финанси на ръководителя/мениджър, за да 

обепечава бизнеса си с оперативен капитал; и 

d. необходимостта от външно финансиране, което е в зависимост от представянето на 

благоприятни оперативни резултати или подобрено финансово състояние. 

 
Оценка на рисковете 

Оценката на рисковете представлява организационното идентифициране, анализ и мени-

джмънт на рисковете, касаещи целите на вътрешния контрол, като например, надеждно 

финансово докладване и съхраняване и опазване на активите. В контекста на финансовото 

докладване, то мобе да бъде описано като идентифицирането на видовете потенциални 

неверни твърдения и създаването на контроли, за да предотвратяват или своевременно да 

разкриват тези неверни твърдения. В контекста на съхраняване и опазване става дума за 

идентифицирането и аналзирането на рисковете за неоторизирано придобиване, използване 

или бракуване на активи на организацията и създаване на политики и процедури за ефек-

тивно управление на тези рискове. 

Ключов етап в процеса на оценка на рисковете е идентифицирането на промени-лите се 

условия и предприемане на необходимите мерки. Това включва идентифициране-то и опо-

вестяването както на външни, така и на вътрешни събития и дейности, които могат да за-

сегнат целите на вътреш-ния контрол на организацията, както включва и анализиране на 

свързаните с това рискове. Рисковете, отнасящи се до финансовото докладване или съхра-

няване и опазване на активите могат да възникнат в следствие на следните фактори: 

• Промени в оперативната среда на организацията 

• Нов персонал 

• Нова или променена информационна система 

• Бързо израстване в управленската йерархия вътре в организацията 

• Нова технология 
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• Нови продукти, услуги или дейности 

• Преструктуриране вътре в организацията 

• Транзакции с чуждестранни фирми и/или организации 

• Счетоводни промени и нововъедения 

Когато възникнат подобни на гореспоменатите промени, е възможно някои ако не и 

всички контроли да станат по-малко действащи и ефективни. От гледна точка на провери-

теля на измами, първостепенно внимание трябва да се обърне на факта, дали съществените 

промени са възникнали наскоро и дали менижмънтът е извършил преглед на съответните 

контроли, каксаещи настъпилите промени. 

 

Оценка на рисковете в малките фирми  

Процесът на оценяване на рисковете в малките фирми обикновено е неформален. Целите 

на вътрешния контрол могат да бъдат различавани подсъзнателно, а не формализирано. 

Ръководителят/мениджърът може да научи за рисковете, касаещи тези цели чрез преки пер-

сонални контакти със служителите (които често са и роднини) и с клиенти или доставчици. 

Въпреки това, проверителят на измами трябва да пристъпва към оценката на рисковете по 

един и същи начин, отнасящ се до всички проверявани организации/предприятия. 

 

Познаване на системите за информиране и комуникация  

Информационни системи  

Информационните системи обезпечават отчети, доклади и други данни, които създават 

възможността да се управлява организацията. 

Информационната система, касаеща финансовото докладване в основата си е еквивален-

тна на счетоводната система. Тя се състои от методите, създадени за идентифициране, обе-

диняване, анализиране, класифициране, записване и докладване на сделки и условия, както 

и за поддържане на подотчетността за активите, задълженията и капитала на организацията.  

Освен това те генерират информация, необходима за осъществяването на множество 

контролни дейности. Информационната система може да бъде компютъризирана, ръчно 

поддържана или да е комбинация в зависимост от размера и сложността на дейността на 

организацията. 

Информационната система обезпечава одиторската следа на транзакциите и записвания-

та, извършени в счетоводните книги на организацията. Много видове измами, предимно 

наричани "балансови измами", са прикривани чрез манипулирането на счетоводната система. 

Една ефективна информационна система предоставя ясна одиторска следа и затруднява 

прикриването. Тя има адекватни документи и записвания в подкрепа на всички транзакции 

и счетоводни записвания. И обратно, слабата информационна система предоставя благоп-

риятни възможности за измами поради създадените възможности за прикриване.  

Трябва да се подчертае, че много ангажименти за разкриване на измами изискват от оди-

торите и проверителите на измами да се запознават с потока от транзакции, преминаващ 

през информационната система.  

 

Комуникация 

Комуникацията се отнася до предоставяне на ясно познаване на вътрешния контрол, за 

това как работи и за отговорностите на служителите и мениджмънта по отношение на вът-

решния контрол. Тя включва и оповестяването към трети страни на изискванията на орга-

низацията за извършване на отделните дейности. Комуникацията може да бъде под формата 

на ръководства за политиката, меморандуми, писма, устна комуникация и др. Формата на 

комуникация зависи от размера и структурата на организацията.  
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Комуникацията се отнася и до потока от информация отдолу нагоре в организацията. За 

да бъдат контролите ефективни, служителите би трябвало да могат да докладват за изклю-

ченията на съответните нива на фирмено ръководство.  

 

Информационните системи в малките фирми 

Тук информационните системи са много по-малко формализирани, но често са съвсем 

ефективни и ефикасни. Чрез същественото въвличане на ръководителя/мени-джъра там 

често няма нужда от разточителни обяснения на счетоводните процедури или на писаните 

политики. Освен това, поради по-малкото нива на управление, ефективната комникация 

може да бъде постигнат по-лесно и по-евтино. Комуникацията обикновено възниква чрез 

ежедневните срещи и обсъждания с ръководителя/мениджъра.  

 

Контролните дейности 

Контролните дейности са политиките и процедурите, създадени, за да подпомагат при-

веждането в действие на менижърските указания. Тези дейности обикновено включват два 

елемента: а) политика, чрез която се показва какво ще се прави и б) процедурата, чрез която 

се прилага политиката. Начинът, по който политиките се оповестяват и процедурите прила-

гат зависи от размера и характера на дейността на организацията.  

Контролните дейности обхващат набор от дейности. Проверителите на измами като цяло 

ще бъдат най-заинтересовани от следните видове контролни дейности: 

• Прегледи на изпълнението на дейността 

• Независими проверки 

• Разделение на задълженията 

• Контроли на достъпа и оторизирането 

Тези контроли могат да бъдат използвани за оценка на свързаните с измамите вътрешни 

контроли в различни сфери на дейност в организацията. 

 

Прегледи на изпълнението на дейността 

Прегледите на изпълнението на дейността представляват сравнения на информацията от 

текущите (междинни) финансови отчети с друга оперативна информация. Например, мену-

иджърът би могъл да сравни приходите от продажби за текущия период или тази за счето-

водната печалба с бюджетните стойности или с информацията от предходния отчетен пери-

од. Друг вид преглед на изпълнението на дейността е сравняването на финансова информа-

ция с оперативни данни като например приходите от продажби с броя на изпращанията на 

стоките. 

Проверяването на различията от очакваните резулатати може да доведе до разкриването 

на грешки или измама. 

 

Независими проверки 

Независимите проверки тестват други дейности на служителите. Те включват контроли-

те, които обезпечават акуратността и пълнотата на счетоводните записвания. Независимите 

проверки могат да бъдат извършвани по различни начини, някои от които са: 

• Повторна проверка. Работата на служителя може да бъде извършена отново или да бъ-

де проверена от конкретния ръководител или друг служител. 

• Компютърно потвърждение. Компютрите могат да тестват извършената от служител 

работа. Например, чрез компютър може да се проверят изчисленията по фактури за продаж-

би или да се сравнят номерата на клиентите със списъка на одобрените клиенти. Теста може 

да потвърди ии отхвърли записване на сделка или име, които се явяват различие или изклю-

чение от предварително очакваните резултати.  
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• Отпуск или ротация на служителите. Понякога, прикриването или извършването на 

измама изисква постоянно присъствие и внимание от страна на извършителя. За да се про-

тивопоставят на тези измами, организациите могат да изискват ползването на годишни от-

пуски, обикновено за една или две пълни седмици. И докато служителите са в отпуск, на 

тяхно място работят други служители, което прави по-трудно извършването на измами. 

Същата контролна цел би могла да бъде постигната чрез периодична ротация на задължени-

ята на служителите.  

• Одити. Периодични външни и вътрешни одити на дейностите предоставят благопри-

ятни възможности за разкриване на измами и злоупотреби, а присъствието на одитора би 

могло да обезкуражи нечестни служители, които се опитват да извършат измама. 

 

Разделение на задълженията 

Когато е възможно, несъвместими задължения би трябвало да бъдат осъществявани от 

различни служители. Например, задълженията за разрешаване (оторизиране) на сделки, 

осчетоводяване на сделки, съхраняване и опазване на активи би трябвало да бъдат възлага-

ни на различни служители.  

Разделението на задълженията е една от най-ефективните контроли, прилагани за пре-

дотвратяване или разкриване на измами и злоупотреби. По подобен начин, области, където 

липсва разделяне на задълженията, често създават благоприятни възможности за извършва-

не на измами. 

 

Контроли за достъп и оторизиране  
Тези контроли се създават, за да обезпечават факта, че само служители, които имат раз-

решение, могат да извършват сделки или да имат достъп до активите, документите и запис-

ванията на организацията. Примери за такъв тип контроли могат да бъдат: 

• Защита на компютърните файлове с пароли 

• Лимити за разпореждане с активи на организацията 

• Двойна подотчетност на паричните приходи в брой или на касовата наличност 

• Физическо съхраняване и опазване на активите, податливи на кражба (например, каси 

за парите или ценните книжа, охранителни системи за материалните запаси и други активи) 

• Физически контроли на документите, записванията и информацията на организацията 

(съхраняване на платежните документи, бази с данни на клиенти в заключени помещения) 

Ефективните контроли за оторизиране и достъп съкращават благоприятните възможнос-

ти за извършване и прикриване на измами. Служителите не могат да крадат или присвояват 

активи, до които нямат достъп и няма да могат да променят документи или записвания, ако 

нямат достъп до тях. 

 

Контролните дейности в малките фирми (организации) 

В малките фирми разделението на задълженията често създава трудности поради огра-

ниченото количество на служителите. Въпреки това, обаче, дори малките фирми с няколко 

служители биха могли да възлагат задължения по начин, който да предполага адекватно 

разделение на несъвместимите задължения. Ако това, все пак, не е възможно, прекият над-

зор от страна на ръководителя/мениджър обикновено обезпечава нужния контрол.  

Например, за паричните средства, липсата на разделение на задълженията би могла да се 

компенсира, ако ръководителят/мениджърът сам: 

• Подписва платежните документи 

• Извършва банкови вноски и депозити  

• Получава пряко банковите извлечения (банковата поща) 
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• Преглежда банковите извлечения и съпоставя информацията със счетоводните запис-

вания 

• Извършва мониторинг на изпънението на задълженията 

 

Мониторинг 
И тъй като организациите и персоналът се променят непрекъснато, контролите също 

трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато, за да се определи дали те продължават да са 

релевантни и да съответстват на новите рискове за организацията.  

Мониторингът е процес, чрез който се оценява качеството на вътрешния контрол на ор-

ганизацията в течение на времето и включва редовното оценяване на дизайна и действието 

на контролите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо. 

Мониторинговите дейности също така биха могли да разкрият факти и данни или инди-

катори за измами. Например, когато мениджърът-фармацевт сравнява наличните активи със 

осчетоводените стойности, може да открие, че някои от активите (лекарства, например) 

липсват. 

Мониторингът би могъл да се осъществява посредством:  

a. непрекъснато върху дейността,  

б. отделни оценки, или 

в. комбинация от двата подхода. 

При определянето на това дали са необходими отделни оценки, мениджмънтът би тряб-

вало да има предвид характера на промените, възникващи в организацията, свързаните с тях 

рискове, компетентността и опитността на персонала, прилагащ контролите и резултатите 

от непрекъснатия мониторинг.  

Тук е логичен изводът, че колкото по-голяма е ефективността от непрекъснатия монито-

ринг, толкова по-малка е необходимостта от отделни оценки.  

Непрекъснатият мониторинг включва мениджърските, надзорническите дейности и дру-

ги дейности, които персоналът извършва при осъществяване на своите дейности. Например, 

мениджърът може да оспори отчет или доклад, който се различава съществено от неговите 

наблюдения и познания за извършваните дейности. 

Външни заинтересовани от дейността на организацията страни биха могли да предоста-

вят информация, с която да я подпомагат при извършване на мониторинга на контролите. 

Например, външните одитори биха могли да предоставят препоръки за подобряване на кон-

тролите на базата на проведения от тях одит на финансовите отчети. 

Клиентите, с покрепящи сделките съпровождащи документи и чрез плащанията си по 

фактурите, представляват друг пример на външна страна, която може да подпомага мени-

джмънта при мониторионга му на дейностите.  

Много от доставчиците предоставят подкрепяща сделките информация чрез изпращане 

на месечни отчети на извършените (например, лизингови) плащания.  

Друг важен аспект на мониторинга е мениджърската реакция на проблемите или към по-

дозираните нередности. Ако мениджмънтът реагира своевременно в такива ситуации, това е 

сигнал, който може да послужи за обезкуражаване на нечестните служители дори и да си 

помислят за извършването на измами и злоупотреби. 

 

Мониторингът в малките фирми/организации  

Непрекъснатият мониторинг на дейностите в малките фирми обикновено се извършва от 

ръководителя/мениджъра и затова потребността от отделни оценявания е по-малка при един 

ефективно прилаган мониторинг.  
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Вътрешният одит в малките фирми/организации 

Един от методите, които някои организации използват, за да извършват мониторинг на 

вътрешния контрол, е чрез отделни оценки, извършвани от вътрешните одитори. В повечето 

малки фирми липсват вътрешни одитори, но ако все пак в някои от тях има назначен такъв, 

или използват оутсорсинг на вътрешния си одит, одиторът или проверителят на измами 

трябва да има предвид ефекта от неговата работа върху цялостния вътрешен контрол. Фак-

торите, които трябва да се имат предвид при оценяването на функцията "вътрешен одитинг" 

могат да бъдат: 

a. Статусът в организацията (например, дали вътрешнит одитор докладва директно на 

Съвета на директорите илина одитния комитет). 

b. Прилагането на професионалните стандарти за вътрешен одитинг 

c. Планът за вътрешни одити (характерът, времетраенето и обхвата на провежданите 

вътрешни одити) 

d. Ограниченията за достъп до документите и записванията или обхвата на провеждани-

те процедури по вътрешен одит. 

Заключение/Conclusion 

Извършените наскоро изменения и допълнения на Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор са в следствие на стремежа за постоянно повишаване на ефек-

тивността на мениджмънта на публичните ресурси и актуализацията на моделите за ефи-

касно управление на фирмите и учрежденията в публичния сектор. Тази статия би могла да 

бъде в полза на всички заинтересовани от въвеждането и прилагането на практически под-

ходи за разкриване на измами, злоупотреби и нередности, възникващи в системите за фи-

нансово управление и контрол на малки и големи фирми и учреждения в публичния сектор. 
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УЧЕТ ЗЕМЛИ И ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ В УКРАИНЕ
*
 

Earth is strategically the important resource of Ukraine, the use of which practically is not controlled. To 

exhaustion of earths and their uneffective use is the result of absence of effective control of proprietors. In 

order that earth valuably entered in economic turn, it is necessary to provide its estimation and reflection on 

balance of enterprises. The basic proprietors of earth in Ukraine are physical persons, in a country a 

moratorium operates on a sale, therefore on balance of enterprises rights for the use of earth must get at first. 

Foregoing requires the lead through of preliminary research of account of rights for the use, developments 

documentary and by registration providing. 

For the estimation of the state of record-keeping of earth in Ukraine, accounting was investigational 50 

agricultural enterprises and 16 public and communal institutions. It is set that most earths are in the lease of 

enterprises without the proper account and control of their state and estimation. Control of such operations 

will be provided by forming of information, necessary for the estimation of land-tax, income-tax from rent et 

cetera 

In the Ukrainian legislation present requirement on the reflection of ownership rights in composition 

assets, however only the insignificant stake of enterprises is interested in it. It is recommended in an account 

to delimit rights on property from intellectual property in composition intangible assets for strengthening of 

control. Developed suggestion on the improvement of certificate of reception-transmissions of lot land, to co-

ordinate the terms of the use of earth with a leaser. 

 

Земля является стратегически важным ресурсом Украины, использование которого практически 

не контролируется. Истощение земель и их неэффективное использование является результатом от-

сутствия действенного контроля владельцев. Для того, чтобы земля полноценно вошла в хозяйст-

венных оборот, необходимо обеспечить ее оценку и отражении на балансе предприятий. Но так как 

владельцами являются физические лица, а в стране действует мораторий на продажу, то соответст-

венно на баланс предприятий сначала должны попасть права использования земли. Вышеуказанное 

требует проведения предварительного исследования учета прав пользования, разработки докумен-

тального и учетной обеспечения. 

Для оценки состояния бухгалтерского учета земли в Украине было исследовано отчетность 50 

сельскохозяйственных предприятий и 16 государственных и коммунальных учреждений. Установле-

но, что большинство земель находятся в аренде предприятий без надлежащего учета и контроля их 

состояния и оценки. Контроль таких операций обеспечит формирование информации, необходимой 

для оценки земельного налога, подоходного налога с арендной платы и т.д. В украинском законода-

тельстве имеются требования по отражению прав собственности в составе активов, однако лишь нез-

начительная доля предприятий заинтересована в этом. Рекомендовано в учете отграничить права на 

имущество от интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов для усиления кон-

троля. Разработаны предложения по усовершенствованию акта приема-передач земельного участка, 

чтобы согласовать условия использования земли с арендатором. 

Актуальность темы исследования 

Одним из ключевых векторов развития Украины согласно Стратегии устойчивого разви-

тия "Украина – 2020" является земельная реформа. Около 71% территории Украины (42,7 

га) относится к категории сельскохозяйственных угодий [15]. Но, к сожалению, такое наци-

ональное богатство не стало полноправным участником хозяйственного оборота. По 

данным Государственной службы статистики стоимость основных средств на балансе сель-

скохозяйственных предприятиях составляет 335 302 471 тыс. грн, в то время как в промыш-
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ленности – 2 454 482642 тыс. грн, из них земля только 0,4%. Долгий мораторий на продажу 

таких земель в Украине (с 2002 года) обусловил смещение акцента земельных отношений с 

прав собственности на права пользования, что никакими образом не повлияло на активы 

сельхозпредприятий. Отсутствие надлежащего бухгалтерского учета земель во многих слу-

чаях означает отсутствие надлежащего контроля. В результате – истощение земель, их не-

целевое использование. Появление новых видов аренды земли (в частности эмфитевзис), 

которые по сути уже определили переход права собственности на земельные ресурсы на 

следующие десятилетия, не меняют общую картину по отсутствию всех используемых эко-

номических ресурсов на балансах предприятий сельского хозяйства. 

Находкой для украинских реалий земельного рынка является внедрение более прозрач-

ного механизма отображения земли в отчетности предприятий по МСФО 16 "Аренда", ко-

торый заключается в признании активом не только прав собственности, но и прав пользова-

ния. Для земельных участков в Украине такая трактовка активов в условиях моратория 

является крайне актуальной, ведь позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям 

поставить земельные участки на баланс, что будет первым шагом к формированию рынка 

земли. 

Исследованием земли как объекта учета занимались многие ученые, в частности Китай-

чук Т.Г. [7], Подвысоцкая Л.Я. [24], Правдюк Н.Л. и Ищенко Я.П. [26] определяют необхо-

димость выделения земли как отдельного объекта учета, учитывая специфические биологи-

ческие, экономические и стратегические особенности такого актива, Марчук У.О. [8], Жук 

В.Н. [2] сравнивают процесс оценки земельных активов и факторы, влияющие на эту оцен-

ку, в разных странах, Пантюхова А. В. [22] рассматривает различия учета земель за нацио-

нальными и международными стандартами, Метелица В.М. [14] и Остапчук С. М. [19] под-

черкивают необходимость формирования отдельного стандарта, который бы определял 

порядок учета земель. Также Остапчук С.В. уделил в своей научной деятельности значи-

тельное внимание учету и отражению земельных активов в отчетности [21], порядке их 

оценки [20]. Исследования представляют частичные обобщения возможных вариантов уче-

та земли в зависимости от ее назначения, не акцентируя важность отражения в отчетности 

всех объектов земельных отношений. 

Целью исследования является определение объекта учета и контроля земельных отно-

шений в условиях моратория для создания учетного обеспечения, что позволит сформиро-

вать основу для объективной оценки земли и прав пользования ею в составе производст-

венных ресурсов на балансе предприятий. 

Соответственно задачами исследования являются: изучить состояние учета прав пользо-

вания землѐй и влияние на баланс предприятия их включения в активы по МСФО 16; изу-

чить положения МСФО, П(С)БУ, Указов министерств и ведомств, регулирующих раскры-

тие земли в отчетности предприятий всех форм собственности; оценить перспективу отоб-

ражение земель на балансе субъектов хозяйствования; усовершенствовать документирова-

ния объектов земельных отношений для целей бухгалтерского учета и отчетности и т.п. 

Методика исследования 

Для оценки состояния учета земли в Украине использовано метод наблюдения. Было ис-

следовано отчетность 50 сельскохозяйственных предприятий и 16 государственных и ком-

мунальных учреждений. С помощью методов группировки и обобщения выявлены основн-

ые направления усовершенствования отчетности. Выборка предприятий осуществлялась из 

базы данных SMIDA случайным образом по следующим критериям: основным видом дея-

тельности является сельское хозяйство, имеется полный комплект отчетности за 2017 год. 

Для исследуемых предприятий использован метод моделирования возможного увеличения 
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стоимости прав пользования на балансе предприятий, расчеты показывают прогнозное зна-

чение активов в виде прав пользования по результатам 2019 года. При исследовании 

МСФО, МСБУ использованы методы систематизации, анализа и синтеза, которые дали 

возможность выявить значительную вариативность учета земли, которая является неприем-

лемой в Украине в условиях моратория.  

Структура землепользования в Украине 

В Украине с 2002 года действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. 

В общем ситуация на рынке земли в Украине за последние десятилетие практически не 

изменилась. Еще в 2000 году в отчете Всемирного банка "Земельная политика для роста и 

сокращения бедности" [1] указывалось на отставание Украины в земельных реформах. Все-

го под мораторий подпадают примерно 41 млн. га, что составляет 96% всех с/х земель в 

Украине (рис. 1). 68% "подмораторных" земель – это земельные паи, которые находятся в 

частной собственности. По количеству землевладельцев, которых касается мораторий, то 

только владельцев паев – 6,9 млн. чел., а это – 16,2% постоянного населения Украины. 

Большинство таких землевладельцев проживающих в сельской местности [18]. По факту 

главная часть этих земель используются сельскохозяйственными предприятиями, которые 

составляют финансовую отчетность. 

В Украине около 21,5 млн. га. сельскохозяйственных угодий обрабатывают около 45 000 

коммерческих производителей. Средняя цена земли в Болгарии 4500 долларов за 1 га. Если 

предположить такую же стоимость к сельскохозяйственным землям Украины, которые 

используются предприятиями в размере 21,5 млн. га., то ее стоимость должна составлять не 

менее 96 750 млн долларов. Однако владельцами этих земель являются физические лица, 

которые не обязаны вести учет. 
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*Источник: Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра; 

Государственная служба статистики  

Рис.1 – Структура сельскохозяйственных земель Украины* 

По данным Государственной службы статистики стоимость земли на балансе предприя-

тий Украины составляет 33397 млн. грн. (табл. 1). Это в разы меньше европейской практи-

ки. Мы предполагаем, что земли в оренде не включаются в активы, хотя фактически права 

пользования ими передано предприятию. 
 

Таблица 1 
 

Стоимость основных средств на балансе предприятий Украины  

по видам экономической деятельности* 
 

№ 

п/п 
Название вида экономической деятельности 

Стоимость основных 

средств на конец 2017 года 

тис.грн % 

1 Всего основных средств, из них 7733904663 100,00 

2 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство 341622274 4,42 

3 Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг 335302471 4,34 

4 Лесное хозяйство и лесозаготовки 5308341 0,07 

5 Рыбное хозяйство 1011462 0,01 

6 Промышленность 2454482642 31,74 

 Из общего итога 
 

0,00 

7 Стоимость животных 37649 0,00 

8 Стоимость земельных участков 33397908 0,43 

9 Стоимость инвестиционной недвижимости 96515600 1,25 

10 Стоимость долгосрочных биологических активов 33603466 0,43 

*Источник: данные Государственной службы статистики 
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На рис. 2 можно отследить постоянные изменения в нормативной денежной оценке 

сельскохозяйственных угодий в Волынской области Украины в течение 1995-2017 годов, и 

изменение стоимости основных средств на балансе сельскохозяйственных предприятий 

Украины. Так, когда оценка сенокосов и пастбищ пропорционально увеличивается в тече-

ние всего периода, то стоимость пашни, начиная с 2011 года, стремительно растет, что сов-

падает с динамикой роста стоимости основных средств. Это позволяет предположить, что 

новые объекты земельных отношений на балансах сельскохозяйственных предприятий не 

отображаются. Учитываются примерно одни и те же площади. 

 

 
 

 
*Источник: Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 

Рис. 2 – Изменение нормативной денежной оценки земли в Украине (1995-2017 года)  

и стоимости основных средств на балансе сельскохозяйственных предприятий* 

Требования нормативно-правовых актов  
к учету объектов земельных отношений 

Исследования показывают, что в зависимости от размера предприятия, формы собствен-

ности и т.д. для учета и отражения земельных участков в отчетности используются МСФО, 

МСБУ, П(С)БУ и НП(С)БУ в государственном секторе. Учет земельных участков характе-

ризуется наличием различных вариантов ее отображения в зависимости от назначения. 

Нами проанализирован порядок отражения земельных участков в отчетности по МСФО. 

Международные стандарты наиболее детализировано описывают учет земли в составе ак-

тивов. Земля в отчетности по МСФО – это не только основные средства, а целый ряд других 

активов в зависимости от ее назначения. 
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Отражение операций по аренде земельных активов регулировалось МСБУ 17 "Аренда" 

[9]. С 2019 г. в силу вступил МСФО 16 "Аренда" [12], в котором сохранился старый поря-

док учета аренды у арендодателя, а вот порядок формирования отчетности арендатора по-

терпел значительные изменения. Теперь арендатор в момент заключения договора должен 

оценить, есть ли целый договор или его отдельные компоненты договором аренды. МСФО 

16 определяет аренду смотря на то, контролирует ли арендатор использования идентифици-

рованного актива в течение определенного периода времени, который может быть опреде-

лен. Это условие выполняется, если арендатор может принимать важные решения об ис-

пользовании актива аналогично тому, как он принимает решения относительно своих собс-

твенных активов. По нашему мнению, самое главное изменение, внесенное МСФО 16, сос-

тоит в том, что арендатор на дату начала аренды должен оценивать и признавать на балансе 

актив в форме права пользования независимо от вида аренды. Таким образом для арендато-

ров почти вся аренда становится финансовой, что предусматривает отражение арендо-

ванных активов на балансе в виде прав пользования. 

Однако, мы считаем, что более целесообразно выделять отдельную группу активов, ко-

торая бы отражала, что не все права собственности на земельный участок перешли предп-

риятию. В отечественной практике используется счет 122 "Права пользования имущест-

вом". Его применение в составе нематериальных активов не совсем соответствует сущности 

этого вида активов. Нематериальные активы включают в своей основе интеллектуальную 

или творческую составляющую. По существующему подходу баланс Coca-Cola по структу-

ре может соответствовать большому агрохолдинга. Хотя в первом случае происходит учет 

нематериальных прав, а в агрохолдинга учитываются права пользования производственны-

ми ресурсами. Таким образом в учете и отчетности рекомендуем выделить отдельно права 

пользования имуществом, где будет отображаться стоимость необоротных активов, полу-

ченных в аренду (табл. 2). 

Исследование МФЗ показывают, что к каждому объекту, в составе которого отображает-

ся земельный участок, используются различные виды оценок. Возникает ситуация, когда 

один и тот же участок в зависимости от его использования может быть оценен по разной 

стоимости, что требует проведения дальнейших детальных исследований о целесообразнос-

ти такого подхода. 
 

Таблица 2 

 

Предложения по учету прав пользования имуществом 

 

Имеем Рекомендуем 

12 Нематериальные активы 12 Нематериальные активы 

 Все активы, которые не имеют ма-

териальной формы и могут быть 

идентифицированы 

 Объекты права интеллектуальной собственнос-

ти, права пользования объектами интеллекту-

альной собственности 

19 Гудвилл 19 Права пользования имуществом и гудвилл 

 Только гудвил  Права пользования природными ресурсами 

Права пользования недвижимым имуществом, 

отличным от земельного участка 

Права пользования земельными участками 

Гудвилл 

 

Так, например, если земельный актив, который находится в собственности предприятия, 

содержится им для использования в процессе производства, оказания услуг, удовлетворение 

потребностей администрации или для нужд сбыта, то он оцениваться согласно требований 
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МСБУ 16 "Основные средства" по себестоимости или переоцененной стоимости [11], а если 

с целью дальнейшей передачи в аренду, то актив уже будет отображаться по одной из двух 

моделей оценки, предусмотренных МСФО 40 "Инвестиционная недвижимость" [10]. 

Аналогичные требования к учету прав пользования землей есть и в отечественных стан-

дартах учета. Согласно П(С)БУ 8 "Нематериальные активы" утвержденного приказом Ми-

нистерства финансов Украины от 18 10. 1999 г. № 242 [31], НП(С)БУ в государственном 

секторе 121 "Основные средства" [16] и НП(С)БУ в государственном секторе 122 "Немате-

риальные активы" [17] право пользования согласно экономической оценки должно отра-

жаться в бухгалтерском учете на счете 122 "Права пользования имуществом". Статьей 13 

Закона Украины "Об оценке земель" от 11.12.2003 года [5] предусмотрено отражение в 

бухгалтерском учете стоимости права пользования земельными участками по их экспертной 

оценке. Определение стоимости права постоянного пользования землей осуществляется в 

соответствии с пунктом 48 Методики экспертной денежной оценки земельных участков, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 11 октября 2002 года № 

1531 [25]. 

В соответствии с разъяснением Государственного казначейства Украины от 29.04.2005 

№07-04 / 853-3685, на субсчете 122 "Прочие нематериальные активы" счета 12 "Нематери-

альные активы" учитываются права пользования природными ресурсами, исчерпывающий 

перечень которых изложен в статье 39 Закона Украины "Об охране окружающей природной 

среды" от 25.06.1991 № 1264-ХII [4]. Учет осуществляется на основании государственного 

акта на право временного пользования земельным участком по экспертной оценке. То есть 

законодательством Украины предусмотрено отражение на балансе прав пользования зе-

мельными участками также для бюджетных и коммунальных учреждений. В частности, не 

так давно созданные ОТГ должны быть заинтересованы в качественной оценке и представ-

лении на баланс ОТГ всех земель, в том числе государственных и полученных в комму-

нальную собственность. Прозрачный их учет на балансе обеспечит контроль сельскохо-

зяйственных земель, определение их реальной стоимости. 

Проведенное нами исследование 50 предприятий показало, что только 14% из них при-

держивались требований законодательства и отражали права пользования на балансе. Так 

что пока никто не заинтересован в их постановке на баланс, хотя это позволит лучше конт-

ролировать земельный налог, единый налог 4 группы и НДФЛ с арендной платы, а самое 

главное оценивать эффективность землепользования. 

Практика учета земель и прав пользования ими 

Для исследования существующей практики учета сельскохозяйственных земель нами 

проанализирована отчетность за 2017 год 50 предприятий из разных уголков Украины, обя-

заны составлять отчетность по МСФО и 16 государственных, коммунальных учреждений. 

Результаты исследования установили, что все 50 предприятий используют земли сельскохо-

зяйственного назначения, арендованные у местных органов власти, частных и юридических 

лиц. 7 предприятий (или 14%) из 50 частично используют собственные земли. Стоимость 

собственных земель в активах предприятия менее 1% и только на одном предприятии сос-

тавляет 9%. 7 предприятий отразили право пользования землей в составе нематериальных 

активов, их доля в активах до 0,4%. На двух предприятиях из 50 доля стоимости прав поль-

зования землей в активах более 1% (3% и 26% соответственно), что представлено в табл. 3. 

Для сравнения фактических данных отчетности с рассчитанными нами на основании 

МСФО 16 в таблице 4 проведена оценка прав аренды по стоимости арендных платежей. 

Законодательством установлена арендная плата в размере не менее 3% от определенной в 

соответствии с законодательством стоимости земельного участка. Минимальный срок 
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аренды 7 лет. Расчет текущей стоимости минимальных арендных платежей (выплата плате-

жа осуществляется в конце периода) проводилась следующим образом: 

 

(1)                ∑
                        

                      
 
    

 

Для определения стоимости земельных участков сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей мы за основу взяли нормативную денежную оценку пашни области, в которой заре-

гистрирован субъект хозяйствования (табл.3). 
 

Таблица 3 

 

Результаты исследований практики учета земель и прав пользования ими  

на предприятиях сельского хозяйства в 2017 году* 

 

Название  

хозяйственной 

единицы 

По данным финансовой отчетности Площадь 

земель, га 

Собственные расчеты 

Балансовая 

стоимость 

основных 

средств, 

тыс. грн. 

Балансовая 

стоимость 

нематериа-

льных 

активов, 

тыс. грн. 

Балансовая 

стоимость 

земли, 

тыс. грн.. 

Стоимость 

земли соот-

ветственно 

нормативной 

денежной 

оценке,  

тыс. грн. 

Балансовая 

стоимость 

прав 

аренды 

согласно 

МСФО 16, 

тыс. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО "Бджолоагро-

сервис" 
264 - 0 50 1512,55 163,56 

ПАО "Агрокомби-

нат "Слобожанс-

кий" 

277941 1 0 6841,82 220559,87 23850,85 

ПАО "Явор-

Агросервис" 
2354,7 - 0 600 16310,4 1763,77 

ПАО "Выщеольче-

даив-ское" 
319 0 0 235 6388,24 690,81 

ПАО "Сельское 

предприятие "Тур-

бивское" 

5566 0 0 1700 46212,8 4997,35 

ПАО Сельское 

предприятие "Чер-

номорская Перли-

на" 

25744 0 865 1538,81 47729,27 5161,34 

ПАО "Винницкое 

областное сельско-

хозяйственное 

производное пред-

приятие по пле-

менному делу в 

животноводстве" 

317 0 0 210,6 5724,95 619,08 

ПАО "Сельская 

производственная 

фирма "АГРОТОН" 

168736 82 37 151 4095,88 442,92 

 ООО Агрофирма 

"ОБРИЙ" LTD 
84861 0 0 11900 286373,5 30967,79 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО "Агрофирма 

"Колос" 
1415,3 - 0 3725 101260,4 10950,07 

ПАО "Агрофирма 

"8 Марта" 
12004 0 0 39,1861 1263,24 136,6 

ПАО "Мироновс-

кий хлебопродукт" 
22874401 49948 0 370000 9816470 1061531,01 

ПАО "Зернопро-

дукт МХП" 
1490232 223195 0 93000 2467383 266817,25 

ПАО "РАДСАД" 51633 0 0 462 21738,56 2350,76 

ПАО "ЭКОПРОД" 303272 708 1280 38000 1182218 127842,4 

ПАО "ЮГ- АГРО" 4965 0 0 5310 165199,41 17864,29 

ПАО "Фридом 

Фарм Интернешнл" 
261031 3158 0 18000 440100 47591,43 

СПК "Родина" 8857 0 0 1340,77 29236,85 3161,61 

Вместе 25573913 277092 2182 553104,19 14859776,92 1606902,88 

 

*Источник: https://smida.gov.ua/ 

 

Расчеты показывают, что оценочная стоимость прав пользования на многих предприяти-

ях превышает стоимость основных средств и нематериальных активов вместе взятых. Как 

вывод можно отметить, что ни земля, ни права пользования ею не отражаются в составе 

активов сельскохозяйственных предприятий. Только на двух предприятиях структура акти-

вов характеризует деятельность сельскохозяйственных предприятий, где основным ресур-

сом является земля. Некоторые предприятия учитывают права аренды земли в качестве 

расходов, другие как оперативную аренду, и только в исключительных случаях в составе 

активов в виде прав пользования имуществом. Как следствие, активы сельскохозяйст-

венных предприятий существенно занижены. 

Что касается государственных и коммунальных учреждений, то, к сожалению, оценить 

отчетность городских советов, объединенных территориальных общин и других бю-

джетных учреждений, которые по факту владеют земельными активами, гораздо сложнее, 

ведь согласно действующему законодательству они не обязаны ее публиковать. Просмотрев 

пакет отчетности бюджетных и коммунальных учреждений, находящихся в свободном дос-

тупе в сети Интернет, нам не удалось точно установить отображаются ли у них на балансе 

земельные участки. Однако наличие значительных сумм в строках нематериальные активы 

и основные средства подталкивает на мысль, что они все же владеют землѐй или правами 

пользования на землю. Нам удалось отследить землю на балансе только в одной городского 

совета небольшого города, однако ее стоимость составляет почти 1 млн. грн. (табл. 4). 

По нашему мнению, отчетность государственных и коммунальных предприятий должна 

стать прозрачнее, чтобы каждый налогоплательщик мог отследить стоимость земель и их 

динамику.  
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Таблица 4 

 

Результаты исследований отражения в отчетности земель и прав пользования ими  

в государственных учреждениях в 2017 году* 

 

Название учреждения Стоимость 

основных 

средств, 

тыс. грн. 

Стоимость  

нематериальных 

активов, 

тыс. грн. 

Стоимость  

земли, 

тыс. грн. 

Лиманское государственное производст-

венное сельскохозяйственно-рыбоводное 

предприятие 

488 25 
данные отсутст-

вуют 

Семеновской городской совет 4681,6 0 0 

Исполнительный комитет Южненского 

городского совета Одесской области 
104288,5 158,4 

данные  

отсутствуют 

КП КМП "УКОЖФ" 3494412,3 0 
данные  

отсутствуют 

КП "Киевское инвестиционное агентство" 2236 449356 
данные  

отсутствуют 

Государственное учреждение "Госгидрог-

рафия" 
276170 12180 

данные  

отсутствуют 

КП "Городское управление жилищно-

коммунального хозяйства" Черноморской 

городского совета Одесской области 

734624 233 
данные  

отсутствуют 

Пустомытовской городской совет 3882,3 0 
данные  

отсутствуют 

КП ЖЭО № 3 КМР 552741 0 0 

Исполнительный комитет Токмакского 

городского совета 
541,3 0 

данные  

отсутствуют 

Днепровский городской совет 2534,8 0 
данные  

отсутствуют 

Исполком Добропольского городского 

совета 
15402,6 0 989,1 

Львовское коммунальное предприятие 

"Тополя-406" 
377583 0 

данные  

отсутствуют 

КП "Змеев-житло" 22416,1 
данные  

отсутствуют 

данные  

отсутствуют 

Администрация Киевского района Харь-

ковского городского совета 
1120 0 

данные  

отсутствуют 

КП "Парк Загребелля" 1074,8 
данные  

отсутствуют 

данные  

отсутствуют 

 

*Источник: сеть Интернет 

Документальное оформление операций с землей 

Утвержденные типовые формы первичных документов, используемых для документаль-

ного отражения операций с активами, не дают возможность раскрыть всю необходимую 

информацию о земле. Для отражения операций с таким специфическим объектом необхо-

димо разработать усовершенствованные формы первичных документов. 

Так, при поступлении земельного актива субъект хозяйствования формирует "Акт при-

емки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств", однако данный документ не 

предусматривает реквизитов для наведения основных сведений об участке, в частности 
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кадастровый номер, местоположение, тип участка, данные о экспликацию земельных уго-

дий, вид собственности (права на участок полностью принадлежат хозяйственной единицы, 

эмфитевзис, долгосрочная аренда, краткосрочная аренда) и др. Кроме того, документ со-

держит ряд реквизитов, которые не могут быть заполнены (год постройки (выпуска), оста-

точная стоимость, нормы амортизационных отчислений). 

Смотря на ряд несовершенств при использовании типовой формы акта для зачисления 

на баланс земли, А.Ф. Ярмолюк предлагает ввести в учете специализированный документ – 

"Акт приема-передачи земельного участка (пая)", в котором будут отображаться как харак-

теристики самого участка, так и все сведения о дальнейшей ее эксплуатации (за кем закреп-

лено участок, с какого момента он вводится в эксплуатацию на данном предприятии, его 

балансовую стоимость и приказ или договор, на основании которого происходит оприходо-

вания земельного участка), а также состав комиссии, утверждает этот документ [28]. 

Учитывая тот факт, что в Украине большинство земель, которые используются субъек-

тами хозяйствования, является арендованными, А.Ф. Томчук и Л.И. Федоришина предла-

гают для зачислять на баланс таких угодий также использовать "Акт приема-передачи зе-

мельного участка (пая)", заменяя реквизиты места нахождения пая, кадастрового номера, 

бонитета почв, качественных характеристики данными предприятия или паспортным 

данным физического лица, выступающего арендатором, в связи с тем, что объектом учета 

будет не конкретный участок, выделенный в натуре, а условная доля земли [27]. 

С целью оптимизации работы бухгалтеров предлагаем не внедрять на предприятиях до-

полнительные документы для отражения операции по восстановлению и улучшению зе-

мельных активов, а вносить эти сведения в "Акта приема-передачи земельного участка 

(пая)", при этом сразу согласовывая их между арендатором и арендодателем. То есть на 

бланке акта должно быть предусмотрено место, где будет проставляться отметка с обеих 

сторон арендного соглашения о выполнении определенной стороной договорных обяза-

тельств по поддержке земель в хорошем состоянии (внесение удобрений, органики, в част-

ности торфа или опилок, использование сидератов, глинование почвы и т.п.). Следует не 

забывать, что такие улучшения может проводить не только арендатор, ведь в договоре мо-

жет быть прописано, что проведение восстановительных работ должен проводить арендо-

датель. 

Выводы и предложения 

Определено, что более 60% сельскохозяйственных земель находится в собственности 

физических лиц, однако эти земли в основном находятся в пользовании предприятий. Про-

веденное исследование 50 сельскохозяйственных предприятий показало, что только 14% из 

них придерживались требований законодательства и отражали права пользования землей на 

балансе. Для налаживания контроля за качеством использования земельных ресурсов, взи-

мания земельного налога, единого налога 4 группы, НДФЛ с арендной платы и других на-

логов для предприятий и учреждений, как основных субъектов учета и контроля земельных 

ресурсов, рекомендуется внедрить обязательную их оценку и учет на балансе 

Установлено, что МСБУ и МСФО содержат требования по учету земли в составе ос-

новных средств (МСБУ 16 "Основные средства"), комбинированных активов – земля в со-

четании с биологическим активом (МСБУ 41 "Сельское хозяйство"), инвестиционной нед-

вижимости (МСБУ 40 "Инвестиционная недвижимость"), нематериальных активов (прав 

пользования земельным участком) (МСБУ 38 "Нематериальные активы" и МСФО 16 

"Аренда"), товаров (МСФО 5"Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность"). В международных стандартах предлагаются альтернативные 

варианты, позволяющие права пользования землей относить как к активам, так и к затратам. 
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Такой подход исключает контроль за землепользованием в условиях моратория, что требует 

разработки собственных правых учета земли. В частности, вновь созданные ОТГ должны 

быть заинтересованы в качественной оценке и представлены на баланс ОТГ всех земель, в 

том числе государственных и полученных в коммунальную собственность. Прозрачный их 

учет на балансе обеспечит контроль сельскохозяйственных земель, определения их реаль-

ной стоимости. 

Рекомендуется отображать все права на использование земли свыше одного года в сос-

таве необоротных активов, но не в структуре нематериальных активов, чтобы финансовая 

отчетность пользователей имущества отличалась от отчетности предприятий, владеют и 

используют интеллектуальную собственность. 

Проанализированы преимущества и усовершенствовано форму "Акта приема-передачи 

земельного участка (пая)". В отличие от существующих форм, разработанный акт позволяет 

юридически согласовывать сроки и виды процедур по поддержке земель в хорошем состоя-

нии между арендатором и арендодателем, что выделяется как обязательный пункт при 

аренде. 
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ПО ВЪПРОСА ЗА АНАЛИЗА НА ОБРЪЩАЕМОСТТА  
НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

*
 

Abstract 

Short-term assets are enterprise’s resources that are involved in its business within the frames of one 

reporting period and their value is fully carried over to the finished product. In their nature, these are the 

working capital that can be classified as enterprise’s liquid assets.  

The question of short-term assets’ turnover is topical at all stages and phases of the enterprise’s 

development due to the following more important reasons. The acceleration of short-term assets’ turnover 

results in the release of resources that can be used in accordance with the decisions made by the enterprise’s 

management, and the deceleration of turnover results in difficulties for the business due to shortage of 

working capital. The acceleration of the turnover of this working capital results in increasing the level of total 

rate of return of assets, and vice versa – the total rate of return of assets decreases as a result of the 

deceleration of short-term assets’ turnover. Turnover of working capital is a factor affecting the enterprise’s 

liquidity. The efficient control of the objective dependence between the rate of return and the liquidity 

suggests and requires analyzing and evaluating the turnover of enterprise’s short-term assets. 

This publication studies the turnover of short-term assets, and its subject covers the methodology for 

analysis of the turnover of these resources of the enterprise.  

The aim of this study is to present a complex methodology for analysis of short-term assets’ turnover, and 

the acceleration or deceleration of their turnover is analyzed from two perspectives. On one hand, they are 

analyzed as a resultative indicator by identifying the strength and direction of impact of direct factors. On the 

other hand, acceleration or deceleration of working capital’s turnover is analyzed as a factor affecting the 

dynamics of other important business indicators – assets- and liquidity-based rate of return. 

For the purposes of achieving the aim of this publication the following tasks are defined: 

1) The information provision of the analysis is clarified. 

2) The indicators for analysis of short-term assets’ turnover are determined. 

3) It is identified whether the turnover of enterprise’s short-term assets is accelerated or decelerated – as 

a whole, by groups and by types of assets. 

4) The amount of released and the additionally involved short-term assets, respectively, as a result of 

acceleration, respectively, deceleration of their turnover, is determined. 

5) The impact of direct factors on acceleration, respectively, deceleration of short-term assets’ turnover 

is identified. 

6) The methodologies for analysis of the impact of changes of short-term assets’ turnover on the total 

rate of return of assets and on liquidity are determined. 

Methodologies for analysis of short-term assets’ turnover are useful both for external and internal users of 

information. Based on the resultative analytical information, external users build their strategy to establish 

business contacts with the enterprise. Internal users are able to carry out comprehensive analysis of short-term 

assets’ turnover and to make justified and proper decisions for the management of the working capital and the 

business of the enterprise in operative and strategic aspect.  

 

Резюме 

Краткотрайните активи са ресурси на предприятието, които участват в неговата дейност в рамките 

на един отчетен период и пренасят изцяло стойността си в стойността на готовия продукт. По същест-

во това са оборотните средства, които могат да се класифицират като ликвидни активи на предприя-

тието.  

Въпросът за обръщаемостта на краткотрайните активи е актуален на всички фази и етапи от разви-

тието на предприятието, поради следните по-важни обстоятелства. Ускоряването на обръщаемостта 

на краткотрайните активи води до освобождаването на ресурси, които могат да се използват съобраз-

но взетите от мениджмънта на предприятието решения, а забавянето на обръщаемостта – до затрудне-

                                                           
* Доц. д-р Росица Иванова, УНСС, катедра "Счетоводство и анализ", Rosi_Ivanova@abv.bg 
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ния за дейността, поради недостиг на оборотни средства. Ускоряването на обръщаемостта на тези 

средства води до повишаване равнището на общата рентабилност на активите, и обратно – общата 

рентабилност на активите се намалява в резултат на забавянето на обръщаемостта на краткотрайните 

активи. Обръщаемостта на оборотните средства е фактор, влияещ върху ликвидността на предприяти-

ето. Ефективното управление на обективната зависимост между рентабилността и ликвидността пред-

полага и изисква анализирането и оценяването на обръщаемостта на краткотрайните активи на предп-

риятието. 

Обект на изследване в статията е обръщаемостта на краткотрайните активи, а предмет – методика-

та за анализ на обръщаемостта на тези ресурси на предприятието. 

Поставената в изследването цел е представяне на комплексна методика за анализ на обръщаемост-

та на краткотрайните активи, като ускоряването или забавянето на тяхната обръщаемост се анализира 

от две гледни точки. От една страна, тя се анализира в качеството на резултативен показател, като се 

установява силата и посоката на влиянието на преките фактори. От друга страна, ускоряването или 

забавянето на обръщаемостта на оборотните средства се анализира като фактор, влияещ върху дина-

миката на други важни бизнес показатели – рентабилност на база активи и ликвидност. 

За постигането на целта в статията са поставени следните задачи: 

1) Изяснява се информационното осигуряване на анализа. 
2) Обосновават се показателите за анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи. 
3) Установява се дали в предприятието е налице ускоряване или забавяне на обръщаемостта на 

краткотрайните активи – общо, по групи и видове активи. 

4) Определя се размерът на освободените, респ. допълнително ангажирани краткотрайни активи 
в резултат на ускоряването, респ. забавянето на тяхната обръщаемост. 

5) Установява се влиянието на преките фактори върху ускоряването, респ. забавянето на обръща-
емостта на краткотрайните активи. 

6) Обосновават се методиките за анализ на влиянието на промените в обръщаемостта на краткот-
райните активи върху общата рентабилност на активите и върху ликвидността. 

Методиките за анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи са полезни както за външните, 

така и за вътрешните потребители на информация. На основата на резултатната аналитична информа-

ция външните потребители изграждат своята стратегия при осъществяването на бизнес контакти с 

предприятието. Вътрешните потребители имат възможност да извършват задълбочен анализ на обръ-

щаемостта на краткотрайните активи и да вземат обосновани и правилни решения за управлението на 

оборотния капитал и дейността на предприятието в оперативен и стратегически аспект. 

По въпроса за обръщаемостта на краткотрайните активи 

Част от капитала на предприятието е въплътен в притежаваните и контролирани от него 

краткотрайни активи, които по същество са оборотните му средства. Източниците за фи-

нансиране на оборотните средства могат да бъдат както собствени, така и привлечени. Соб-

ствен източник за финансиране на оборотните средства е собственият оборотен капитал, 

който е дългосрочен източник и е част от постоянния капитал на предприятието. Източник 

за финансиране на оборотните средства, също така, може да бъде привлеченият в дейността 

на предприятието краткосрочен капитал.  

По време на стопанската дейност краткотрайните активи на предприятието "извършват 

определен кръгооборот, като преминават от една фаза на възпроизводствения процес в дру-

га фаза, от една конкретна форма в друга."
1
 Колкото по-бързо се осъществява кръгооборо-

тът на краткотрайните активи, толкова по-малко по размер оборотни средства ще са необ-

ходими за нормалното осъществяне на дейността на предприятието.  

Въпросът за обръщаемостта на краткотрайните активи е с важно значение както за тър-

говските предприятия, в които преобладават оборотните средства, така и за производстве-

                                                           
1 Ваклиев Г., Д. Колев, С. Калчев, Н. Николов, М. Найденов, "Анализ на стопанската дейност", изд. 

"Наука и изкуство", С. 1979, с. 191= 
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ните предприятия от гледна точка на осигуреността и ефективността от използването на 

материалите, на реализацията на готовата продукция, на събираемостта на вземанията и др. 

Управлението на оборотните средства на предприятието и на тяхната обръщаемост следва 

да се обвърже с доходността на капитала и с рентабилността на активите, с ликвидността, 

както и с финансовия и бизнес риска, така че да се постигне едно максимално съответствие 

със стратегията на предприятието и нейното осъществяване на всички фази и етапи от раз-

витието му.  

Известно е, че вложителите на капитал (инвеститорите) "изискват постигане на висока 

рентабилност на собствения капитал, което налага ефективно управление на краткотрайни-

те активи (б.а. – ускоряване на обръщаемостта на краткотрайните активи) и своевременно 

инвестиране на свободните капитали (б.а. – освободените краткотрайни активи в резултат 

на ускоряването на тяхната обръщаемост)."
1
 Същевременно с това, за да е ликвидно едно 

предприятие, то трябва "да поддържа достатъчно парични наличности (б.а. – които са част 

от оборотните му средства). Свръхликвидността обаче говори за бездействие и неоползот-

воряване на свободните парични средства, при което се пропускат печалби. Това противо-

речие може да се разреши като паричните и другите оборотни активи (б.а. – оборотните 

средства) се поддържат на минимално, но безопасно ниво."
2
 Известно е, също така, че кол-

кото по-висока е рентабилността на предприятието, толкова по-малка е необходимостта то 

да привлича допълнителни капиталови ресурси. Въпреки това предприятията с високо рав-

нище на рентабилността използват кредити, тъй като този източник за финансиране на дей-

ността им има редица предимства. Едно от важните предимства на кредитното финансиране 

е, че то може да доведе до увеличаване на рентабилността на собствения капитал, а оттук и 

възможностите на предприятието да изплаща по-големи дивиденти.
3
 Но привличането на 

външни капиталови източници е свързано с промени в капиталовата структура на предпри-

ятието и със степента на финансов риск. Тук следва да се вземат под внимание стойностите 

на показателите, характеризиращи капиталовата структура на предприятието. С важно зна-

чение е показателят "коефициент на финансов риск", който изразява финансовата структура 

на предприятието и степента на финансов риск за предприятието. 

По наше мнение е необходимо по време на дейността на предприятието да се постигне 

обвързване и съвместно управление на обръщаемостта на краткотрайните активи, доход-

ността на собствения капитал, рентабилността на активите, ликвидността и финансовия 

риск. По този начин може да се постигне финансова и пазарна стабилност на предприятието 

в оперативна и стратегическа перспектива, както и удовлетвореност на всички заинтересо-

вани субекти от неговата дейност. От тази гледна точка за текущото управление на обръща-

емостта на краткотрайните активи на предприятието е необходимо да се решават следните 

задачи:
4
  

1) Формиране на размера и състава на краткотрайните активи в съответствие с опера-

тивния цикъл на предприятието, като се осигурява неговото непрекъснато осъществяване – 

недопускане на спиране или забяване на дейността на предприятието поради липса на суро-

вини и материали, недостатъчна наличност на парични средства за плащане на текущите 

задължения и т.н. 

                                                           
1 Тодоров Л., "Рентабилност и бизнес риск. Модели и методи за анализ", изд. "Тракия – М", С., 2003, 

с.34 
2 Пак там, с.34 
3 Пак там, с.36 
4 Вж. Григорьева Т., "Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз", изд. "Юрайт", М., 2012, 

269-270 
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2) Формиране и поддържане на структура на краткотрайните активи, която осигурява 
висока степен на ликвидност на предприятието.  

3) Повишаване на рентабилността на производствените активи – активите, които участ-

ват в основната дейност на предприятието. Поддържане на структура на краткотрайните 

активи, която би осигурила постигането на максимална печалба с един лев вложен оборотен 

капитал. 

4) Ускоряване на обръщаемостта на краткотрайните активи – общо, по групи и по конк-

ретни видове активи. 

5) Намаляване на загубите при съхраняването на стоково-материалните запаси. 

6) Постигането на абсолютни и относителни икономии на материали. 
7) Постигане на оптимална структура на финансиране на краткотрайните активи – фор-

миране и поддържане на обосновани стойности на показателите "коефициент на финанси-

ране на краткотрайните активи със собствен оборотен капитал" и "коефициент на финанси-

ране на краткотрайните активи с привлечен краткосрочен капитал". 

8) Поддържане на равни по стойностен размер собствен оборотен капитал и нетен обо-

ротен капитал. 

Информационно осигуряване на анализа 

За анализа на обръщаемостта на краткотрайните активи на предприятието се използва 

счетоводна информация за наличностите на краткотрайни активи и за нетните приходи от 

продажби по месеци на съответните отчетни периоди. Информацията за наличностите на 

краткотрайни активи по месеци се съдържа в месечните счетоводни баланси, а тази за нача-

лото и края на текущия отчетен период – в счетоводния баланс на предприятието към 31 

декември на отчетния период.  

Считаме, че за нуждите на анализа на обръщаемостта следва да се изчислява среден раз-

мер на краткотрайните активи на предприятието. Това е необходимо поради следните обс-

тоятелства. На първо място, краткотрайните активи участват в стопанския оборот на предп-

риятието в рамките на един отчетен период и е логично техният размер да се съпоставя с 

нетните приходи от продажби на готовия продукт (продукция, стоки, услуги) за отчетния 

период. На второ място, при изчисляване на показателите, характеризиращи обръщаемостта 

на краткотрайните активи, се взема именно нетният размер на приходите от продажби за 

съответния период. Съобразно поставените цели и задачи и потребностите на финансовият 

мениджмънт от информация обръщаемостта на краткотрайните активи може да се анализи-

ра и оценява за месец, тримесечие, шестмесечие и година. На трето място, нетните приходи 

от продажби се формират по време на съответния период, т.е. тук става дума за един интер-

вален показател, който намира приложение в теорията и практиката на бизнес анализа. Ако 

се вземе, например, наличността на краткотрайните активи към последно число на съответ-

ния период – това вече е моментен показател. В този случай се нарушава съпоставимостта 

на използваната при анализа информация – съпоставят се моментен и интервален показател. 

За избягването на това е необходимо да се съпоставят два интервални показателя – нетните 

приходи от продажби и средния размер на краткотрайните активи, с което се постига съпос-

тавимост при изчисляването на показателите и обективност на получената резултатна ин-

формация. 

Средната наличност на краткотрайните активи на предприятието може да се определи 

като средна аритметична величина (по данни от месечните счетоводни баланси) или като 

средна хронологична величина (по данни от годишния счетоводен баланс). Като средна 

аритметична величина тя се изчислява по формулата: 
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(1)    ̅̅ ̅̅    
       

 
 

 

където: КА1 – наличност на краткотрайни активи на 01 януари на съответната година, а  

КАn – наличност на краткотрайни активи 31 декември на съответната година. 

Средната наличност на краткотрайните активи като средна хронологична величина се 

определя по формулата: 
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Тук    ,    ,    ,... ,         са сумите на краткотрайните активи в началото (на 
първо число) на всеки месец по данни от месечните счетоводни баланси за съответния отче-

тен период;     е наличността от краткотрайни активи към 31 декември на съответната 

година;   е броят на взетите наличности за съответната година.  

Данните за нетните приходи от продажби могат да се вземат както от кредитните оборо-

ти по счетоводните сметки от група "Приходи от продажби и други приходи от обичайната 

дейност", така и от оборотните ведомости на синтетичните счетоводни сметки, също и от 

отчета за приходите и разходите на предприятието. 

Прието е дните в периода, за който се анализира и оценява обръщаемостта на краткот-

райните активи, да се вземат както следва: месец – 30 дни; тримесечие – 90 дни, шестмесе-

чие – 180 дни и за годината – 360 дни. 

Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи 

Методиката за анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи, като самостоятелен 

обект на бизнес анализа, ще илюстрираме по данни от дейността на промишлено предприя-

тие "Алфа" ООД за два последователни отчетни периода. Данните за наличностите на крат-

котрайни активи, взети от месечните счетоводни баланси, както и за нетните приходи от 

продажби по месеци, са представени в таблица 1. Въз основа на данните за наличностите на 

краткотрайните активи в началото и в края на всеки месец са изчислени средните наличнос-

ти на краткотрайните активи като средни аритметични величини по месеци за предходната 

и за текущата година. Следва да се отбележи, че при изчисляване на средните наличности 

на краткотрайните активи намира проявление принципът на независимост на отделните 

отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс. 

Във основа на данните от тази таблица са изчислени стойностите на показателите за 

анализ и оценка на обръщаемостта на краткотрайните активи на предприятието за предход-

ната и за текущата година. Става дума за показателите за времето на обръщаемост, коефи-

циентът на обръщаемост и коефициентът на заетост на краткотрайните активи. 

Показателят за времето на обръщаемост характеризира продължителността в дни на 

един оборот, извършен от краткотрайните активи на предприятието за съответния период от 

време. Определя се като отношението между средният размер на краткотрайните активи и 

размера на нетните приходи от продажби се умножи по дните в периода.  

Коефициентът на обръщаемост (скоростта на обръщаемост) характеризира броя на обо-

ротите, извършени от краткотрайните активи за съответния период от време. Показателят се 

определя като отношение на нетният размер на приходите от продажби към средния размер 

на краткотрайните активи.  
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Таблица 1 

 

Изходни данни (хил.лв.) 

 

Период 

 

 

Предходна година 

 

Текуща година 

 

Средна наличност на крат-

котрайните активи, хил.лв. 

наличност на 

краткотрайни 

активи 

нетни при-

ходи от 

продажби 

наличност на 

краткотрайни 

активи 

нетни при-

ходи от 

продажби 

предходна 

година 

 

текуща 

година 

 

01.01 29561 х 27464 х х х 

01.02 29494 47784 27493 46668 29527 27479 

01.03 27773 196992 27390 35712 28633 27442 

01.04 27871 202548 27358 39144 27822 27374 

01.05 27866 203556 27249 42780 27868 27303 

01.06 27586 73488 26217 55296 27726 26733 

01.07 27569 44592 26272 45336 27577 26244 

01.08 27523 45996 26222 37236 27546 26247 

01.09 27594 48984 26245 90792 27558 26233 

01.10 27554 43164 26212 118536 27574 26228 

01.11 27217 66036 26276 52668 27386 26244 

01.12 27395 145380 26311 56256 27306 26293 

31.12 27464 169032 26322 150144 27430 157206 

Всичко 362465 1287552 347029 770568 28513 26893 

 

Коефициентът на заетост (ангажираност) характеризира размера на краткотрайните ак-

тиви, използвани за постигането на един лев нетни приходи от продажби. Неговата стой-

ност се определя от отношението на средния размер на краткотрайните активи към размера 

на нетните приходи от продажби. 

Получените резултати за стойностите на показателите, характеризиращи обръщаемостта 

на краткотрайните активи, са систематизирани в таблица 2. 

От данните в таблица 2 се вижда, че за текущата в сравнение с предходната година е на-

лице забавяне на обръщаемостта на краткотрайните активи с 4,5920 дни (12,5641 – 7,9721). 

Това се изразява в извършени по-малко с 16,5044 оборота (28,6531 – 45,1575) от същите 

активи, както и заети с 0,0128 лв. (0,0349 – 0,0221) повече оборотни средства за постигането 

на един лев нетни приходи от продажби за текущата година. 

Забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи за текущата година се дължи на 

забавянето на обръщаемостта на тези средства на предприятието за почти всички месеци на 

годината, с изключение на месеците януари, юни, август и септември. Особено голямо е 

забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи за месеците декември, февруари, 

март и април. Най-значимо е ускоряването на обръщаемостта на краткотрайните активи за 

месеците август и септември. Ръководството и финансовият мениджмънт следва да предп-

риемат мерки за недопускане на подобни отклонения в обръщаемостта на оборотните сред-

ства (забавяне, следвано от ускоряване на обръщаемостта или обратно), които оказват нега-

тивно влияние върху рентабилността и ликвидността на предприятието. 
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Таблица 2 

 

Показатели за анализ и оценка на обръщаемостта на краткотрайните активи 

 

Период 

 

Време на обръщаемост, дни 

 

Коефициент на  

обръщаемост, оборота 

Коефициент на 

заетост, лв. 

предходна 

година 

текуща 

година 

отклонение 

 

предходна 

година 

текуща 

година 

предходна 

година 

текуща 

година 

м.01 18,5380 17,6642 -0,8737 1,6183 1,6983 0,6179 0,5888 

м.02 4,3606 23,0523 18,6918 6,8798 1,3014 0,1454 0,7684 

м.03 4,1208 20,9795 16,8587 7,2801 1,4300 0,1374 0,6993 

м.04 4,1072 19,1467 15,0395 7,3042 1,5668 0,1369 0,6382 

м.05 11,3185 14,5034 3,1850 2,6505 2,0685 0,3773 0,4834 

м.06 18,5530 17,3665 -1,1866 1,6170 1,7275 0,6184 0,5789 

м.07 17,9660 21,1463 3,1803 1,6698 1,4187 0,5989 0,7049 

м.08 16,8779 8,6681 -8,2098 1,7775 3,4610 0,5626 0,2889 

м.09 19,1646 6,6380 -12,5265 1,5654 4,5194 0,6388 0,2213 

м.10 12,4412 14,9486 2,5074 2,4113 2,0069 0,4147 0,4983 

 м.11 5,6348 14,0214 8,3867 5,3241 2,1396 0,1878 0,4674 

м.12 4,8682 31,4110 26,5428 6,1624 0,9551 0,1623 1,0470 

Общо 7,9721 12,5641 4,5920 45,1575 28,6531 0,0221 0,0349 

 

В резултат на ускоряването на обръщаемостта на краткотрайните активи предприятието 

разполага със свободни ресурси, които може да използва в дейността си и да постигне пе-

чалба от това. Забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи води до недостиг на 

оборотни средства и предприятието изпитва затруднения при осъществяване на дейността 

си, в резултат на което то следва да привлича допълнително капиталови ресурси, необходи-

ми за нормалното осъществяване на бизнеса. Това обстоятелство води до промени в струк-

турата на капитала, до увеличаване на степента на финансов риск, до проблеми с ликвид-

ността и платежоспособността. Следователно, важна задача на бизнес анализа е да се уста-

нови размера на освободените или допълнително ангажираните краткотрайни активи. Това 

може да стане по различни начини. 

Един от тези начини е чрез използването на показателят за времето на обръщаемост на 

краткотрайните активи. Размерът на освободените, респ. допълнително ангажираните крат-

котрайни активи се определя като дните на ускоряване, респ. забавяне на обръщаемостта се 

умножат с еднодневните нетни приходи от продажби за текущата година.  

Друг начин, известен в теорията и практиката на бизнес анализа, е чрез използването на 

броя на оборотите, извършени от краткотрайните активи през съответния период от време. 

При този начин предварително се изчислява условна средна наличност на краткотрайните 

активи като отношение на нетните приходи от продажби за текущата година и коефициен-

тът на обръщаемост за предходната година. Условната средна наличност на краткотрайните 

активи по същество показва размерът на оборотните средства, необходим за постигането на 

нетните приходи от продажби за текущата година, но при запазена обръщаемост на тези 

средства от предходната година. Следователно разликата между средната наличност за 

текущата година и условната средна наличност на краткотрайните активи се дължи на вли-

янието промените в обръщаемостта на тези средства на предприятието, тъй като е елимини-

рано влиянието на промените в нетните приходи от продажби. Или това е размерът на осво-

бодените, респ. допълнително ангажираните краткотрайни активи в резултат на ускоряване-

то, респ. забавянето на тяхната обръщаемост.  
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Трети начин за установяване на размера на освободените или допълнително ангажира-

ните краткотрайни активи е чрез използване на коефициента на тяхната заетост. За това е 

необходимо изменението на коефициента на заетост на краткотрайните активи за текущата 

в сравнение с предходната година да се умножи с еднодневните нетни приходи от продажби 

за текущата година.  

На четвърто място с успех в стопанската практика може да се използва сравнението на 

степените на изменение на средната наличност на краткотрайните активи и на нетните при-

ходи от продажби. Ако процентното отношение между средната наличност на краткотрай-

ните активи за текущата и предходната година е по-малко от процентното отношение на 

нетните приходи от продажби за същите периоди от време, то е налице ускоряване на об-

ръщаемостта на краткотрайните активи, тъй като предприятието е успяло с относително по-

малък размер краткотрайни активи да постигне нетният размер на приходите от продажби 

за текущата година. Ако процентното отношение между средната наличност на краткотрай-

ните активи за текущата и предходната година е по-голямо от процентното отношение на 

нетните приходи от продажби за същите периоди от време, то е налице забавяне на обръща-

емостта на краткотрайните активи, защото за текущата година предприятието е ангажирало 

относително по-голям размер краткотрайни активи за да постигне нетните приходи от про-

дажби за същия период. Размерът на освободените, респ. допълнително ангажирани крат-

котрайни активи за текущата година се определя като разликата между двата процента се 

умножи със средната наличност на краткотрайните активи от предходната година.  

Получените резултати за размера на допълнително ангажираните краткотрайни активи 

за разглежданото предприятие за текущата година са обобщени в таблица 3.  

От данните в таблицата се вижда, че чрез използването на представените по-горе начини 

се получават еднакви резултати за размера на допълнително ангажираните краткотрайни 

активи (9251,78 хил.лв.) в предприятието в резултат на забавянето на тяхната обръщаемост 

за текущата година. Следва да се отбележи, че средната наличност на краткотрайните акти-

ви за двете години е определена като средна хронологична величина. 

Таблица 3 

Допълнително ангажирани краткотрайни активи в предприятието 
 

Показатели 

 

Предходна 

година 

Текуща 

година 

Отклонение 

(+, -) 

% 

1. Нетни приходи от продажби, хил.лв. 1287552,00 770568,00 -516984,00 59,85 

2. Еднодневни нетни приходи от продажби, хил.лв. 3576,53 2140,47 -1436,07 59,85 

3. Средна наличност на краткотрайните  активи, 

хил.лв. 
25688,65 24625,81 -1062,85 95,86 

4. Време на обръщаемост на  краткотрайните активи, 

дни 
7,18 11,50 4,32 160,18 

5. Коефициент на обръщаемост на краткотрайните 

активи, оборота 
50,12 31,29 -18,83 62,43 

6. Коефициент на заетост на краткотрайните активи, 

лв. 
0,02 0,03 0,01 160,18 

7. Допълнително ангажирани краткотрайни активи в 

хил.лв., установени чрез: 
        

а) времето на обръщаемост х 9251,78 х х 

б) коефициента на обръщаемост х 9251,78 х х 

в) коефициента на заетост х 9251,78 х х 

г) процентите на средната наличност на краткотрай-

ните активи и на нетните приходи от продажби 
х 9251,78 х х 
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Ако сравним получените резултати в таблици 2 и 3, се вижда че стойностите на показа-

телите за анализ и оценка на обръщаемостта на краткотрайните активи са различни. Това се 

дължи на различния начин на изчисляване на средната наличност на краткотрайните акти-

ви. В таблица 2, както беше посочено, средната наличност на краткотрайните активи е уста-

новена като средна аритметична величина, а в таблица 3 – като средна хронологична вели-

чина. От данните в таблиците се вижда, че получените резултати за средната наличност на 

краткотрайните активи, са различни. По наше мнение, оценката за обръщаемостта на крат-

котрайните активи с изчисляване на тяхната средна наличност като средна хронологична 

величина, се характеризира с по-голяма точност, обективност и полезност при изработване-

то и вземането на решения за ефективното управление на обръщаемостта на тези средства. 

Това се дължи на обстоятелството, че при изчисляването на средната наличност на краткот-

райните активи като средна хронологична величина се отчитат наличностите на тези активи 

по месеци на отчетния период – календарната година. Това позволява в средната наличност 

на краткотрайните активи да се отрази динамиката на тези активи за отчетния период. В 

сумата на нетните приходи от продажби също се отразява динамиката на този важен бизнес 

индикатор. По този начин се постига една съпоставимост между сравняваните величини, 

което в значителна степен повишава точността и обективността на получената аналитична 

информация. При положение, че средната наличност на краткотрайните активи се изчислява 

като средна аритметична величина, то се вземат две моментни стойности на тези активи – в 

началото и в края на отчетния период. Следва да се отбележи, че наличностите на краткот-

райните активи към 01 януари и към 31 декември на текущия отчетен период могат да са 

формирани не само в резултат на нормалната дейност на предприятието, но и под влияние-

то на различни изисквания, които предприятието следва да отрази счетоводно, съгласно 

приложимите счетоводни стандарти. Така например, в наличността от материални запаси 

към 31 декември на съответния отчетен период е възможно да е отразено намаляването на 

тяхната отчетна стойност, в резултат на извършена обезценка, съгласно СС 2 "Отчитане на 

стоково-материалните запаси".
1
 

Считаме за необходимо да отбележим, че в наличностите на материалните запаси, също 

така, намира отражение и избрания метод за тяхното изписване при намаляването им – вла-

гане в производството, продажба и други намалявания. Така например, ако се прилага ме-

тодът "първа входяща – първа изходяща стойност", съгласно СС 2, то "оставащите в края на 

отчетния период материали, стоки и продукция са тези, които са закупени или произведени 

последни"
2
. Но ако предприятието в своята счетоводна политика е оповестило, че възприе-

ма да прилага метода "последна входяща – първа изходяща стойност", то "оставащите в 

края на отчетния период стоково-материални ценности са тези, които са закупени или про-

изведени първи".
3
 При положение, че се приеме средно претеглената стойност за изписване 

на материалите, стоките и продукцията при тяхното намаляване, то наличните в края на 

отчетния период стоково-материални запаси биха имали различна стойност в сравнение с 

тази при посочените по-горе методи. Това дава основание да се направи извода, че чрез 

прилагането на различни подходи, дадени в приложимите счетоводни стандарти, се форми-

рат косвени фактори, които оказват влияние върху наличностите на стоково-материални 

запаси, а следователно и върху наличностите на краткотрайните активи по време на съот-

ветния отчетен период. Така например, всяко предприятие е "ограничено от прилагането на 

различни методи за изписване на разходи за материални запаси със сходна същност и упот-

                                                           
1 СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси", ПМС 46/21.03.2005, обн. ДВ бр.30/07.04.2005, 

изм.и доп. ДВ бр.3/12.01.2016, т.11  
2 Пак там, 9.2.а) 
3 Пак там, т.10 
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реба, но когато материалните запаси са с различна природа и начин на употреба, тогава е 

възможно да се използват и повече от един метод за остойностяване на разхода за тяхното 

потребление."
1
 Поради това е необходимо предприятията да оповестяват изчерпателна ин-

формация за това "какви методи за изписване на стоково-материалните запаси се използ-

ват"
2
, което говори за предоставянето на полезна и качествена информация на вътрешните и 

външните потребители.  

Върху ускоряването, респ. забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи вли-

яние оказват преките фактори – промените в нетния размер на приходите от продажби и 

промените в средната наличност на краткотрайните активи.  

Силата и посоката на влиянието на факторите може да се определи по метода на после-

дователните замествания. За целта е необходимо предварително да се изчисли условна про-

дължителност на един оборот в дни като средната наличност на краткотрайните активи за 

предходната година се умножи по дните в периода и полученото се раздели на нетните при-

ходи от продажби за текущата година. Промяната в стойностите на факторите е в последо-

вателността, посочена по-горе, тъй като в средната наличност на краткотрайните активи се 

съдържа информация за тяхната наличност към 31 декември на съответния отчетен период 

по данни от приключителния счетоводен баланс за същия период. 

По данните от таблица 3 се установява, че в предприятието "Алфа" ООД, условната про-

дължителност на един оборот в дни възлиза на 12,0014 дни [(25688,6538 х 360) :  

: 770568,00].
3
 

Влиянието на промените в размера на нетните приходи от продажби се установява като 

разлика между условната и базисната (от предходната година) продължителност на един 

оборот в дни. В случая, тази разлика е + 4,8188 дни (12,0014 – 7,1826). Тя показва, че е на-

лице забавяне на обръщаемостта на краткотрайните активи с 4,8188 дни, което се дължи на 

намалението на размера на нетните приходи от продажби за текущата в сравнение с пред-

ходната година с 516984 хил.лв. (770568 – 1287552). Произведението между тази разлика и 

еднодневните нетни приходи от продажби за текущата година представлява размерът на 

освободените, респ. допълнително ангажирани краткотрайни активи под влияние на проме-

ните в размера на нетните приходи от продажби. За разглежданото предприятие са налице 

допълнително ангажирани краткотрайни активи в размер на 10314,4809 хил.лв. (+ 4,8188 х 

2140,4667), в резултат на намалението на нетните приходи от продажби. 

Влиянието на промените в средната наличност на краткотрайните активи се установява 

като разлика между фактическата (от текущата година) и условната продължителност на 

един оборот в дни на краткотрайните активи. За разглежданото предприятие се вижда, че 

тази разлика възлиза на – 0,4965 дни (11,5049 – 12,0014). Това означава, че в предприятието 

"Алфа" ООД е налице ускоряване на обръщаемостта на краткотрайните активи под влияние 

на намалението на тяхната средна наличност за текущата в сравнение с предходната година 

с 0,4965 дни. Тази разлика, умножена по еднодневните нетни приходи от продажби за те-

кущата година изразява размерът на освободените, респ. допълнително ангажирани крат-

котрайни активи под влияние на промените в средната им наличност. За предприятието 

"Алфа" ООД са налице освободени краткотрайни активи в размер на 1062,7417 хил.лв. (- 

0,4965 х 2140,4667), или толкова, колкото е намалението на средната наличност на краткот-

                                                           
1 Станева В., "Методически подходи при определянето на счетоводната оценка на материалните запа-

си", Списание на ИДЕС, бр.4/20, с.8 
2 Димитрова П., "Прозрачност на годишните финансови отчети на публичните дружества", изд. "Он-

гъл", Варна, 2015, с.127 
3 За по-голяма точност при изчисленията, както и на получените резултати, закръгляването на стой-

ностите е до четвъртия знак след десетичната точка 
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райните активи за текущата в сравнение с предходната година (24625,8077 – 25688,6538 = 

1062,8461).
1
 

В резултат на общото влияние на двата фактора обръщаемостта на краткотрайните акти-

ви на предприятието за текущата година се е забавила с 4,3223 дни [(+ 4,8188) + (- 0,4965)], 

т.е. толкова, колкото беше установено в таблица 3, под влияние на което са ангажирани 

допълнително краткотрайни активи в размер на 9251,7395 хил.лв. [(+ 10314,4809) + (- 

1062,7417)] – установеният вече размер в таблица 3. 

Влияние на ускоряването или забавянето на обръщаемостта  
на краткотрайните активи върху изменението  

на рентабилността на активите 

Ускоряването или забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи оказва влия-

ние върху динамиката на рентабилността на активите – важен бизнес индикатор, характери-

зиращ ефективността на вложения капитал.  

Ако при изчисляването на рентабилността на активите се вземе счетоводната (брутната) 

печалба, се получава брутната рентабилност, а ако се използва величината на балансовата 

(нетната) печалба – това е нетната рентабилност на база активи.  

Нетната рентабилност на база активи (   
 ) се определя по формулата: 

 

   
   

   

 ̅
       

   

  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅
      

 

където: 

    е балансовата (нетната) печалба; 

 ̅ – среден размер на активите; 

  ̅̅̅̅  – среден размер на дълготрайните активи; 
  ̅̅̅̅  – среден размер на краткотрайните активи. 

Тази формула за нетната рентабилност на база активи може да се преобразува, посредст-

вом метода на детерминираното факторно моделиране, по следния начин: 

 

     

    
 

    

 
 

  ̅̅̅̅

  
 
 

  ̅̅̅̅

  
   

 
    

   
 

   
 

 

 

където: 

   е общата сума на приходите на предприятието, 

      
   

 
      – рентабилността на база приходи, 

 

     
   

 

  ̅̅ ̅̅
 - коефициент на натовареност на дълготрайните активи. 

    
   

 

  ̅̅ ̅̅
 – коефициент на обръщаемост на краткотрайните активи.  

От последната формула се вижда, че върху изменението на рентабилността на база акти-

ви влияние оказват следните фактори:  

                                                           
1 Различията в получените резултати се дължат на закръгляванията след десетичната точка 
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1) Повишаването или влошаването на ефективността от използването на дълготрайните 
активи.  

2) Ускоряването или забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи. 
3) Увеличаването или намаляването на рентабилността на база приходи.  
Важен бизнес индикатор, характеризиращ ефективността на основната дейност на пред-

приятието, е рентабилността на производствените активи. Равнището на този показател се 

определя като процентно отношение между печалбата от продажби на продукцията и сред-

ния размер на производствените активи (дълготрайните материални активи и краткотрайни-

те активи). Посредством метода на детерминираното факторно моделиране формулата за 

рентабилността на производствения капитал може да се преобразува в следния вид: 

 

      
   

   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅
        

        
  

   ̅̅ ̅̅ ̅

  
  

  ̅̅̅̅

  

  

 

където: 

   ̅̅ ̅̅ ̅ е средният размер на дълготрайните материални активи (производствен основен ка-

питал); 

  ̅̅̅̅  – средният размер на краткотрайните активи (производствен оборотен капитал); 

    – нетният размер на приходите от продажби на продукцията; 
        

  
 – рентабилността на база нетни приходи от продажби на продукцията; 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
 – коефициентът на поглъщаемост на дълготрайните материални активи; 

  ̅̅ ̅̅

  
 – коефициентът на ангажираност (заетост) на краткотрайните активи;  

Тази формула може да се представи още по следния начин: 

 

      
   

   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅
        

        
  

 
  
   ̅̅ ̅̅ ̅

  
 
  
  ̅̅̅̅

 

 

където: 
  

   ̅̅ ̅̅ ̅̅
 е коефициентът на натовареност на дълготрайните материални активи; 

  

  ̅̅ ̅̅
 – коефициентът на обръщаемост на краткотрайните активи. 

От последните две формули се вижда, че върху динамиката на рентабилността на произ-

водствените активи влияние оказват следните фактори: 

1) Участващите фактори в изходния аналитичен модел за анализ на показателя. Това са 
промените в размера на печалбата от продажби на продукцията и промените в средния раз-

мер на производствените активи на предприятието.  

2) Промените в ефективността от използването на дълготрайните материални активи.  
3) Ускоряването или забавянето на обръщаемостта на краткотрайните активи.  
4)  Промените в рентабилността на база нетни приходи от продажби.  
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Заключение 

Практическото изследване и получените резултати от анализа на обръщаемостта на 

краткотрайните активи на предприятието са основание за извода, че поставената в статията 

цел е постигната. Резултатите от изследването могат да се систематизират в следните насоки: 

1) Представя се информационната база на анализа на обръщаемостта на краткотрайните 
активи. 

2) Предлага се подходящ начин за изчисляване на средната наличност на краткотрайни-
те активи, като се отчита влиянието на някои косвени фактори, произтичащи от прилагане-

то на различни подходи, посочени в приложимите счетоводни стандарти.  

3) Представя се практическото приложение на методиката за анализ на обръщаемостта 
на краткотрайните активи като самостоятелен обект на бизнес анализа. 

4) Обосновават се методиките за анализ на влиянието на ускоряването или забавянето 
на обръщаемостта на краткотрайните активи върху промените, които настъпват в рентабил-

ността на активите и рентабилността на производствения капитал на предприятието.  

Методиката за анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи на предприятието 

може да се усъвършенства в посока на изследване на обръщаемостта по групи и видове 

активи от състава на оборотните средства като се обвърже със структурата на същите акти-

ви. Задълбочаването на анализа на обръщаемостта по групи и видове краткотрайни активи е 

полезно във връзка с анализирането и оценяването на стойностите на различните коефици-

енти на ликвидност и оттам за управлението на ликвидността на предприятието, както и на 

неговата платежоспособност. С важно значение е и влиянието на обръщаемостта на отдел-

ните групи и видове краткотрайни активи върху динамиката на рентабилността на произ-

водствения капитал. Обвързването между обръщаемостта на краткотрайните активи, рента-

билността на активите, рентабилността на производствения капитал и ликвидността е важна 

предпоставка при провеждането на комплексен анализ на тези ключови бизнес индикатори, 

характеризиращи дейността на предприятието и нейната ефективност, както и неговите 

възможности да покрива своите задължения в оперативна и стратегическа перспектива. 

Резултатната аналитична информация за обръщаемостта на краткотрайните активи е по-

лезна както за външните, така и за вътрешните потребители. Външните потребители имат 

необходимост от информация както за финансовите резултати, финансовото състояние, 

финансовата стабилност и рентабилността, така и за обръщаемостта на оборотните средства 

на предприятието. На основата на тази информация, както и на друга информация от фи-

нансовите отчети, външните потребители могат да вземат информирани решения за осъ-

ществяването и поддържането на бизнес контакти с предприятието. Вътрешните потребите-

ли имат необходимост от резултатна информация, получена от вътрешния бизнес, която е 

необходима за вземането на обосновани и правилни решения за постигането и поддържане-

то на финансова и пазарна стабилност, на финансово равновесие и за успешното развитие 

на предприятието и неговия бизнес в оперативен и стратегически аспект. 
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РЕГУЛАЦИИ НА ПЧП ОТНОШЕНИЯТА  
ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

*
 

Abstract 

The article presents the author’s opinion on the application of the accounting regulation regarding IFRIC 

12 Service Concession Arrangements in Bulgaria. The article focuses on the contemporary approach for 

presentation of service concession arrangements and some of the characteristic features of revenue 

recognition from these arrangements in the context of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. 

Key words: PPP, concession, service concession assets, IFRIC 12 
 

Резюме 

Статията представя разсъждения на автора по отношение на прилагане на счетоводното законода-

телство за отчитане на ПЧП договори при икономическия оператор – частния партньор в България. 

Представени са съвременните подходи за представяне на концесионните договори при оператора и 

някои характерни моменти по отношение признаване на приходи от концесионна дейност в контекста 

на промените в МСФО 15 "Приходи от договори с клиенти". 

Ключови думи: ПЧП, концесия, активи от концесионни договори, КРМСФО 12. 

1. Приложно поле на КРМСФО 12 "Споразумения за концесионна услуга" 

Концепцията за контрол вълнува авторите на публикации в съвременната счетоводна 

литература. Тя е в основата на съвременните счетоводни стандарти и за етимологията на 

понятието и интерпретацията му в счетоводните стандарти може да намерим информация в 

статията на гл. ас. Камбурова.[1] За да попадне в обхвата на договорите за концесии за обс-

лужване, за даден договор следва да се направи предварителен анализ по отношение на 

упражнявания контрол в две посоки: контрол върху цените и контрол върху остатъчната 

стойност на актива след приключване на споразумението (табл. 1). 

Таблица 1 

Приложно поле на КРМСФО Разяснение 12 

 Контрол върху цените 

В обхвата на Разяснение 12 Извън обхвата на Разяснение 12 

Фиксирани цени; утвърдена формула за ценообразу-

ване; контрол върху максималната печалба на опера-

тора; фиксирани цени по индекс, одобрен от възло-

жителя (напр. индекс на потребителските цени) 

Формирани цени на базата на пазарен механизъм, 

възложителят не се интересува от регулацията на 

цените; цените нямат предварително зададен диа-

пазон; несигурни цени, в определени случаи които 

не са гарантирани 

 Контрол върху остатъчната стойност на актив 

В обхвата на Разяснение 12 Извън обхвата на Разяснение 12 

Възложителят има гарантирани права върху собстве-

ността на актива след концесионния договор; възло-

жителят има право да придобие актив по справедли-

ва стойност или по предварително договорена оста-

тъчна стойност, дори тя да не е пазарна цена; обхва-

тът на полезен живот на актива до голяма степен съв-

пада с продължителността на концесионния договор, 

т.е. остатъчната стойност на актива е незначителна 

В договора съществува само опция за обратно 

връщане на актива при възложителя след изтичане-

то на концесионния договор; по време на целия 

концесионен договор операторът прави значителни 

промени върху актива, които по никакъв начин не 

се контролират от възложителя 

                                                           
* Доц. д-р Мария Маркова, катедра "Счетоводство и анализ", Финансово-счетоводен факултет, УНСС, 

mariyamarkova@unwe.bg, mimim_bg@abv.bg 

mailto:mariyamarkova@unwe.bg
mailto:mimim_bg@abv.bg
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За да бъде идентифицирано дадено споразумение като договор в обхвата на КРМСФО 

Разяснение 12 "Споразумения за концесионна услуга", се следва диаграмата за определяне 

характеристиките на концесионно споразумение, поместена като бележка към КРМСФО 

Разяснение 12 (фиг. 1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Информационна бележка 1 към КРМСФО Разяснение 12 

Фиг. 1. Диаграма на концесионните споразумения,  

попадащи в обхвата на КРМСФО Разяснение 12 

2. Критерии за признаване 

По отношение на концесионните договори трябва да бъдат идентифицирани и признати 

за счетоводни цели специфичните активи, възникващи в резултат на концесионна дейност, 

както и приходите, реализирани от оператора. 

Контролира ли се от възложителя какви услуги 

и на каква цена ще предоставя операторът с 

инфраструктурата? 

Възложителят контролира ли чрез собственост 

ползата от инфраструктурата и остатъчната 
стойност на актива след края на концесионното 

споразумение или инфраструктурата  

се използва по време на целия ѝ полезен живот? 

Да 

Не 

Не 

 

ИЗВЪН  

ОБХВАТА НА 

КРМСФО  

РАЗЯСНЕНИЕ 12 

Да 

Дали инфраструктурата е построена 
или придобита от оператора  

от трета страна за целите на  

концесионното споразумение? 

Не 

Дали инфраструктурата е съществувала 
когато операторът е получил права за 

ползването и за целите на  

концесионното споразумение? 

Не 

Да Да 

В ОБХВАТА НА КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 12 

Операторът не е признал инфраструктурата като имоти, 

машини и оборудване или като актив на базата на лизинг 

Има ли операторът право да 
получи парични средства или 

друг финансов актив от  

възложителя? 

Има ли операторът право да 
събира такси от населението 

за предоставената обществена 

услуга? 

Не 

 

ИЗВЪН  

ОБХВАТА НА 

КРМСФО  

РАЗЯСНЕНИЕ 12 

Да Да 

Операторът признава  

финансов актив въз основа на  
полученото право да получи 

парични средства или друг 

финансов актив от  
възложителя 

 

Операторът признава  

нематериален актив  
въз основа на получени  

договорни права 
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2.1. Активи, признати в резултат на концесионна дейност при оператора 

Регулираните в КРМСФО Разяснение 12 "Договори за концесии за обслужване" взаимо-

отношения се свеждат до два основни типа: 

възложителят дефинира и контролира услугите, които операторът ще предоставя (на ко-

го и на каква цена); 

възложителят чрез собственост контролира инфраструктурата, която ще изгражда и 

ползва операторът. 

Изградената инфраструктура в нито един от случаите не се признава като дълготраен 

материален актив от оператора. При взаимоотношенията, описани в разяснението, операто-

рът действа като доставчик на услуги, а инфраструктурата, която изгражда, модернизира 

или експлоатира, за да предоставя договорените услуги, е обект на третиране в друга плос-

кост – като нематериален (ако е получил право да я експлоатира) или като финансов актив 

(ако е получил парични средства или парични еквиваленти от възложителя) (фиг. 2).  

 
Източник: Изготвена от автора 

Фиг. 2. Видове активи, които могат да бъдат признати при оператора  

в резултат на договор за концесионно обслужване1 

За всеки отделен концесионен договор следва да се анализира дали съдържа клаузи, съг-

ласно които операторът да признае финансов или нематериален актив. Обичайно концеси-

онните споразумения целят да се развие определен обществен сектор, като се дефинират 

определени граници на споразумението така, че да се възвърне първоначалната инвестиция, 

направена от оператора, и да се реализира минимална печалба. Нивата за реализирани при-

ходи след възвръщането на инвестицията трябва да бъдат предварително прогнозирани в 

споразумението, като за отделните браншове те варират от 5% до 20% при стабилна иконо-

мическа среда. Предварително зададените параметри на споразумението са отговорност на 

възложителя. Те са изключително важни, защото при подценяването им съществува реална 

опасност от липса на регулация по предоставянето на свобода на операторите и създаването 

на монополни структури. Същевременно параметрите на процедура за избор на концесио-

нер трябва да са така разработени, че да имат атрактивен характер за операторите.  

За да бъде разбран замисълът на Разяснение 12, е важно да бъде поставена ясна разгра-

ничителна линия между признаването на финансов и на нематериален актив. 

Финансовият актив следва да бъде признат от оператора, когато той има неотменимо 

право да получава парични средства или други финансови активи от възложителя под фор-

                                                           
1 Във Великобритания концесионното право се разглежда като лицензионно право. 

Актив при оператора 

Финансов актив  

Операторът получава парични средства  
или парични еквиваленти в замяна  
на изградената или модернизирана 

инфраструктура и признава финансов актив 
до степента на полученото парично 

възнаграждение. 

Нематериален актив  

Операторът получава право  
на ползване в замяна на изградената  
или модернизирана инфраструктура  

и признава нематериален  
актив до степента на полученото  

право (лиценз)40. 
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мата на концесионно плащане. Неотменимото право съществува и когато възложителят 

гарантира на оператора входящ паричен поток, като се съгласява да му заплаща: 

твърдо договорени (или определени предварително) суми; 

минимални гарантирани плащания за обществената услуга. 

Нематериалният актив следва да бъде признат от оператора, ако той получи право да ре-

ализира приходи от предоставянето на обществената услуга на населението. При условие че 

операторът получава и права, и концесионно плащане, двата компонента следва да се отчи-

тат поотделно – единият като финансов актив, а другият като нематериален.  

Насоките за разграничаване на финансовия от нематериалния актив са представени в 

таблица 2.  
 

Таблица 2  

 

Финансов или нематериален актив според клаузите на концесионния договор 

 

Вариант Договорен механизъм Актив, признат при оператора 

А 
Възложителят заплаща предварително договорена 

постоянна годишна сума 
Финансов актив 

Б 

Възложителят заплаща променлива сума в  

зависимост от потребяването  

на обществената услуга 

Нематериален актив 

В 

Възложителят заплаща твърдо договорена сума 

заедно с променлива сума в зависимост от потребя-

ването на обществената услуга 

Финансов актив 

(за твърдо договорената сума)  

и нематериален актив  

(за вариращите плащания)  

Г 

Операторът получава приходи по определени от 

него цени за предоставянето  

на услугата на населението 

Нематериален актив 

Д 

Операторът получава приходи от населението за 

предоставената услуга, но възложителят гарантира 

минимални приходи 

Финансов актив (за минимално 

гарантираните приходи) и нема-

териален актив (за прогнозните 

приходи от населението) 

Е 

Операторът получава приходи от населението. 

Възложителят регулира приходите, но по начин, по 

който за оператора има голяма вероятност да полу-

чи минимална възвръщаемост, но все пак няма 

100% гарантираност от възложителя 

Нематериален актив 

 

Източник: S.R. Batliboi & Associates GMR IFRS Workshop – IFRIC 12 Service Concession 

Arrangements, 2010, p. 24 [2] 

 

Отчитането на финансов или нематериален актив при оператора води до различно ин-

терпретиране на информацията в годишните финансови отчети на операторите – различен 

размер на признатите приходи, разходи и балансови позиции (таблица 13). 

Най-съществената разлика между прилагането на модела за признаване на финансов и 

на нематериален актив е в размера на признатия приход от оператора през периода на кон-

цесионното споразумение. При модела за отчитане на финансов актив по време на предос-

тавянето на обществената услуга операторът признава приходи от концесионна дейност в 

размер на договореното плащане само от възложителя за потребената услуга, докато при 

модела за отчитане на нематериален актив операторът признава приходите от реализирана-

та услуга от потребителите, който обикновено е два пъти по-висок по време на договора. 
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Затова и по време на договора, ако операторите прилагат модела за отчитане на финансов 

актив, през отделните периоди те представят нетната печалба от консеционна дейност срав-

нително равномерно. При модела за отчитане на нематериален актив в началото на предос-

тавянето на обществената услуга (в експлоатационната фаза) се отчитат съществени загуби, 

които се компенсират от по-високи печалби към края на концесионното споразумение. И 

двата модела при равни други условия следва да достигнат еднакъв финансов резултат (за 

повече яснота виж трета глава). 

 
Таблица 3  

 

Сравнение между размера на признатите счетоводни позиции в резултат на договор  

за концесия за обслужване по модела за признаване на финансов актив и по модела  

за признаване на нематериален актив 

 

Модел Финансов актив Нематериален актив 

Въздействие  

върху отделните 

фази 

Фаза на  

строителство 

Фаза на  

експлоатация 

Фаза на  

строителство 

Фаза на  

експлоатация 

Приходи Високи Ниски Високи Високи 

 

В контекста на разглежданите ПЧП хипотези следва да отбележим, че съществува и дру-

га ситуация – когато операторът предостави или изгради собствен актив за реализиране на 

обществена услуга. В този случай операторът следва да признава и отчита актива по реда на 

МСС 16.  

В България интерпретацията на отчитането на актив по КРМСФО Разяснение 12 до нас-

тоящия момент бе по-различна. Като основа за завеждане на актив в резултат на концесио-

нен договор се използваше договореният размер на концесионното възнаграждение като 

отчисление на определена база. Стойност на концесията не се изчисляваше. Тъй като в ста-

рия ЗК не беше предвиден вариант за плащане от възложителя за потребената услуга, един-

ствената надеждна оценка на предоставените права всъщност беше договореното концеси-

онно възнаграждение. Размерът на възнаграждението представлява бъдещи разходи, които с 

висока степен на сигурност ще бъдат извършени от оператора. Във връзка с това при опера-

торите се признаваше нематериален актив по общата стойност на договореното прогнозно 

концесионно възнаграждение срещу задължението за заплащане към възложителя (дългос-

рочен пасив). Стойността на нематериалния актив се намалява чрез амортизация, а стой-

ността на пасива – с всяко отделно плащане, като се отчита корекция чрез приходи и разхо-

ди на действително реализираната концесионна дейност [3]. 

От мотивите за приемането на Наредба за изискванията за определяне на финансово-

икономическите елементи на концесията [4] става ясно, че институтът на концесията не е 

използван ефективно, тъй като правилата за "компенсация" по стария ЗК са били неясни и 

неприложими. Ето и част от аргументите в подкрепа на необходимостта от наредба: "До 

настоящия момент в България няма нито една възложена концесия, която да е с плащане от 

концедента, както и няма нито един инфраструктурен обект, който да е изцяло изграден от 

концесионер. Това обстоятелство е вследствие на силно ограничената и неясно формулира-

на възможност за компенсация (плащане) от концедента съгласно отменените Закон за кон-

цесиите (ЗК отм.) и Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП отм.). Невъзможност-

та да получат справедливо възнаграждение за изпълненото строителство или предоставяни-

те услуги, ограничава интереса на икономическите оператори към концесиите. С новия ЗК е 

осигурена възможност за плащания от концедента в случаите по чл. 32, ал. 2 от Закона, като 

са определени общите положения относно установяването и доказването на необходимостта 
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от плащания. Необходимостта от плащания от концедента за конкретна концесия се устано-

вява при планирането на концесиите и се конкретизира при извършването на подготвител-

ните действия за съответната концесия, като се доказва с финансово-икономически анализ, 

който се съгласува с министъра на финансите." 

От счетоводна гледна точка за нас е интересно как се ще бъдат идентифицирани и пред-

ставени в баланса концесионното плащане и концесионното възнаграждение. Концесионно-

то плащане представлява цената, която концедентът плаща, за да осигури специфична об-

ществена услуга на населението. С оглед мащабността на ПЧП проектите при тях често се 

използва допълнително финансиране. Източник на плащания от концедента могат да бъдат 

и други привлечени средства. В контекста на националното законодателство за тези заемни 

средства е предвидено да се прилагат разпоредбите на Закона за държавния дълг, съответно 

на Закона за общинския дълг, а когато източник на плащания са средства от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове – разпоредбите на Закона за управление на средства-

та от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Освен това при плащане с други 

публични средства или при осигурени финансови предимства трябва да се прилагат съот-

ветните правила на финансиращата институция, когато има такива. При определяне пара-

метрите на плащането не е водещо постигането на максимално продажна цена на услугата, 

а спазването на определена социална политика и регулирани цени при предоставянето на 

конкретна обществена услуга. По този начин публичният партньор играе ролята на сигурен 

клиент, който осигурява минимален гарантиран приход и възвръщаемост на инвестицията 

за оператора. Възложителят се ангажира, че ще изкупува обществената услуга, независимо 

от икономическата ѝ атрактивност на пазара, но по правилата, които той самият задава. 

Съдържанието на клаузите за договореното концесионно плащане играе важна роля при 

определянето на подхода, който операторът ще приложи за отчитането на концесионен 

актив. Сумата на общия договорен размер на концесионното плащане всъщност е в основа-

та на организацията на отчетния процес по създаване на информация за активите и прихо-

дите от концесионна дейност. В контекста на Международните счетоводни стандарти 

именно концесионното плащане, свързано с изграждане или с подобряване на актив, е оп-

ределящо за признаването на финансов или нематериален актив при оператора. 

Концесионното възнаграждение от своя страна е гарантираният приход, който реализира 

публичният партньор в резултат на развитата концесионна дейност. Чрез клаузите на кон-

цесионното възнаграждение възложителят си гарантира сигурни постъпления вследствие на 

възникналите ПЧП отношения по предварително договорени изчисления. От гледна точка 

на икономическия оператор това са разходи за концесионни такси, които той следва да 

плаща периодично по време на целия концесионен договор. Както вече беше споменато, 

възприетият до момента подход в България е: договореният размер на цялото концесионно 

възнаграждение по договора, което може да бъде измерено с висока степен на сигурност, да 

се представи като нематериален актив, който следва да признае операторът. Но концесион-

ното възнаграждение е само инструмент за реализиране на текущ приход от концесионера и 

не е в основата на съвременното разбиране за счетоводно представяне на концесионни ак-

тиви и приходи от концесионна дейност, които се договарят с концесии за строителство, с 

последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с 

поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния (оперативния) риск. Кон-

цесионното възнаграждение не би могло да представи достоверно финансово-

икономическите параметри на концесията. Поради обективна невъзможност за оценка на 

концесията масово при представяне на информацията в годишните финансови отчети на 

операторите не се представяше нематериален актив, а само текущ разход, какъвто е и дейс-

твителният характер на концесионното възнаграждение. 
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2.2. Приходи, признати съгласно КРМСФО Разяснение 12  

Концесионните споразумения обикновено са съставени от множество дейности, които 

следва да извърши операторът. Той действа като доставчик на обществени услуги, които 

включват строителство, реновиране и опериране с обществена инфраструктура. Именно 

договарянето на няколко дейности и променливото възнаграждение, обвързано с различни 

фактори (обем произведена продукция, реализирани приходи, брой потребени услуги и др.), 

изискват да обърнем специално внимание и на МСФО 15 "Приходи от договори с клиенти". 

Съдържанието на тези договорни клаузи изисква подходящо интерпретиране на текстовете 

от новия стандарт за признаване на приходи. Съгласно новите постановки за признаване на 

приходи, застъпени в МСФО 15 и валидни от 01.01.2018 г., всяка дейност следва да бъде 

разгледана като част от задължението за изпълнение (performance obligation) в обвързващо-

то споразумение. Първоначалното оценяване на изграждането на инфраструктура и на пре-

доставянето на обществени услуги с нея изисква задълбочен анализ на същността на дого-

ворените компоненти и разпределяне на договорната цена към всяка от дейностите, генери-

ращи приходи за оператора.  

 

Разпределение на приходите към отделни дейности 

Според Разяснение 12 строителството или подобрението на обществена инфраструктура 

следва да се разглежда отделно от задължението от предоставянето на обществени услуги 

(фаза на изграждане и фаза на експлоатация). За всяка дейност трябва да се признаят прихо-

ди при спазване правилата на МСФО 15. Според указанията, поместени в Разяснение 12, 

ако в концесионното споразумение има ангажимент за изграждане на актив и предоставяне 

на услуги, всеки от компонентите на договора следва да се отчита поотделно по справедли-

ва стойност. В контекста на МСФО 15 комплексната услуга по концесионния договор тряб-

ва да се разглежда като задължение за изпълнение и операторите трябва да приложат петс-

тъпковия модел за признаване на приходи и разграничаване на компонентите в комплекс-

ния ангажимент по договора. Първата стъпка изисква идентифициране на самия договор, 

втората стъпка изисква идентифициране на самото задължение за изпълнение по договора, 

т.е. дали стоките и услугите в споразумението могат да бъдат идентифицирани, третата – 

каква е цената по договора, четвъртата – как тази цена следва да се разпредели между от-

делните стоки и услуги, и последната, пета стъпка – как да бъдат признати приходи в съот-

ветствие с изпълнение на задължението. Като цяло новите постановки в МСФО 15 не след-

ва да предизвикат съществени разминавания с действащата досега практика, тъй като и до 

момента в Разяснение 12 бе възприет подходът дейностите по изграждане и опериране с 

дадена инфраструктура да се разглеждат отделно, но това не означава, че в практиката няма 

да възникнат концесионни договори, при които не е невъзможно петстъпковият модел да 

доведе до различно признаване на приходи в сравнение с действащите досега МСС 11 и 

МСС 18. По отношение на определянето на цената по концесионния договор (третата стъп-

ка) операторът признава актив (финансов или нематериален), ако може да се разпорежда с 

този актив по време на концесионния договор. Същевременно операторът признава и за-

дължението за неизпълнената част от поетия ангажимент по концесионния договор. Проб-

лемен момент при прилагането на МСФО 15 би възникнал в случай, в който договорената 

първоначално цена, която е разпределена към различните дейности по договора, се промени 

вследствие на променени договорни клаузи впоследствие. В МСФО 15 няма указания за 

това как следва да се отчита тази последваща корекция на съществуващото задължение. 

МСФО 15 посочва, че комплексната цена трябва да се разпредели, като към всяка отделна 

дейност се отнесе съответстващият приход по продажна цена, като за основа би могла да се 

ползва продажната цена на тази сделка, ако тя се предлага самостоятелно. Разяснение 12 

също разпределя цената, но за база използва друго понятие – справедливата стойност, която 
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може да не се покрива с продажната стойност на дадена стока или услуга. Във връзка с това 

при разработване на счетоводната си политика по отношение на признаването на приходи 

операторите следва да оповестят механизъм, по който биха разпределили нови дейности, 

възникнали по повод промени в клаузите на договора.  

 

Разпределение на задължението за изпълнение във времето на концесионния договор 

Действащите досега постановки позволяваха признаване на приходи до етапа на завър-

шеност на дейността – за строителството в съответствие с МСС 11 "Договори за строителс-

тво", а за услугите в съответствие с МСС 18 "Приходи". С оглед на новите изисквания за 

признаване на приходи, ако не са покрити критериите за признаване на приходи във време-

то, те следва да се признаят в конкретен момент. Концесионните договори са типичен при-

мер за договори, при които се покриват изискванията, разписани в параграф 35 от МСФО 15 – 

признаване на приходи с течение на времето. Именно тези договори се идентифицират с 

постановки, при които операторът създава специфичен актив, който единствено той самият 

може да използва по време на договора. По този начин едновременно получава и потребява 

ползите в резултат от получаване и предоставяне на обществени услуги и/или получава 

контрол върху актив, докато активът се подобрява или създава. Именно тук откриваме 

сходство между Разяснение 12 и МСФО 15. И в двата стандарта вследствие на договорните 

ангажименти с течение на времето следва да се признават балансови позиции. Пасив по 

договор – когато клиентът/концедентът е платил авансово сума преди прехвърлянето на 

стоките (услугите) при изпълнението на концесионния договор. Актив по договор – когато 

правото на предприятието за възнаграждение зависи от фактор, различен от изтичането на 

времето – например бъдещо изпълнение от страна на предприятието. Разяснение 12 дава 

указания как признатият актив да бъде класифициран като финансов или нематериален, 

докато МСФО 15 говори за актив по договора по принцип, без да конкретизира, но подчер-

тава, че този актив следва да бъде представен отделно от останалите вземания на предприя-

тието.  

3. Критерии за оценка 

Както вече беше пояснено, операторът в концесионен договор действа като доставчик на 

обществени услуги. Тези обществени услуги могат да са свързани с изпълнението на след-

ните дейности: 

 строителство; 

 подобрение; 

 експлоатация. 

Приходите от всяка отделна дейност следва да бъдат измерени отделно и представени в 

съответствие с МСФО 15 "Приходи от договори с клиенти". 

При прилагане на модела за отчитане на нематериален актив справедливата стойност на 

строителството би било най-удачната база за определяне стойността на нематериалния актив.  

При прилагане на модела за отчитане на финансов актив този актив следва да се предс-

тави по справедлива стойност на прогнозните бъдещи парични потоци, платими от възло-

жителя за изграждане, респективно подобрение, на даден актив, дисконтирани на базата на 

подходящ пазарен лихвен процент. Ако концесионният договор е с клауза за отпуснат заем 

от възложителя, този заем следва да се коригира с пазарния лихвен процент за заемни дого-

вори, който обичайно ползва операторът, или е определил възложителят в концесионния 

договор.  
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С оглед голямото разнообразие на договорните клаузи няма конкретно ръководство за 

определяне на първоначалната оценка на актив по концесионен договор. Все пак има някои 

отправни точки, които могат да се вземат предвид: 

 детайлни количествено-стойностни сметки за проведени процедури; 

 опит с подобни проекти; 

 публикувани годишни отчети и друга информация на конкуренти; 

 референтни стойности за разходи плюс обичайна печалба в бранша; 

 договори за аутсорсинг в бранша. 

Независимо какъв подход за оценка ще избере операторът, този подход следва да се 

оповести като счетоводна политика на предприятието и да представя вярно и честно анга-

жиментите на оператора. 

В реализацията на значим ПЧП проект може да се включи консорциум (например ДСЦ 

[5]), който действа като икономическа група. Консорциумът може да възложи изграждането 

на ПЧП актив на един от съдружниците – например специализирана строителна компания. 

Ако строителството е възложено на някое от дружествата – участници в консорциума, пе-

чалбата от строителната продукция ще остане в дружеството, което е построило актива. В 

този случай печалбата за икономическата група трябва да бъде представена на консолиди-

рана база. Възможно е отчитането на различни резултати като приходи от концесионна 

дейност в индивидуалните отчети и на консолидирана основа. 

4. Други въпроси, относими към концесионните договори 

4.1. Амортизация на нематериалните активи 

Определянето на метод на амортизация за признатия нематериален актив следва да бъде 

съобразено с бъдещите ползи, които ще реализира операторът с нематериалния актив. Само 

ако не е възможно разпределението на бъдещи ползи да бъде надеждно определено, следва 

да се прилага линеен метод на амортизация. За да бъде постигната по-добра съпоставимост 

на приходите и разходите, биха могли да се използват различни методи за амортизация – 

линеен метод, метод на намаляващия се остатък и метод за отчисление на базата на произ-

ведена продукция. Ако се прилага методът на амортизация на базата на произведена про-

дукция, водещо следва да е потреблението на нематериалния актив, а не изчисленията на 

база реализирани приходи. Основен аргумент при избора на подходящ метод за амортиза-

ция трябва да е физическото остаряване на предоставения актив под формата на права за 

експлоатация. Амортизацията на нематериален актив следва да се начислява само когато 

фактически са предоставени концесионни права. Ако концесионното право започва да се 

упражнява на по-късен етап, преди този етап да настъпи, не следва да се начислява аморти-

зация.  

 

4.2. Разходи за възстановяване на актива  

в определен вид и поддръжка на активите 

При класификация на задълженията, които възникват за оператора по време на концеси-

онния договор, трябва да се направи коректна преценка за характера на задължението. Ако 

от оператора се очаква да извърши определени дейности, свързани с текущата поддръжка 

на инфраструктурата, поддръжката следва да се идентифицира като част от дейностите по 

МСФО 15 "Приходи от договори с клиенти".  

При положение че от оператора се изисква да възстанови предоставения актив в опреде-

лен вид, преди да го върне на възложителя, това задължение по-скоро следва да се отчете 

като провизия за възстановяване на инфраструктурата по реда на МСС 37. Провизията 

следва да се представи по настоящата стойност на разходите за възстановяване на актива. 
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Особено при този вид провизия е, че същата следва да се капитализира в концесионния 

актив по дисконтирана стойност, а влиянието във времето следва да се отрази като текущ 

финансов разход срещу корекция в стойността на провизираното задължение.  

Заключение 

В заключение можем да обобщим, че приложно поле на КРМСФО 12 "Споразумения за 

концесионна услуга" ще бъде все по-широко прилагано у нас в резултат на опитите на дър-

жавата ни да прилага механизмите на ПЧП във все повече сфери на обществения живот. 

Въпреки че концепцията за контрол е застъпена в последния пакет промени на 

МСФО/МСС, то от анализа на КРМСФО 12 става ясно, че тя е изиграла своята съществена 

роля при написването му. Това отново потвърждава извода, че за разработването на добри 

концептуални основи е необходимо да се познават и прилагат счетоводните правила, които 

са в основата на счетоводната теория. [6] 
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НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ  
НА АНАЛИЗА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА  

В ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Резюме 

В статията вниманието се фокусира върху някои аспекти, свързани с производителността на труда 

в предприятието. Представени са трите основни фактора, от които зависи производството. Счита се, 

че провеждането на един анализ на предприятието е необходимо за разкриване на отклоненията от 

бизнес плана, както и за вземане на решения за изпълнение на показателите по бизнес плана в благоп-

риятна насока. За целта са представени формули, показатели и таблици. Направен е съответният ана-

лиз и изводи. 

Ключови думи: производителност на труда, бизнес план, обем на производството, факторен ана-

лиз, икономия на числеността на персонала, средна изработка. 

 

Abstract 
The article focuses on some aspects related to the productivity of the enterprise. Here are the three main 

factors on which production depends. It is considered that conducting an enterprise analysis is necessary to 

detect deviations from the business plan as well as to make decisions to implement the business plan 

indicators in a favorable direction. For this purpose, formulas, indicators and tables are presented. The 

relevant analysis and conclusions are made.  

Key words: labor productivity, business plan, production volume, factor analysis, staff size savings, 

average workmanship. 

 

Производството зависи от три преки фактора: дълготрайните материални активи, мате-

риалните ресурси и човешките ресурси. От гледна точка на човешките ресурси, обемът на 

продукцията е във функционална зависимост от два преки фактора, а именно: средносписъ-

чен брой на персонала и производителността на труда. Последната може да се определи или 

от количеството продукция, която работниците произвеждат за единица време (показателят 

за изработка) или от количеството време, необходимо за производството на единица про-

дукция (показателят за трудоемкост). 

Изразходваното работно време показва количеството отработени човекочасове и чове-

кодни. Средносписъчният състав на персонала и заетите в основната дейност са свързани с 

показатели за средночасова, среднодневна изработка, и показатели за средна изработка на 

един списъчен работник. Показателите за трудоемкост се изразяват като правило във време-

то за производство на единица продукция. 

За определянето на средната изработка се използва обема на производството, представен 

в натурални единици, ако производителността на труда се определя с прилагането за работ-

но място, бригада, участък и дори за предприятието като цяло, но само в случай, че то про-

извежда еднородна продукция. В случаите, когато предприятието (фирмата) произвежда 

повече от един вид изделие, респ. разработва многопродуктова структура, редно е продук-

цията да се представи в стойностен измерител. Ако предприятието е достатъчно голямо и се 

състои от редица структурни подразделения, тогава възниква проблема за избор на макси-

мално приемливи за определено ниво на производителност на труда. В случая се използват 

различни измерители за обем на производството, за изчисляване и оценяване на производи-

телността на труда за отделни подразделения и с обобщаваща оценка за предприятието като 

цяло. 

                                                           
 Доц. д-р Катя Митева, Катедра "Счетоводство и анализ", УНСС – София, e-mail: k.im@abv.bg 
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По наше мнение, тук е удачно да се използва формулата за средната аритметична пре-

теглена величина, известна като индекс на Струмилин
1 
, а именно:

  

 

  
       

    
  

 

където:  

I – общ среден индекс на производителността на труда; 

Iw – индивидуални индекси за производителност на труда на подразделенията; 

Ti – фактически разход на фонд "Работно време" в подразделенията за отчетния период 

(представен чрез среднопретеглена величина). 

Темповете на нарастване на производителността на труда за отчетния период се оценя-

ват с изпълнението на бизнес плана за увеличаване производителността на труда съответно 

за месец и тримесечие, нарастващи общо от началото на годината. Ето защо считаме, че 

провеждането на един анализ на предприятието е необходимо за разкриване на отклонения-

та от бизнес плана и вземане на решения за изпълнение на показателите по бизнес плана в 

благоприятна насока. 

Темповете на нарастване на производителността на труда за период по-голям от един 

месец се определят като се умножат индексите на отделните показатели. Би могла да се 

използва следната формула: 

 

I тр/пт = I 1/пт * I 2/пт * I 3/пт, 
 

където:  

I тр/пт и I1,2 и 3/пт – индекс на нарастване на производителността на труда съответно за три-

месечието и за всеки месец от тримесечието. 

Аналогично се определя темпа на нарастване на производителността на труда за годината:  

 

Iг/пт = II/пт * III/пт * IIII/пт * IIV/пт , 

 

където:  

I I, II, III, IV/пт – индекс на нарастване производителността на труда за всяко тримесечие. 

На основата на данните за индексите на нарастване на производителността на труда мо-

же да се определи необходимото изменение в ръста на производителността на труда за ос-

таналото до края на годината време, което е необходимо за изпълнението на бизнес плана 

по дадените показатели. За целта ще използваме следните изходни данни (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

 

Индекси за ръста на производителността на труда 

 

Темп на ръста на 

производителността на труда,% 

Отчетна  

година 

в т.ч. по тримесечия 

I II III IV 

1. По бизнес план 115,8 103,0 103,5 104,0 104,5 

2. Фактически (по отчет)  102,5 103,0 103,5  

 

                                                           
1 Индексът е свързан с името на академик С.Г. Струмилин, тъй като той до голяма степен има връзка с 

неговите изследвания в тази насока. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А., 

Экономика и статистика фирм, М., 2000, с.136 
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Въз основа на горните данни установяваме следното: ако бизнес плана предвижда, че 

темпа на нарастване на производителността на труда за първите три тримесечия възлиза на 

110,8% (103,0 * 103,5 *104,0) или 1,108, то фактическият темп за този период се равнява 

едва на 109,2% (102,5 * 103,0 * 103,5). В този случай изпълнението на плана по темп на 

нарастване на производителността на труда за тримесечието съставлява 98,5% [(1,092 / 

1,108) * 100]. Следователно заданието по бизнес плана по темпове на нарастване на произ-

водителността на труда не е изпълнено с 1,5% (98,5 – 100). 

Ето защо считаме, че за изпълнението на бизнес плана по темп на нарастване на произ-

водителността на труда за отчетната година е необходимо да се коригира заложената в биз-

нес плана информация за четвъртото тримесечие на годината, величината на което би могла 

да се определи по следния начин: 

 

           
 
         

 

                                 

 , 

 

където: 

            – коригирано задание за ръста на производителността на труда за четвъртото 

тримесечие на годината;   

                
 – фактически индекси за нарастване на производителността на труда за I, II и 

III тримесечие на годината. 

 

           
      

                  
       

 

От разчетът стигаме до извода, че за предприятието е необходим за четвъртото тримесе-

чие ръст на производителността на труда, равен на 106,0% (при планиран бизнес план 

104,5%), за да може да се осигури изпълнението на годишния бизнес план за ръст на произ-

водителността на труда. 

Изпълнението на бизнес плана за производителност на труда определя отношението на 

фактическата производителност към тази по бизнес план (базовата) за съответния период от 

време както в абсолютно, така и в относително изражение. За целта е удачно да се използ-

ват формулите:  

+, – Δ ПТ   ПТ ф – ПТ бпл (б); 

+, – Δ ПТ изм.   (ПТ ф / ПТ бпл (б)) * 100, 

където +, – Δ ПТ и +, – Δ ПТ изм. – изменение на производителността на труда, съответ-

но в абсолютно изражение и в процент 

ПТ ф и ПТ блп (б) – фактическа и по бизнес план (базова) производителност на труда на 

един работник в анализирания период. 

Трябва да отбележим, че в процеса на анализа се явяват отклонения от бизнес плана (за 

базовия период), а също са налице и причини, водещи до тези отклонения. 

На основата на данните от Таблица 2 бихме могли да анализираме динамиката на тези 

показатели, а също и да направим изводи за изпълнението на плана за производителността 

на труда и нейното влияние върху обема на производството и продажбите. 
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Таблица 2 
 

Динамика на изпълнението на показателите за производителност на труда 

  

ПОКАЗАТЕЛИ бизнес 

план 

фактически отклонения от плана 

абсолютни % към б.пл. 

1. Производство, хил.лв. 7800,00 7900,00 100 1,28 

2. Брой работещи, души 860,00 845,00 -15,00 -1,74 

3. в т.ч. работници, души 740,00 720,00 -20,00 -2,70 

4. Относителен дял на работниците  
в броя на работещите,% 

86,00 85,20 -8,00 -0,93 

5. Средногодишна изработка  
от работещите, лв. 

907,00 935,00 28,00 3,09 

6. Средногодишна изработка  
от работниците, лв. 

1054,00 1097,00 43,00 4,10 

 

Резултатите от анализа показват следното: по бизнес план е предвидена изработка в раз-

мер на 907 лв. на един работник и 1054 лв. на един работник, а фактически тя представлява 

съответно 935 лв. и 1097 лв., т.е. отклоненията в% към бизнес плана са: 3,09 и 4,08%. 

Според нас, полезно би било да определим влиянието на изработката на един работник 

към величината на фактическия обем произведена продукция и броя на работниците. По 

този начин стигаме до извода, че за достигане на фактическия обем на производство на 

продукция и изработката по бизнес план, на предприятието са необходими 750 работника 

(7900 / 1054), а фактически работят 720 работника. В този случай, предприятието успява да 

получи условна икономия за броя на работниците 30 души, вместо планираните 20, което е 

постигнато за сметка на по-високи темпове в нарастването на производителността на труда 

на работниците. 

За да се отговори на въпроса за сметка на кои фактори е получено увеличението на про-

изводителността на труда считаме, че е нужно да се извърши факторен анализ на същата. 

Същността на изчисляване на влиянието на факторите върху производителността на труда 

се заключава в намирането на пътища за намаление броя на заетите работници в резултат на 

разкриване на резерви за нарастване на производителността за сметка на един или друг 

фактор. Получената икономия от всеки фактор се сумира. За целта се определя прираст на 

производителността на труда за сметка на съкращаване броя на всички фактори и на тази 

основа – необходимият брой за производство на продукция. 

Преди всичко трябва да определим съкращаването на числеността (броя) за сметка на 

повишаване на техническото ниво на производството. Това, според нас би могло да се пос-

тигне: 

1. с повишаване равнището на механизация и автоматизация на производството, което 
от своя страна ще доведе до снижаване трудоемкостта на произвежданата продукция. Ико-

номията на числеността на персонала за сметка на намаляване трудоемкостта на продукция-

та (ТЕчп) би могла да се определи по формулата: 

 

  
  

 
                        

     
  

където: 

                  – 
трудоемкост на изделията, съответно за периода по бизнес план (базис-

ния) и фактическия, нормочасове; 



271 

   – производство на продукция, върху трудоемкостта на която се е отразило внедря-

ването на дадено мероприятие, ед.; 

   – фактически фонд време на един работник, ч.; 

Кн – коефициент на изпълнение нормата на работниците за работа на парче. 

2. с икономия на численост на персонала за сметка на внедряването на ново оборудване 
и действаща модернизация (НМчп). Тя би могла да се изчисли по следния начин: 

 

        
   

   

 

            (  
  

   
    )                             

  

 

където: 

Коб – общо количество оборудване за отчетния период, бр.; 

(I) Коб – количество оборудване, неподлежащо на обновяване и модернизация за от-

четния период, бр.; 

(II) Коб и (III) Коб – количество, съответстващо на ново и модерно оборудване, бр.; 

   и    – индекси за ръста на производителността на труда, съответстващи на новото и 

модерно оборудване,%; 

         – коефициенти на действие, съответстващи на новото и модерно оборудване, оп-

ределени като: 

С   Кд / Кк, 

където: Кд –датата от месеца за действие на новото и модерно оборудване; 

 Кк – календарна дата на месеца; 

 Чр – численост на работниците, бр.; 

 О – относителен дял на работниците, заети в обслужването на оборудването в общия 

брой работници. 

3. с икономията на числеността за сметка на изпълнението на конструкционната харак-
теристика на изделията и повишаване качеството на продукцията. Необходимо е да отбеле-

жим, че тя се определя също както и икономията на числеността на персонала за сметка на 

повишаване механизацията и автоматизацията, така както внедряването на тези мероприя-

тия довежда до снижаване трудоемкостта на продукцията. 

4. чрез усъвършенстване организацията на производството, труда и управлението. Тя 
намира отражение в увеличаването на нормата на обслужване, съкращаване на загубеното 

работно време, намаляване на загубите от брак, повишаване квалификацията на работници-

те. Икономията на числеността на персонала за сметка на тези мероприятия би могла да се 

определи по следния начин: 

а) за сметка на разширяване зоната на обслужване. Формулата, която може да се прило-

жи е: 

 

З чп   (К об / Н обпл (б) – К об/ Н оф) * С, 

 

където:  

Коб – общо количество на оборудването, бр.; 

Н обпл (б) Н оф – норма на обслужване, съответно през базисния (по бизнес план) и 

фактическия (отчетен) период; 

С – коефициент на действие на дадено мероприятие. 

б) за сметка на съкращаване целодневните загуби на работно време (Ц чп): 
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Ц чп   (Тбпл (б) / Тф) * О * Чр 

 

където:  

Тбпл (б) и Тф – базисен (по бизнес план) и фактически фонд работно време, човекодни; 

О – относителен дял на работниците в общия брой работещи; 

Чр – численост на работниците, бр. 

в) за сметка на съкращаване на вътрешносменните престои (ВС чп). Тук, според нас би 

могла да се използва следната формула: 

 

 

  
  

 
(                   )      

    
  

 

където: 

                   – загуби на работно време поради вътрешно-сменните престои през пе-

риода по бизнес план (базисния) и фактическия период. 

 г) за сметка на съкращаване загубите от брак, икономията на числеността на персонала 

може да се определи по формулата: 

 

 

    
(               )      

   
  

 

 където: 

               – загуби от брак на продукция съответно през базисния (по бизнес план) и 

фактическия период,% към себестойността. 

 д) за сметка на изменението на дела на закупените полуфабрикати в себестойността на 

продукцията (D пфк чп): 

 

        (  
          

                
)        

 

 

където: 

      и             – фактически и по бизнес план (базисен) относителен дял на заку-

пените полуфабрикати. 

Като се съберат икономиите за численост на всеки фактор се получава общата икономия 

за числеността на персонала (       
За да установим общият прираст на производителността на труда (ПТ) за сметка на 

всички фактори може да се използва формулата: 

 

   
        

         

  

 

където: 

     – фактическа средносписъчна численост работници за фактически обем производст-

во при фактическа изработка, души. 
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В обобщение на изложеното по-горе считаме, че реализацията през периода по бизнес 

план следва да бъде насочена към действия, водещи до снижаване на трудоемкостта и обно-

вяване на оборудването. Това се отнася и до подобряване използването на работното време, 

съкращаване на загубите от брак и увеличаване на дела на закупените полуфабрикати. 

Всичко това ще позволи на предприятието да увеличи производителността на труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ  

В СТРУКТУРЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

*
 

 

 
The urgent issues related to the research of quantitative characteristics of economic activity in the 

agrarian sphere in the structure of the existing business entities of the Volyn region are considered. The 

classification of enterprises in Ukraine according to their sizes and criteria of their attribution to large, 

medium, small and microenterprises is considered. The analysis of dynamics and structure of enterprises of 

the Volyn region with division into large, medium, small and micro enterprises is carried out. It was found 

that during the investigated period, the largest changes occurred in the number of small enterprises, which 

also affected the change in the total number of enterprises in the Volyn region. It is determined that the 

largest share in the structure of enterprises of the Volyn region is small in size (about 93-95%), for enterprises 

of rural, forestry and fisheries, this indicator is somewhat smaller and is about 91-94%. It is shown that in the 

total number of enterprises in the Volyn region, about 20% are enterprises of agriculture, forestry and 

fisheries. At the same time there is a gradual decrease (with the exception of 2017) of this indicator. 

 

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с исследованием количественных характеристик 

экономической деятельности в аграрной сфере в структуре действующих субъектов хозяйствования 

Волынской области. Рассмотрена классификация предприятий в Украине по их размерам и критерии 

их отнесения к крупным, средним, малым и микропредприятий. Проведен анализ динамики и струк-

туры предприятий Волынской области с распределением на крупные, средние, малые и микропредп-

риятия. Выявлено, что в течение исследуемого периода наибольшие изменения испытывала количест-

во малых предприятий, и влияло на изменение общего количества предприятий Волынской области. 

Определено, что наибольший удельный вес в структуре предприятий Волынской области по их разме-

рам занимают малые предприятия (около 93-95%), для предприятий сельского, лесного и рыбного 

хозяйства этот показатель несколько меньше и составляет около 91-94%. Показано, что в общем ко-

личестве предприятий Волынской области около 20% составляют предприятия сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. При этом наблюдается постепенное уменьшение (за исключением 2017 г.) данно-

го показателя. 

 

В последние годы развитие отечественного аграрного сектора экономики характеризо-

валось не только устойчивыми темпами динамики наращивания производства валовой про-

дукции сельского хозяйства, но и значительными изменениями количественных и качест-

венных характеристик экономической деятельности в структуре действующих субъектов 

хозяйствования. 

Современный агросектор испытывает количественные и качественные изменения, о чем 

свидетельствует анализ данных основных показателей деятельности сельскохозяйственных 

предприятий по их размерам, рассчитанные по критериям крупных, средних, малых и мик-

ропредприятий. 

Законом Украины от 05.10.2017 г. № 2164-VIII "О внесении изменений в Закон Украины 

"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенст-

                                                           
* Доцент кафедpы учета и аудита, кандидат экономичеcкиx наук, Окcана Нужная o_nuzhna@ukr.net 

Доцент кафедpы учета и аудита,  

кандидат экономичеcкиx наук, Наталия Тлучкевич tluchkevich@rambler.ru Луцкий национальный 

теxничеcкий унивеpcитет 
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вования некоторых положений) [2] внесены изменения в ст. 2 Закона Украины "О бухгал-

терском учете и финансовой отчетности в Украине", а именно: добавлено классификацию 

предприятий (кроме бюджетных учреждений). Теперь все предприятия могут быть отне-

сены к микропредприятиям, малым, средним или крупным предприятиям. 

Классификация предприятий по размеру до 1 января 2018 года (в соответствии с Хо-

зяйственным кодексом Украины [1]) и с 1 января 2018 года (согласно Закону Украины от 

05.10.2017 г. №2164-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенствования некоторых поло-

жений) [2] представлены в таблице 1. 

Для определения соответствия критериям, указанным в евро, применяется официальный 

курс гривны относительно иностранных валют (средний за период), рассчитанный на осно-

вании курсов Национального банка, которые устанавливались для евро в течение соответс-

твующего года. 

Поскольку анализ проводился на основе статистических данных за 2010 и 2015-2017 

годы, мы пользовались критериями разделения предприятий по размеру в соответствии с 

Хозяйственным кодексом Украины [1]. 
 

Таблица 1 

 

Классификация предприятий в Украине по размеру 

 

По Закону Украины №2164-VIII [2] По ст. 55 Хозяйственного кодекса Украины [1] 

Микропредприятия 

Микропредприятиями являются предприятия, пока-

затели которых на дату составления годовой фи-

нансовой отчетности за год, предшествующий 

отчетному, отвечают как минимум двум из следу-

ющих критериев: 

 балансовая стоимость активов – до 350 тысяч 

евро; 

 чистый доход от реализации продукции (това

ров, работ, услуг) – до 700 тысяч евро; 

 среднее количество работников – до 10 чел. 

Субъектами микропредпринимательства явля-

ются юридические лица – субъекты хозяйство-

вания любой организационно-правовой формы 

и формы собственности, у которых средняя 

численность работников за отчетный период 

(календарный год) не превышает 10 человек и 

годовой доход от любой деятельности не 

превышает сумму, эквивалентную 2 миллио

нам евро, определенную по среднегодовому 

курсу НБУ. 

Малые предприятия 

Малыми являются предприятия, которые не соот-

ветствуют критериям микропредприятий и показа-

тели которых на дату составления годовой финан-

совой отчетности за год, предшествующий отчет-

ному, отвечают как минимум двум из следующих 

критериев: 

 балансовая стоимость активов – до 4 миллионов 

евро; 

 чистый доход от реализации продукции (това

ров, работ, услуг) – до 8 миллионов евро; 

 среднее количество работников – до 50 чел. 

Субъектами малого предпринимательства 

являются юридические лица – субъекты хо-

зяйствования любой организационно-правовой 

формы и формы собственности, у которых 

средняя численность работников за отчетный 

период (календарный год) не превышает 50 

человек и годовой доход от любой деятель

ности не превышает сумму, эквивалентную 10 

миллионам евро, определенную по среднегодо-

вому курсу НБУ. 
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Продолжение 

Большие предприятия 

Крупными являются предприятия, которые не соот-

ветствуют критериям для средних предприятий и 

показатели которых на дату составления годовой 

финансовой отчетности за год, предшествующий 

отчетному, отвечают как минимум двум из следу-

ющих критериев: 

 балансовая стоимость активов – понад 20 мил-

лионов.еєвро; 

 чистый доход от реализации продукции (това

ров, работ, услуг) – более 40 миллионов евро; 

 среднее количество работников – понад 250 чел. 

Субъектами крупного предпринимательства 

являются юридические лица – субъекты хо-

зяйствования любой организационно-правовой 

формы и формы собственности, у которых 

средняя численность работников за отчетный 

период (календарный год) превышает 250 

человек и годовой доход от любой деятель

ности превышает сумму, эквивалентную 50 

миллионам евро, определенную по среднегодо-

вому курсу НБУ. 

Средние предприятия 

Средними являются предприятия, которые не соот-

ветствуют критериям для малых предприятий и 

показатели которых на дату составления годовой 

финансовой отчетности за год, предшествующий 

отчетному, отвечают как минимум двум из следу-

ющих критериев: 

 балансовая стоимость активов – до 20 миллио-

нов.еєвро; 

 чистый доход от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг) – до 40 миллионов евро; 

 среднее количество работников – до 250 чел. 

Другие субъекты хозяйствования относятся к 

субъектам среднего предпринимательства. 

 

* Источник: [1; 2] 
 

Проведем анализ динамики и структуры предприятий Волынской области с распределе-

нием на крупные, средние, малые и микропредприятия. 

Данные о количестве предприятий Волынской области по всем видам экономической 

деятельности в целом и тех, которые функционируют в сельском, лесном и рыбном хозяйс-

тве, за 2010 год и 2015-2017 годы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Динамика количества предприятий Волынской области  

с распределением на крупные, средние, малые и микропредприятия 
 

Вид экономической 

деятельности 
Год 

Количество предприятий, ед. 

всего 

в том числе 

крупные 

предприятия 

средние 

предприятия 

малые предп-

риятия 

из них микро- 

предприятия 

Всего 

2010 5202 7 368 4827 3873 

2015 5600 7 288 5305 4509 

2016 5041 5 302 4734 3953 

2017 5597 10 294 5293 4496 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

2010 1060 - 95 965 860 

2015 1016 - 62 954 852 

2016 879 - 61 818 717 

2017 992 - 63 929 843 

* Данные Главного управления статистики в Волынской области 
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По данным таблицы 2, наблюдаем колебания общего количества предприятий Волынс-

кой области в течение исследуемого периода (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика количества предприятий Волынской области с распределением на крупные,  

средние, малые и микропредприятия в 2010 году и 2015-2017 годах, ед. 

Так, произошло увеличение общего количества предприятий Волынской области в 2015 

году по сравнению с 2010 годом на 398 ед. (7,65%) за счет роста количества малых предп-

риятий на 478 ед. (9,90%), в то время как количество крупных предприятий оставалась не-

изменным (7 ед.), а количество средних предприятий уменьшилось на 80 ед. (21,74%). 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом общее количество предприятий Волынской об-

ласти уменьшилась на 559 ед. (9,98%) за счет уменьшения количества крупных предприя-

тий на 2 ед. (28,57%) и малых предприятий на 571 ед. (10,76%), в то время как количество 

средних предприятий увеличилось на 14 ед. (4,86%). 

Противоположная динамика наблюдается в 2017 году по сравнению с 2016 годом: общее 

количество предприятий Волынской области увеличилось на 556 ед. (11,03%) за счет уве-

личения количества крупных предприятий на 5 ед. (100%) и малых предприятий на 559 ед. 

(11,81%), в то время как количество средних предприятий уменьшилась на 8 ед. (2,65%). 

Графически количество предприятий Волынской области с распределением на крупные, 

средние, малые и микропредприятия представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Количество предприятий Волынской области с распределением на крупные,  

средние, малые и микропредприятия в 2010 году и 2015-2017 годах, ед. 

Всего в течение исследуемого периода наибольшие изменения испытывало количество 

малых предприятий, что влияло на изменение общего количества предприятий Волынской 

области. Причиной этого является динамика количества микропредприятий, количество 

которых в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 636 ед. (16,42%), в 2016 

году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 556 ед. (12,33%), в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом увеличилось на 543 ед. (13,74%). 

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве Волынской области в течение исследуемого пе-

риода функционируют только средние и малые предприятия. По данным таблицы 1, наблю-

даем колебания количества предприятий этого вида экономической деятельности Волынс-

кой области в течение исследуемого пери ода (рис. 3). 

В частности, в 2015 году по сравнению с 2010 годом и в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом наблюдается уменьшение количества предприятий этого вида экономической деятельности 

в Волынской области соответственно на 44 ед. (4,15%) и 137 ед. (13,48%) за счет сокращения 

количества и средних предприятий (соответственно на 33 ед. или 34,74% и 1 ед. или на 1,61%), и 

малых предприятий (соответственно на 11 ед. или на 1,14% и 136 ед. или на 14,26%). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество предприятий сельского, лесного и 

рыбного хозяйства Волынской области выросло на 113 ед. (12,86%) за счет роста количест-

ва средних предприятий на 2 ед. (3,28%) и малых предприятий на 111 ед. (13,57%). 

Таким образом, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Волынской области в течение 

исследуемого периода наибольшие изменения также испытывала количество малых предп-

риятий, что влияло на изменение общего количества предприятий этого вида экономичес-

кой деятельности. Причиной этого является динамика количества микропредприятий этого 

вида экономической деятельности, количество которых в 2015 году по сравнению с 2010 

годом уменьшилось на 8 ед. (0,93%), в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось 

на 135 ед. (15,85%), в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 126 ед. (17,57%). 

7 7 5 10 

368 288 302 294 

4827 

5305 

4734 

5293 

3873 

4509 

3953 

4496 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2010 2015 2016 2017

крупные предприятия 

средние предприятия 

малые предприятия 

из них микропредприятия 



279 

 

Рис. 3. Динамика количества предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской  

области с распределением на малые и средние предприятия в 2010 году и 2015-2017 годах, ед. 

Графически количество предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынс-

кой области с распределением на средние, малые и микропредприятия за 2010 год и 2015-

2017 годы представлено на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Количество предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской области  

с распределением на средние, малые и микропредприятия в 2010 году и 2015-2017 годах, ед. 

Структура предприятий Волынской области по их размерам в 2010 году и 2015-2017 го-

дах представлена в таблице 3. 
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По данным таблицы 3, в течение исследуемого периода наибольший удельный вес в 

структуре предприятий Волынской области по их размерам занимают малые предприятия – 

около 93-95%. Удельный вес средних предприятий в структуре предприятий Волынской 

области по их размерам незначителен и составляет около 5-7%. Наименьший удельный вес 

в структуре предприятий Волынской области по их размерам занимают крупные предприя-

тия, этот показатель составляет 0,13% в 2010 и 2015 годах, 0,10% в 2016 году и 0,18% в 

2017 году. 
 

Таблица 3 
 

Структура предприятий Волынской области по их размерам 
 

Вид экономической 

деятельности 
Год 

Удельний вес,% 

всего 

в том числе 

крупные 

предприятия 

средние 

предприятия 

малые предп-

риятия 

из них микро- 

предприятия 

Всего 

2010 100 0,13 7,07 92,79 74,45 

2015 100 0,13 5,14 94,73 80,52 

2016 100 0,10 5,99 93,91 78,42 

2017 100 0,18 5,25 94,57 80,33 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

2010 100 - 8,96 91,04 81,13 

2015 100 - 6,10 93,90 83,86 

2016 100 - 6,94 93,06 81,57 

2017 100 - 6,35 93,65 84,98 

 

* Рассчеты автора по данным Главного управления статистики в Волынской области 

 

Графически структура предприятий Волынской области по их размерам в 2010 году и 

2015-2017 годах представлена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Структура предприятий Волынской области по их размерам  

в 2010 году и 2015-2017 годах,% 
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В структуре предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской области 

по их размерам в 2017 году 93,65% составляют малые предприятия и соответственно 6,35% 

средние предприятия. По сравнению с 2010 годом удельный вес средних предприятий в 

структуре предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской области по их 

размерам уменьшился на 2,61 пунктов структуры (с 8,96% до 6,35%), а удельный вес имели 

предприятий соответственно увеличился на такую же величину (с 91,04% до 93,65%). 

Графически структура предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской 

области по их размерам в 2010 году и 2015-2017 годах представлена на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Структура предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Волынской области  

по их размерам в 2010 году и 2015-2017 годах,% 

Анализ показал, что в общем количестве предприятий Волынской области около 20% 

составляют предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства. При этом наблюдается 

постепенное уменьшение (за исключением 2017 года) данного показателя: 20,4% в 2010 

году, 18,1% в 2015 году, 17,4% в 2016 году и 17,7% в 2017 году (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Удельный вес количества предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства  

Волынской области в количестве предприятий области соответствующей величины 
 

Вид экономической 

деятельности 
Год 

Удельный вес,% 

всего 

в том числе 

крупные 

предприятия 

средние 

предприятия 

малые предп-

риятия 

из них микро- 

предприятия 

Всего 

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.96 6.10 6.94 6.35 

91.04 93.90 93.06 93.65 
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Продолжение 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

2010 20,4 - 25,8 20,0 22,2 

2015 18,1 - 21,5 18,0 18,9 

2016 17,4 - 20,2 17,3 18,1 

2017 17,7 - 21,4 17,5 18,7 

 

* Данные Главного управления статистики в Волынской области 

 

В общем количестве средних предприятий области средние предприятия сельского, лес-

ного и рыбного хозяйства составляют 25,8% в 2010 году, 21,5% в 2015 году, 20,2% в 2016 

году и 17,7% в 2017 году. 

В общем количестве малых предприятий области малые предприятия сельского, лесного 

и рыбного хозяйства составляют 20,0% в 2010 году, 18,0% в 2015 году, 17,3% в 2016 году и 

17,5% в 2017 году. 

В общей сложности микропредприятий области микропредприятия сельского, лесного и 

рыбного хозяйства составляют 22,2% в 2010 году, 18,9% в 2015 году, 18,1% в 2016 году и 

18,7% в 2017 году. 

Графически удельный вес количества предприятий сельского, лесного и рыбного хо-

зяйства Волынской области в количестве предприятий области соответствующей величины 

представлена на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Удельный вес количества предприятий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

Волынской области в количестве предприятий области соответствующей величины  

в 2010 году и 2015-2017 годах,% 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. С 1 

января 2018 согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. №2164-VIII "О внесении изменений 

в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относи-
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тельно усовершенствования некоторых положений) [2] изменились классификационные 

критерии отнесения предприятий к крупным, средним, малым и микропредприятиям. 

Проведенный анализ динамики предприятий Волынской области с распределением на 

крупные, средние, малые и микропредприятия показал, что в течение исследуемого периода 

наибольшие изменения испытывала количество малых предприятий, что влияло на измене-

ние общего количества предприятий Волынской области и, в частности, предприятий сель-

ского, лесного и рыбного хозяйства. Заметим, что в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Волынской области в течение исследуемого периода функционируют только средние и 

малые предприятия. 

Наибольший удельный вес в структуре предприятий Волынской области по их размерам 

занимают малые предприятия: для предприятий всех видов экономической деятельности 

около 93-95%, для предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства около 91-94%. В 

общем количестве предприятий Волынской области около 20% составляют предприятия 

сельского, лесного и рыбного хозяйства. При этом наблюдается постепенное уменьшение 

(за исключением 2017 года) данного показателя. 
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CONSIDERATIONS ON THE MATTER OF WHETHER  
THE INTRODUCTION OF THE EXPECTED LOSS APPROACH  

UNDER IFRS 9 FINANCIAL INSTRUMENTS WILL CONTRIBUTE  
TO ACHIEVING GREATER TRANSPARENCY AND CREDIBILITY  

OF FINANCIAL STATEMENTS INFORMATION
*
 

Abstract 

The most recent global crisis of 2007 to 2009 exposed considerable vulnerability and numerous 

weaknesses of the financial system worldwide and that fact was robustly discussed in the European Union, 

the United States, Asian countries and elsewhere. More specifically the latest crisis highlighted the costs, 

incurring because of delays in accounting recognition of losses on loans, long-term loan receivables and other 

financial instruments not only on the part of credit institutions like banks but also on the part of other 

financial institutions and lenders. Besides deficiencies of the international accounting regulations 

(guidelines), constructively criticized over the years, among the major reasons those practices to arise were 

overly optimistic, unrealistic attitudes at highest levels of corporate governance leading to systematic 

underestimation of crucial prudential requirements and overstatement of capital. Similar managerial 

behaviour proved to be inconsistent and incompatible with the philosophy of accounting prudence. However, 

it was observed in financial reporting practices worldwide. For a long period of time prudence has been 

considered an overriding accounting principle especially in Continental Europe, for example, in Germany and 

France, even an essential theoretical concept in the Anglo-Saxon world. 

Subsequently the debates on the matter have extremely intensified. It has become more than obvious that 

the strategic far-reaching goal of making efforts to globally improve not only the resilience of the financial 

system worldwide but the lending practices as a whole both in the financial and non-financial sectors should 

be regarded as being of highest priority. Logically, a considerable part of the discussions has extremely 

focused on the essence of various shortcomings of the relevant international accounting standards that 

embody prudential philosophy or are based on prudential conceptions, on core prudential requirements and 

the everlasting societal and social necessity of neutral and well-balanced compliance with the guiding 

principles of prudential policy. The strategic importance of both regulatory and oversight frameworks as well 

as the supervisory process emphasized by the G20, essential to the critiques (analyses) of academicians, was 

actively discussed. 

As a result, for a long time the development of coherent accounting approaches has been a major area of 

focus. Vigorous attempts have been globally made to search for, to develop and propose well-grounded 

models of recognition of accounting objects, evaluation of which needs estimation, and to resolve the most 

crucial problems such as the matter of provisioning for loan losses. All this has not occurred unexpectedly. 

The accounting recognition of losses on loans and loan receivables and the provisioning for loan losses 

consistent with the approaches that were previously applicable under the relevant International Accounting 

Standards, have been criticised as not being designed on a prudential basis even to the point of being 

unsound. In response to those critiques and opinions the new IFRS 9 Financial Instruments has been projected 

and developed to respond to attacks on the part of large number of academicians, other professionals and 

stakeholders. The IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement was perceived as too 

complex one even inconsistent in its approaches to recognizing (accounting for) losses arising out of 

impairment of financial assets of different classification categories and inconsistent with the manner entities 

manage financial and business activities as well as inherent risks. Those deliberations were mainly in support 

of the major motives for criticism. The IAS 39 model of the incurred loss was also criticized and its 

implementation was perceived as the major reason for delaying the accounting recognition of credit losses on 

loans and loan receivables, until it was too late in the credit cycle. 

                                                           
* Associate Professor Dr. Hristina Oreshkova, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 

Faculty of Finance and Accounting, email: hristina_oreshkova@abv.bg 
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The critical question of whether the International Accounting Standards Board’s decision of introducing 

the model of the expected loss will contribute to achieving greater transparency and credibility of financial 

statements information still stands. If it is accomplished, it will considerably recover people’s trust in its 

quality. Most probably it is early to give an objective, neutral and unambiguous answer. Perhaps any attempts 

to generalize at that stage would most probably not be unmistakable. At present the most realistic answer 

probably is that it will mainly depend on the particular circumstances since numerous judgements are 

allowed, endorsed and authorized. The subjective judgments should consider and reflect probable future 

impact of various external and internal factors, including ones related to the forward-looking macroeconomic 

conditions. The managerial decisions regarding such complex problem will be of paramount importance as 

well as the consistency of the required judgements and will inevitably influence the reliability of the estimates 

of the expected credit losses, impacting in turn the expected loss provisioning levels. The reliability of the 

professional judgments will most importantly depend on the degree of competencies, professionalism, 

expertise, integrity and last but not least on the independence of people authorized to be responsible at the 

highest levels of corporate governance. 

The underlying argument, central to the present article, supporting the author’s view, is that too much 

discretionary power that may possibly be misused in modelling expected losses, is reserved for entities’ high-

ranking officials, managers and other superiors. The discussions, focused on the possible implications of the 

expected credit loss model implementation under IFRS 9 Financial Instruments, emphasize that such 

circumstance may potentially inhibit the long-standing international efforts, directed at achieving greater 

transparency and credibility of financial statements information worldwide that is inherent in the IFRS 9 

major objectives. 

Managerial decisions and shifts that possibly will predetermine more prudential policies may be expected. 

If happens, that can possibly improve transparency and credibility not only in theory. In practice, however, 

this may not always be the case. The implementation of the new expected credit loss model undoubtedly 

poses challenges to the undertakings concerned. Actions are needed on the part of policy makers to ensure 

consistency in its development and implementation in order to constrain the emergence of potentially existing 

dissimilarities in respect of the reported results even if the outcomes are determined under the burden of a 

similar set of risky circumstances surrounding the activities. Regarding the challenging requirement as to the 

matter of disclosure of information related to the inputs, assumptions and techniques used to specifically 

identify significant increases in the credit risk and estimate expected credit losses, both of these will continue 

to be crucial. The quality, not just the quantity of the relevant necessary information will be of great 

importance to improving transparency and taking advantage of the forecast and expected reduction of 

procyclicality. 

A complete understanding of the importance of auditors’ key role would also be critical. This could be 

constructive in promoting an improvement of auditing practices worldwide and as a result could bring about 

achieving the long-desired higher degree of quality of financial statements information and globally restoring 

trust in its credibility. 

Key words: Prudence; Incurred loss model; Expected loss model; Estimate; Loan loss provision; 

Discretionary power; Transparency; Credibility; Usefulness; Financial reporting; 
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"Landmark Lifts Reserve, Takes $28 Million Loss" 

 

"PNC to Boost Loss Reserves by As Much As $450 Million" 

 

"Big loan-loss provisions, reflecting gloomy economic prospects,  

continued to color the earnings reports of regional banks …" 

 

"UJB Raises Loan Reserves and Posts $17 Million Loss"… 

 

"Bank of Boston reported Thursday that it lost $187 million  

in the fourth quarter, after taking a $280 million  

provision for credit losses. The company also  

announced plans to cut 1000 jobs …" 

 

(J. R. Walter, Economic Review, 1991, p. 20) 

(American Banker various issues, 1991) 

 

"Achieving a true and fair view is subject to the compliance,  

by good faith, of the accounting principles (Horomnea, 2012),  

and those which have refined the concept of financial  

reporting were the conceptual accounting frameworks." 

(Gorgan, 2013) 

Introduction 

The most recent global crisis of 2007 to 2009, arisen as a financial one in the USA, evolved 

into an economic one on an unprecedented scale, exposed considerable vulnerability and 

numerous weaknesses of the financial system worldwide. Specifically the latest crisis highlighted 

the costs, attributable to the system as a whole, mostly incurring because of systematic delays in 

identifying and recognizing credit losses on loans and loan receivables not only on the part of 

credit institutions like banks but also on the part of other financial institutions and lenders. 

Subsequently the debates on the matter have extremely intensified and it has become more than 

obvious that the strategic goal of making efforts to globally improve the resilience of the financial 

system should be regarded as being of highest priority. Logically, a substantial part of the 

discussions has been focused on the essence of various shortcomings of prudential requirements 

and deficiencies of International Financial Reporting Standards prescriptions, the everlasting 

societal and social necessity of persistent compliance with the guiding principles of prudential 

strategies as well as on the key importance of supervisory oversight process as emphasized by the 

G20. The leaders of G20, investors, regulatory institutions and influential authorities on guidelines 

of prudential policies and financial stability emphasized the necessity of vigorous actions on the 

part of the most influential accounting standards setters internationally. The strategic goal was to 

globally improve the relevant accounting approaches and models in order to predetermine more 

prudential policies both in the financial and non-financial entities and enhance practices of 

provisioning for loan losses worldwide. 

Consequently for a long time a major area of focus has been the development of coherent 

approaches to the assessment of objects of accounting, whose financial statement presentation, 

including valuation, is essentially complex. Vigorous attempts have been globally made to search 

for, to develop and propose well-founded models of recognition and subsequent valuation of such 

items of delicate essence. ‘Inconveniences’ occur in an extensive number of practical cases since 

many accounting valuations impose, i.e., unavoidably require subjective judgements needed for 

the estimation process (procedure). It should be supposed that such judgements must be 
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competently made. However, the crisis made conspicuous the fact that this has not always been the 

case in practice. As a consequence robust efforts have been globally made to resolve the most 

crucial problems such as the issues of provisioning for loan losses and all this has not arise 

unexpectedly. The recognition of loan losses arising out of impairment of financial assets, on one 

hand, as well as the provisioning for loan losses, on the other one, in compliance with the 

approaches of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement have been 

considerably and justifiably criticised as not being designed and executed on a prudential basis 

even to the point of being unsound. 

In reality, what was the reason for that common observation? Previously under the model of 

the incurred loss (IL) consistent with IAS 39 the recognition of credit losses focused just on past 

events that had actually occurred already without focusing on probable unfavorable events 

possible at present and/or in the future. However, it must be considered that such events 

potentially exist during the full time of the credit cycle. Therefore, such unfavorable events may 

possibly occur even in case the probability of occurrence of unfavorable events is judged as 

immaterial (insignificant, negligibly slight). Under the IAS 39 Financial Instruments: Recognition 

and Measurement accrual of provisions for loan losses has been primarily based upon an objective 

evidence of an incurred loss, caused by a specific ‘triggering event’. A non-exhaustive list of 

‘triggering events’, indicators of impairment, is provided by IAS 39. Reporting entities were not 

allowed to incorporate the effects of future events that will (would) occur after the balance sheet 

date even if such events were reasonably predictable and anticipated. Specifically the approaches 

of recognising loan losses under the previous relevant standards of the International Accounting 

Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (USA FASB) are 

generally discussed that way since the relevant standards require recognition of credit losses that 

have actually incurred as of the balance sheet date but do not of losses that can be reasonably 

expected by significant causes and indications of foreseeable forthcoming unfavorable events, i.e., 

even in case it is highly probable that such events will inevitably occur in the future. Unfavorable 

events that might cause losses always exist potentially. Previously the identification of credit loss 

was mostly based on the occurrence of ‘a causing event’ or ‘causing events’, supported by 

observable objective evidence of significant deterioration in the credit quality of the financial 

asset, usually combined with professional judgments. Either individually or together an event or a 

set of events impact the value of the estimated future cash flows attributable to a loan or portfolio 

of loans. For example, events that give rise to evidence of impairment comprise an indication of 

financial distress on the part of an obligor, a debtor’s loss of employment, a significant decrease in 

the value of property serving as collateral, somebody’s criminal behavior or default in relation to 

interest and/or principal payments and entering into or high probability of entering into bankruptcy 

or financial reorganization etc.
1
 

It looks like IAS 39, Paragraph 59(f) (ii), supports the opinion that impairment may be 

established where national or local economic conditions that correlate with defaults, including 

increases in unemployment levels, decreases in prices of property, adverse changes in conditions 

of business identifiable as impacting borrowers from geographic regions loans have been advanced 

are visible. Although this may possibly (might) be perceived as stimulus to introduce forward-

looking dimension in decision on impairment assessment, the overriding conception embedded 

into IAS 39 is that the focus of impairment decision is (should be) historically oriented than future 

oriented. IAS 39, Paragraph 59, emphasizes that, specifying: ‘losses expected as a result of future 

events, no matter how likely, are not recognised’. That practice led in fact to the emergence of 

incurred losses that were recognized far too late, and to the overestimation of the recognized 

                                                           
1
 See IAS 39, Paragraph 59. The list discussed above is not exhaustive, and IAS 39 provides further 

examples. 
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interest revenues until the moment of failure to pay. All this is consistent with the concept of the 

incurred loss and that theory underlies the essence of the incurred loss (IL) model. 

The incurred loss accounting approach of identifying (detecting) and recognizing losses on 

loans and loan receivables was designed that way and applied in many jurisdictions and countries 

across the world through the relevant accounting standards (comprising substantial parts of the 

IFRS, the USA GAAP and the UK GAAP
1
) in order to counteract admissible managerial 

inclinations of creating hidden reserves during periods of economic upsurge, which can be 

reversely used to flatten, enhance or reinforce earnings during periods of downturn. In addition to 

the latter reasoning, that practice can be opportunistically performed depending particularly on the 

specific conditions and the pursued financial results. As it has been discussed in my previous 

research focused on the problem, the deliberate creation of hidden reserve when and where there is 

no surrounding uncertainty in reality is neither cautious, nor prudential response to something even 

nonexistent, but merely concealment of economic facts. In my view such behaviour is not 

compatible with the essence of traditional prudence, moreover, with the guiding principles of 

prudential policy. Therefore, the major motive of both of the Boards was to ultimately constrain 

excessively conservative managerial attitudes, inclined to unreasonably trust to most pessimistic 

prognoses and/or unfavorable scenarios and to prevent possible consequences of such 

unprofessional behaviour onto financial statements presentation (performance). Any attempts of 

conducting such destructive policies would undoubtedly lead to complete distortion 

(misrepresentation) of data and financial statements information and would bring about all the 

negative implications. Such practice contrasts with the essence of a number of core accounting 

principles as they are understood especially in Continental Europe as for example the principle of 

prudence (the precautionary principle), the principle of accrual, the matching concept (the concept 

of coincidence), the principle of independence of the separate reporting periods and others, 

interpreted in the United Kingdom and the USA as concepts or conventions respectively. The IAS 

39 approach, commonly discussed as backward in essence, was leading to loan losses that were 

generally regarded as "too little, too late". Essentially this means that loan losses were only 

considered when the probability of default (PD) is close to 100%. Authoritative authors like Zoltán 

Novotny-Farkas [The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules, 2015, 

p.10]
2
 argue that: "A fundamental problem with the incurred loss model is that impairment 

allowances for credit losses tend to be at their lowest level before an economic cycle trends 

downward and actual losses begin to emerge". With regard to that common observation, on May 

29th, 2014 (Singapore) Hoogervorst publicly appreciated the significance of the most considerable 

improvements introduced alongside IFRS 9 concerning problems as the ones of classifying 

financial assets on initial recognition in relationship with the models of assessment after 

recognition (subsequently), the new expected loss model of accounting for losses arising out of 

impairment of financial assets and, in that order, the issue of provisioning for loan losses based on 

estimates of expected losses predicted, the general hedge accounting requirements and others. 

Then and there Hoogervorst truthfully admitted that the accounting standards applied around the 

world, including the IFRS, the USA GAAP and the UK GAAP, are based upon the incurred loss 

                                                           
1 Generally Accepted Accounting Practice in the UK (UK GAAP) is the body of accounting standards and 

other guidance published by the Financial Reporting Council (FRC) of the UK. The UK GAAP accounting 

standards include Financial Reporting Standards (FRSs), Statements of Standard Accounting Practice 

(SSAPs) and Urgent Issues Task Force (UITF) Abstracts published by the UK’s Financial Reporting 

Council (FRC). A new UK financial reporting regime is effective for accounting periods beginning on or 

after 1st January, 2015 as well as a new financial reporting framework, effective on 1st January, 2015. 
2 Novotny-Farkas, Z. (2015) "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules’, 

2015, pp.1-54, European Parliament", Brussels: European Union, 2015. 
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model of impairment, designed that way, to limit management’s propensity and/or ability to create 

hidden reserves during good times that can (could) be used to smooth earnings during bad times
1
 

[H. Hoogervorst, 2014, pp.1-9]
2
. In his comparison Hoogervorst has in mind the relevant 

approaches as implemented previously at that time. 

It has become more than obvious over the years that the IASB’s members were challenged by a 

complex task to develop new approaches and general rules, designed for well-thought-out, well-

organized and disciplined management of earnings and inherent risks. This high responsibility has 

most probably been considered to be the main concern. As a result in July 2014 the International 

Accounting Standards Board (IASB) issued IFRS 9 Financial Instruments
3
 and in 2016 the 

Financial Accounting Standards Board (USA FASB) in the US published its final standard based 

on ‘the current expected credit losses’ (CECL) approach.
4
 

The author’s goal is to highlight considerations concerning complexities and conceivable 

problems that as potentially existing raise concerns among experts and specialists and to support 

the relevant reasoning with comprehensible, coherent arguments. As known, it is generally 

considered that the newly introduced improvements under IFRS 9 will most probably point 

towards more prudential policies on the part of the entities mostly impacted by the changes and 

will globally contribute to achieve greater transparency and consistency of financial statements 

information, respectively usefulness for all interested parties and society. 

Why should models of provisioning for loan losses  

be based on estimates of expected losses? 

Critical questions have been raised in the debates on the matter. Many of these questions have 

been provoked by the long-standing implications of the recent global crisis on the financial status 

and performance of thousands of entities, financial and non-financial ones, as well as on the social 

status of millions of people around the world. Researchers like Cohen and Edwards Jr [2017, 

pp.39-56 (pp.40-42 and following)]
5
 brought up the issue of "whether models of provisioning, 

including the effect of provisioning on regulatory capital levels, contributed to procyclicality by 

spurring excessive lending during the boom and forcing a sharp reduction in the subsequent bust"
 

(Emphasis added). Furthermore, Cohen and Edwards Jr thoroughly discussed the problem of why 

entities should provision for expected credit losses [Cohen, B.H. and G.A. Edwards Jr, 2017, 

                                                           
1 Further, the IASB Chairman points out that "during this most recent crisis the model has been accused of 

resulting in impairment being ‘too little, too late’. In practice … impairment was only recognised just before 

a loan defaulted. …loan losses were often recognised far too late. As a result, many investors lost trust in 

the quality of banks’ balance sheets… For this reason we decided to move from an incurred loss model to an 

expected loss model." [H. Hoogervorst, 2014, pp.1-9] 
2 Hoogervorst, H. (2014): "Charting progress towards global accounting standards", Conference Singapore, 

pp.1-9: "The new expected loss model recognises that whenever you buy a financial asset or lend money 

there is always some level of expected losses associated with it. Full lifetime expected losses need to be 

recognised when significant credit deterioration has taken place. This should happen long before an actual 

default takes place (Hoogervorst, H., 2014)". 
3 In July 2014 the IASB issued IFRS 9 Financial Instruments with mandatory implementation from January 

1st, 2018. The IFRS 9 supersedes all previous versions and is mandatorily effective for periods beginning on 

or after January 1st, 2018 with early adoption permitted (subject to local endorsement requirements). For a 

limited period, previous versions of IFRS 9 may be adopted early, provided the relevant date of initial 

application is before February 1st, 2015 (subject to local endorsement). 
4 It is expected that both of the new standards will come into effect in the period between 2018 and 2021. 
5 Cohen, B. H., and G. A. Edwards Jr. (2017) "The new era of expected credit loss provisioning", BIS 

Quarterly Review, March, pp.39-56 (40-42 and following ones). 



290 

pp.40-42 and following ones)]
1,2

, focusing on interesting insights of many researchers. For 

example, Cohen and Edwards Jr considered Borio and Lowe’s views. Borio and Lowe (2001) 

argue that "conceptually, if lending rates accurately reflect credit risks, banks would have no 

reason to set aside additional provisions at the initiation of a loan to cover expected losses". In 

Borio and Lowe’s opinion the essential reasoning in the case is that: "The higher margin of interest 

on a risky loan would reflect the increased risk of non-payment, while a higher rate of discount, 

which reflects greater risk relating to the loan’s cash flows, would counterbalance the higher 

interest margin in guiding the decision of lending." Concerning the latter reasoning Borio and 

Lowe continue with reflections admitting that "capital would still be needed to cover unexpected 

losses." As specified by these authors: "Provisions would then be appropriate, if the riskiness of 

the loan increases after initiation, to recognise the higher discount rate and the reduced likelihood 

of repayment, or, equivalently, the value of the loan would be marked down as part of a fair value 

accounting approach". Similar reasoning developed Cohen and Edwards. According to Cohen and 

Edwards’s "a bank might even take negative provisions" (an increase in asset values), if riskiness 

were to recede". [Cohen and Edwards Jr, 2017, pp.40-42]
3
 

The central question that should be raised at this point as it distinctly stands is the one of why 

specifically provisions for loan losses should be based on estimates of expected losses since the 

moment a loan is initiated. It is pointed out in the quoted research that an answer is that loan 

pricing may not completely reflect the risks for the reason of transitory (temporary, passing) 

market conditions that will soon recede and that explanation can be accepted as an objective and 

reasonable one. "If past experience and sound modelling suggest that credit risks are not fully 

reflected in loan pricing decisions, prudential risk management would presuppose supplementing 

market signals with additional evidence." [Cohen and Edwards Jr, 2017, p.40-41]
4
 More 

justifications related to capital and capital adequacy are also further discussed since the matter of 

capital adequacy is no less important. In their analysis Cohen and Edwards Jr referred to surveys 

of Peek and Rosengren (1995), for example, as well as to investigations and findings of Dugan 

(2009). These researchers noted that the need to maintain adequate capital (or to rebuild deficient 

capital) is less likely to bind banks’ decisions in good times rather than in bad times, creating a 

bias to lend freely during economic upsurges. "Forward-looking provisioning essentially brings the 

capital cost of a lending decision forward in time, restoring to some extent the incentive value of 

capital for marginal lending decisions, even in times when the capital buffer itself is not a binding 

constraint."[Quoted following Cohen and Edwards Jr, 2017, pp.40-41]
5
 

The essential explanation underlying the most incompatible arguments advocated by opponents 

is that allowing too much discretion implying many judgments and prognoses in setting provisions 

                                                           
1 Cohen, B. H., and G. A. Edwards Jr. (2017) "The new era of expected credit loss provisioning", BIS 

Quarterly Review, March, pp.39-56 (40-42 and following ones). 
2 See Finch, Nigel (2009) IAS 39 and the Practice of Loan Loss Provisioning Throughout Australasia 

(February, 26th 2010), Journal of Law and Financial Management, Vol. 8, No. 2, pp. 13-19. 

Referring to other researchers, Finch Nigel argues (2009) that: "Provisioning for loan losses plays a key role 

in determining the makeup and thus transparency and representational faithfulness of banks’ balance sheets. 

Decisions made with respect to loan loss provisioning also have the capacity to wield substantial influence 

over the level of volatility and cyclicality evident in reported bank earnings. Because the loan impairment 

provision decision is one of such potentially high significance, it has been associated with considerable 

controversy". [Finch, Nigel quoted authors like Ahmed et al, 1999; Laeven and Majnoni, 2003; Fonseca and 

González, 2008] 
3 Cohen, B. H., and Gerald A. Edwards Jr. (2017) "The new era of expected credit loss provisioning", BIS 

Quarterly Review, March, pp.39-56 (40-42). 
4 Ibid, pp.40-41 
5 Ibid, pp.40-41 
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could enable entities, and not only credit institutions like banks but other financial institutions and 

lenders as well, to deliberately (speculatively) use these possibilities (opportunities) in performing 

practices of provisioning for loan losses, to smooth earnings, if necessary at the discretion of 

entities’ officials. It could be used to achieve a deliberate effect on revenues, profit or loss and 

capital and as a consequence to significantly impair the long desired transparency and consistency 

of financial statement information. If admitted, it will significantly reduce the usefulness to 

investors, counterparties, stakeholders. It should be highlighted that, "in order to avoid such 

possible consequences or scenario, provisioning needs to be based on clear rules of when and how 

provisions are recognized and adjusted over time, alongside transparency of the methodologies 

and assumptions". [Cohen and Edwards Jr, 2017, pp.39-56, pp.40-42]
1
  

Vast majority of scientific research support the widely maintained conclusion that delayed 

provisioning or backward-looking practices of provisioning that were retrospective by design, and 

lead to procyclicality of lending, while forward-looking provisioning reduces procyclicality. It is 

comprehensively discussed by Cohen and Edwards Jr (2017) that researches like Laeven and 

Majnoni (2003), for example, looking at 1 419 credit institutions banks performing activities in 45 

countries in the period of 1988 to 1999, find a positive relationship between provisions and pre-

provision earnings, suggesting that banks use provisions to smooth income. These authors also 

find out that a negative relationship holds between provisions and growth in lending and Gross 

Domestic Product (GDP), suggesting that provisions are procyclical. Findings of other researches 

also discussed by Cohen and Edwards Jr (2017) are those of Beatty and Liao (2011). Looking at 

quarterly data on 1 370 USA banks in the period of 1993 to 2009, Beatty and Liao found out that a 

longer delay in banks’ loan loss recognition increases the negative impact of recessions on bank 

lending. Beatty and Liao (2011) found out this result for several measures (proofs) of delayed loss 

recognition at bank level: a flow measure (the responsiveness of provisions to past non-performing 

loans), a stock measure (the ratio of loan loss allowances to contemporaneous non-performing 

loans) and a market measure (the relationship between a bank’s current reported income and future 

equity returns). Cohen and Edwards Jr referred to the findings of researchers like Bushman and 

Williams (2012), who apply a similar approach to banks in 27 countries and investigate the 

relationship between banks’ loan loss provisions and their past and future non-performing loans. 

These authors find out that banks’ risk-taking discipline (the tendency to reduce leverage when 

asset volatility rises) is greater for banks that take provisions well ahead of actual loan losses. 

[Cohen and Edwards Jr, 2017, pp.41-42]
2
 

Under IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement loan loss provisions have 

been mainly reported on an ex-post basis. Specifically the subsequent accrual of provisions, 

namely after the ‘loss event’ has actually occurred, is constructed upon the techniques of the 

incurred loss models. In complete unanimity with Gebhardt and Novotny-Farkas (2011) Nicolas 

Stefano reasonably deliberated [N. Stefano, Norges Bank Economic Commentary, 2017, pp.1-10, 

p.3]
3
 that since the incurred loss models focus primarily on objective evidence of loss this 

circumstance can limit the potential for earnings management through discretionary loan losses 

provisioning as it was also commented by Gebhardt and Novotny-Farkas (2011), to whom the 

author refers. Stefano appreciated the extensive research focused on the problem arising out of the 

probability (possibility) of capital and earnings management through discretionary, optional, 

flexible loan loss provisioning, and discussed opinions of Moyer (1990), Beatty et al. (1995), 

                                                           
1 Cohen, B. H., and Gerald A. Edwards Jr. (2017) "The new era of expected credit loss provisioning", BIS 

Quarterly Review, March, pp.39-56 (40-42). 
2 Ibid, pp.41-42. 

3 Stefano, N. (2017) Norges Bank Economic Commentary, no. 8, 2017, IFRS 9 Implementation, pp. 1-10, p. 3. 
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Collins et al. (1995), Liu and Ryan (2006) and Norden and Stoian (2013)
1
.
 
Stefano soundly 

suggested that market participants regularly searching for transparency of financial statements 

information may have appreciated such methodical approaches even before the crisis. Those 

assumptions are supported through a reference to research of Dugan (2009), who also noted that 

provisioning based upon incurred loss models in practice reinforced the procyclicality effects, 

observed during the most recent financial crisis. More than a few analyses have supported the 

opinion that delays in provisioning for loan losses under incurred loss models have contributed to 

procyclicality [N. Stefano, 2017]
2
. Furthermore, it is argued

3
 that the employment of such models 

can lead to incomparable results due to the potential (prospective) for varying underlying 

assumptions and inconsistency and discrepancy in implementation that can inhibit transparency. 

In compliance with IFRS 9 provisioning for loan losses will largely rest on an ex-ante basis. 

Specifically provisions will be recognized before the ‘loss event’ has actually occurred even 

though such ‘loss event’ may not at all occur; this in itself supposes that provisioning will (should) 

be based upon forward-looking trustworthy and provable information and that the loan losses will 

be calculated through the techniques of expected credit loss models. Therefore, the new IFRS 9 

embodies philosophy imposing a shift in focus towards more prudential considerations in future 

practices of provisioning for loan losses. Under the new approach provisioning will no longer be 

focused on past one-off events, but rather on reasonable expectations for the future. The 

expectations should be based on reliable, i.e., verifiable and supportable information and 

methodically weighed probability of what could possibly happen over the full lifetime of the 

financial asset. It is argued that against the backdrop of a financial cycle, such an approach may 

reduce procyclicality
4
. However, it is actually admitted that the results have not yet been observed 

in practice [Stefano, 2017, p.3]
5
. 

The purpose of estimating expected credit losses is neither to estimate in the worst-case 

scenario, nor to estimate in the best-case scenario. Instead, an estimate of expected credit losses 

shall (should) always reflect the possibility (probability) that a credit loss occurs and the 

possibility (probability) that no credit loss occurs (would occur) even if the most likely outcome is 

no credit loss [B5.5.41]
6
. 

It is emphasized in IFRS 9, Paragraph 5.5.17(a), that the estimate of the expected credit losses 

should reflect an unbiased and probability-weighed amount, which is determined by evaluating a 

range of possible outcomes. It is explicitly highlighted in IFRS 9 that in practice estimating 

expected credit losses may not necessarily need to be a complex process of analysis and that an 

entity does not need to identify every possible scenario. In some cases relatively simple modelling 

may prove to be sufficient, without the need for a large number of detailed simulations of (under) 

numerous scenarios. In other cases entities will need to determine how many more scenarios are 

required. IFRS 9 also permits the use of models for estimating expected losses that do not require 

explicit scenario and probability analysis. For example, it is stated that the average credit losses for 

a large group of financial instruments with shared risk characteristics may be a reasonable estimate 

                                                           
1 See also Moyer (1990), Beatty et al. (1995), Collins et al. (1995), Liu and Ryan (2006), and Norden and 

Stoian (2013). 

2 Nicolas Stefano refers (2017) to many researches like Laeven and Majnoni (2003), Beatty and Liao (2011) 

and Bushman and Williams (2015). 

3 Ibid, pp. 1-10, p.3. 

4 The IASB and the USA FASB issued their standards since they believe the ECL approaches would provide 

more useful information for investors. Although the Boards did not seek to address issues regarding 

procyclicality, the Financial Stability Forum noted that the earlier recognition of ECL should nonetheless be 

supportive in mitigating procyclicality. 
5 Stefano, N. (2017) Norges Bank Economic Commentary, no. 8, "IFRS 9 Implementation", pp.1-10, p.3. 

6 IFRS 9 Financial Instruments as issued by the IASB, [B5.5.41]. 
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of the probability-weighed amount. In other situations the identification of scenarios that specify 

the amount and timing of the cash flows for particular outcomes and the estimated probability of 

those outcomes will probably be necessary. In those situations the expected credit losses shall 

reflect at least two outcomes in accordance with Paragraph 5.5.18 [B5.5.42]
1
. As a general rule the 

maximum period to consider in measuring expected credit losses is the maximum contractual 

period (including extension options). For lifetime expected credit losses an entity shall estimate the 

risk of default occurring on the financial instrument during its expected lifetime. 12-month 

expected credit losses are a portion of the lifetime expected credit losses and represent the lifetime 

cash shortfalls that will result if a default occurs in the 12 months after the reporting date (or a 

shorter period if the expected life of a financial instrument is less than 12 months), weighed by the 

probability of that default occurring. Therefore, 12-month expected credit losses are neither the 

lifetime expected credit losses that an entity will incur on financial instruments that it predicts will 

default in the next 12 months, nor the cash shortfalls that are predicted over the next 12 months 

[B5.5.43]
2
. It is required by IFRS 9 that the estimates of the expected credit losses should reflect 

the amount, reliably determined (measured) and weighed on the basis of probability by evaluating 

the scope of possible outcomes (results), passing, however, through someone’s professional 

judgement. 

The new IFRS 9 Financial Instruments impairment model was proposed to respond to robust 

attacks on the part of great number of academicians, professionals and stakeholders. It should be 

admitted that some members of the International Accounting Standards Board (IASB) have 

realised the necessity of reconsidering the approaches of IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement and have intended to introduce requirements as appropriate as to 

presuppose more prudential accounting policies. 

Prospects concerning possible consequences of introducing  
IFRS 9 Financial instruments expected loss model 

Forecasts of interested parties mostly discussed with regard to the possible implications of 

introducing new expected credit loss (ECL) model as sanctioned by the adoption of IFRS 9 

Financial Instruments include: 

 The appropriate implementation of the expected credit loss model as it is designed and 

adopted alongside IFRS 9, imposes much more information (historical, current and forecast) to be 

collected, accumulated and assimilated in identifying and recognizing and estimating expected 

credit losses, a circumstance that may be considered a substantial prerequisite for that, the credit 

quality of financial assets to be better reflected in accounts. Therefore, it addresses the appeal of 

G20, other globally interested groups and authoritative institutions
3
 for strengthening (improving) 

the accounting recognition of loan losses through including a wider range of relevant information. 

As specified previously, the purpose of estimating expected credit losses is neither to estimate the 

worst-case (pessimistic) scenario nor to estimate the best-case scenario. Instead, an estimate of an 

                                                           
1 IFRS 9 Financial Instruments as issued by the IASB, Paragraph 5.5.18 [B5.5.42]. 
2 IFRS 9 Financial Instruments as issued by the IASB. 

3 Discussing the principles of supervisory guidance the Basel Committee on Banking Supervision supervisory 

guidance highlighted that banks must maintain sound corporate governance over their credit risk 

management and expected credit loss (ECL) estimation processes. In addition, the Committee (BCBS) 

emphasized that sound methodologies for assessing credit risk and for estimating ECL should cover all 

lending exposures, including restructured and credit impaired loans, and should be subject to independent 

reviews, and must go beyond historical and current data to consider relevant forward-looking information. 

[‘Key aspects of the Basel Committee on Banking Supervision supervisory guidance’, Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS), 2015] 
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expected credit loss shall (should) always reflect the possibility (probability) that a credit loss 

occurs and the possibility (probability) that no credit loss occurs even if the most likely outcome is 

no credit loss. 

 There is an assumption, a hypothesis that some of the changes that already occurred ever 

since IFRS 9 is effective, will probably contribute to higher degree of volatility with regard to 

statement of profit or loss and other comprehensive income, since the Standard potentially raises 

the likelihood (probability) more financial assets to be measured after recognition at fair value 

through profit or loss (FVTPL). Therefore, it can be suggested that possible significant changes in 

fair values which bring about material exceedances of fair or carrying value will be recognized in 

profit or loss as soon as material increase or decrease of fair value arise. 

 As highlighted previously earlier identification and recognition of probable future losses, 

result of probable impairment of financial assets on loans and receivables, including trade 

receivables is expected since entities will have to initiate providing for possible future credit losses 

in the very first reporting period the loan is recognized in the accounts and financial statements 

respectively even in case it is (highly) probable that the financial asset to be completely and timely 

collectible as provided for under the lending arrangement of repayment. The earlier and probably 

higher impairment allowances can significantly limit the possibilities (potentials) of distributing 

overstated profits towards accrual of dividends and premiums and also can constrain high-ranking 

managers’ excessively optimistic expectations. With regard to the generally discussed assumptions 

for earlier recognition of credit losses on loan the European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) as an active group, who has always contributed to the IASB’s due process, has 

confirmed their standpoint. EFRAG conducted a test in the field with the National Standard Setters 

of leading states in the European Union (EU) as France, Germany, Italy and the United Kingdom. 

The primary objective was to assess whether the proposals set out in the Exposure Draft (ED) 

would address the weaknesses of the incurred loss (IL) model consistent with IAS 39, whether the 

proposals were operational and the likely (probable) costs of implementation of expected loss (EL) 

model (EFRAG’s Comment Letter – Financial Instruments: Expected Credit Losses). EFRAG also 

agreed with the analysis contained in Paragraph BC170 of the ED that the proposed model would 

ensure more sensibility and responsiveness to the changes in the credit quality compared to IAS 39 

therefore would result in an earlier recognition of expected losses. 

 An increased level of accrual of provisions is expected by authoritative academics and 

professionals ever since the moment (date) IFRS 9 is effective. "Since this convergence (between 

the Basel regulatory framework and IFRS) comes with some challenges with regard to the pressure 

on the capital ratios due to an increased accrual of provisions, the credit institutions must estimate 

the degree of impact on their capital and be active in designing a plan for the execution of 

developed models as early as 2017, before IFRS 9 comes into effect as of January 1st, 2018." 

[Milanova, E., Compatibility between IFRS 9 Financial Instruments and the Basel framework for 

capital requirements, 2017, pp.31-78(76)]
1
 

 Due to the already discussed improvements introduced alongside IFRS 9, the Standard can 

contribute to mitigating the amplifying effect of the incurred loss approach on procyclicality and 

can enhance financial stability. [Zoltán Novotny-Farkas, The Significance of IFRS 9 for Financial 

Stability and Supervisory Rules, 2015, pp.1-54] 

 It can also be suggested that those entities that are more significantly impacted by the 

introduced considerable quantitative and qualitative requirements of disclosure may need new 

systems and processes to collect, accumulate and provide the essential data and information. 

Practices of disclosure will need to fortify the process of prudential assessment and management 

                                                           
1 Milanova, E. (2017) "Compatibility between IFRS 9 Financial Instruments and the Basel framework for 

capital requirements", Yearbook 2016: IDES/ICPA in Bulgaria, pp.31-78. 
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of risk through market discipline. Results of many surveys and analyses indicate existing necessity 

of that central banks and other authoritative prudential authorities to be more active in encouraging 

and reassuring credit institutions as banks, other financial organizations and lenders, non-financial 

entities to devote more resources in order to completely fulfill the provisioning requirements 

relevant to the expected credit loss model and implement it in a robust, consistent and transparent 

manner. 

 It is reasonably argued that a great degree of discretionary power for modelling expected 

credit losses on loans and long-term loan receivables is reserved for entities’ officials, high-

ranking managers and superiors. A great margin of discretion and freedom of choice is retained for 

representatives of corporate governance, to be explicit; a leeway to maneuver is retained, 

depending on the conjuncture. The major concern is that probability exists of turning that 

circumstance into a prerequisite for reducing the long desired and looked-for effects of all efforts 

targeted at achieving a greater degree of transparency inherent in the main IFRS 9 objectives. The 

discussed changes signify potential shifts towards more prudential approaches that may 

hypothetically improve (or might not improve) transparency and quality of information. The 

implementation of the new accounting standards poses challenges that should be thoroughly 

comprehended by policy makers, therefore skillfully managed by them. Actions that ensure 

consistency in the development and implementation of models in such way as to minimise 

potential differences in financial statements information provided will remain crucial to enhancing 

disclosure in practice. That issue is of key importance to achieve better transparency and to realize 

the benefits of the anticipated decrease in procyclicality. 

 Entities will need to assess their business models of holding financial assets. For some 

entities such as non-financial corporates the assessment may be relatively simple as the financial 

assets held by such entities may (possibly) be limited to trade receivables and deposits in bank and 

other financial institutions that are evidently held in order to collect the contractual cash flows. 

Another entities that have a broader range of activities involving financial assets, for example 

lenders, investors in debt securities held for treasury activities, insurance entities and others will 

most probably need to perform thorough analysis to understand the relevant business models and 

to realistically consider possible motivations that would (possibly will) lead to disposals of 

financial assets.
1
 

Further considerations and conclusions 

It can be argued as thoroughly discussed by specialists that IFRS 9 Financial Instruments 

along with the new model of impairment, it proposes, if consistently applied, will (may) lead to 

recognition of provisions for loan losses in a more timely fashion manner rather than that kind of 

practice was performed (executed) under the approaches of IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement. The possible improvements primarily due to the requirement or 

opportunity for earlier recognition of 12-month expected credit losses (ECL) for all the exposures 

located (positioned) in Stage 1st, of earlier recognition of lifetime losses as soon as it is noticed 

that credit risk significantly increases in Stage 2nd, and of the usage of a considerably broader 

range of data and information, including information pertaining to macroeconomic conditions and 

forward-looking one, can be actually realized only if the requirements are properly implemented. 

                                                           
1 Entities will also need to reassess their business models each reporting period, to determine whether the 

business model has changed since the preceding period. Increasing levels of sales of financial assets held 

within a business model that previously had met the pressure on the capital ratios due to an increased 

accrual of provisions, will enforce institutions to estimate the degree of impact of these changes on their 

capital and be responsible in designing a plan for the execution of previously thought-out actions, adequate 

to the new circumstances. 
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In particular, the ECL model under IFRS 9 imposes changes in the probability of default be taken 

into account earlier in comparison with the relevant model under IAS 39. With regard to rapidly 

expanding loan portfolios, when that process is logically combined with rising expectations 

probability of default to increase over time, under IFRS 9 ECL model it is required earlier and 

higher loan loss allowances to be recognized. It can be suggested that the new extended 

requirements of disclosure (qualitative and quantitative) may contribute to raise the level of 

transparency of loan loss provisioning and credit risk profile, and to improve management of 

credit risk. 

However, preconceptions giving rise to concerns regarding the effects of IFRS 9 ECL model 

implementation exist. The scheme of the three stages of classification is based on a relative credit 

risk model. It means that all assets are initially allocated to the first stage (Stage 1st) and 

furthermore, that subsequent reallocations from one stage to another will occur only when initial 

(preliminary) credit risk expectations substantially change, i.e., when the credit quality of the 

financial asset deteriorates significantly. Under the absolute credit risk model, financial assets on 

loans would be initially allocated to one (any) of the possible three stages on the basis of the 

assessments of the absolute risk inherent to them; that actually means that loans bearing higher 

risk would be directly classified either into the second stage (Stage 2nd) or the third one (Stage 

3rd). As a main disadvantage of the credit risk absolute model is highlighted that it would require 

immediate recognition of lifetime losses, which conceptually would be questionable (or can be 

questioned) since initially expected credit losses can be assumed to be incorporated in the pricing 

on the loan. The relative credit risk model mitigates this possible initial ‘mismeasurement’ only to 

some extent by recognising the 12-month expected credit losses (ECL). As a potential drawback of 

this model is pointed out by Novotny-Farkas [Novotny-Farkas, 2017, pp.15-16] that one and the 

same asset could be classified as to be included in Stage 1st by one bank and by another one in 

Stage 2nd, and that might impair comparability of information provided by financial statement of 

different financial institutions. Those concerns are partly mitigated by the presumption that riskier 

assets positioned in Stage 1st will probably have a higher 12-month ECL and also larger periodic 

adjustments of 12-month ECL [Novotny-Farkas, pp. 8-9, and pp.41-42]
1
 
2
. 

It is believed that "the IFRS 9 expected loss approach represents a reasonable compromise 

between providing relevant information and catering for the needs of supervisors to enhance 

financial stability." [Novotny-Farkas, 2015, p. 8-9, pp.41-42]
3
 However, it is emphasized that the 

alignment of accounting and supervisory rules in combination with the increased minimum capital 

requirements under the Capital Requirements Regulation (CRR)
4
 will probably reinforce 

                                                           
1 Zoltán Novotny-Farkas (2015) "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", 

pp.1-54, European Parliament, Brussels: European Union, 2015. 
2 Novotny-Farkas argues that the initial recognition of 12-month ECL is somewhat arbitrary and that it lacks 

conceptual justification. Moreover, the author highlights potentially existent problems due to the stepwise 

recognition of loan losses in Stage 1st and Stage 2nd that will often lead to an over- or understatement of 

loan loss allowances, and the magnitude of these deviations will depend on that how timely entities 

incorporate relevant information and update loan loss allowances, particularly an issue – in his view, with 

regard to financial assets moving from Stage 1st and Stage 2nd and the switch from 12-month ECL to the 

recognition of lifetime ECL. Novotny-Farkas reveals the most critical question – if management is not able 

or is not willing to identify ‘significant increases’ in credit risk on a timely basis, the switch from Stage 1st 

to Stage 2nd would result in significant ‘cliff effects’ creating the same problems as IAS 39. [Zoltán 

Novotny-Farkas, 2015, pp.1-54] 
3 Ibid 
4 Regulation (EU) 2017/2401 of The European Parliament and of The Council of 12 December 2017 

amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment 

firms. 
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incentives motivations of superiors to opportunistically manipulate loan loss amounts in order to 

avoid breaches of regulatory thresholds, which, in turn, trigger limitations of dividend payments. 

[Novotny-Farkas, 2015, pp.8-9 and pp. 41-42]
1
 

It is argued by specialists that the expected credit loss (ECL) model under IFRS 9 stands much 

closer to the regulatory and supervisory framework requirements. The new approach of 

impairment of financial assets is based on prudential considerations predominantly; in addition, 

the approach is designed that way, in order to presuppose earlier and probably higher or at least 

more realistic impairment allowances, if applied consistently. For that reason, there is the 

likelihood the application of IFRS 9 expected credit loss model to mitigate the tendencies of 

procyclicality considered an emblematical drawback of IAS 39 incurred loss (IL) model. Opinions 

exist that more reliable provisioning practices under IFRS 9 expected credit loss model alongside 

the anticipated improved transparency of financial statement information may (might) contribute 

to enhancing financial stability worldwide. 

The IFRS 9 expected credit loss (ECL) model provides considerably greater opportunities for 

managerial discretion than IAS 39 approaches. The model of the expected loss under IFRS 9 

introduces a significant increase of discretionary power with regard to the timing of recognizing 

expected credit losses and their assessment. There is a substantial scope for subjective judgment in 

the procedure of determining whether significant increase in the credit risk has incurred. If that is 

the case this will trigger (cause) the switch from the 12-month ECL to the recognition of lifetime 

losses. Management might be inclined to delay the move of assets from Stage 1st toward Stage 

2nd in order to avoid such ‘cliff effects’ and in such cases impairments that would be recognised, 

would also be ‘too little, too late’. In a downturn, when problems develop quickly, the initial delay 

of recognition of losses in Stage 2nd can exacerbate the ‘cliff effect’ with a sudden and substantial 

increase in loan loss allowances and a hit to regulatory capital causing the same problems as 

observed with IAS 39 incurred loss model. In addition, "the longer the forecast horizon that has to 

be considered in the measurement of expected losses the greater the valuation uncertainty and 

subjectivity." [Z. Novotny-Farkas, 2015, p.33]
2
 With respect to this concern it is broadly admitted 

in the accounting literature that "discretion is a double edged sword" [Bushman and Landsman, 

2010; Bushman, 2015, p.11]
3
. Therefore, whether the looked-for potential benefits of IFRS 9 

Financial Instruments will be realised in practice will ultimately depend on the specific manner in 

which the approaches are applied – and the right way is the approaches to be applied properly and 

consistently, in any case, not depending on conjuncture and dominating corporate interests. This, 

in turn, requires systematic and combined efforts to be made on the part of professional 

accountants as prepares as well as on the part of auditors
4
, supervisory authorities and 

policymaking people. 

                                                           
1 Zoltán Novotny-Farkas (2015) "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", 

pp.1-54, European Parliament, Brussels: European Union, 2015. 
2 See Zoltán Novotny-Farkas (2015), p.33. 
3 See Bushman and Landsman (2010); See also Bushman (2015), p. 11. 
4 Cohen and Edwards Jr emphasized that authorities can encourage auditors to achieve a greater 

understanding of IFRS 9 as well as related implementation efforts and supervisory guidance. Supervisors 

should gain a better understanding of auditor roles, in their view. These authors consider that could be 

helpful in encouraging an improvement in the quality of auditor practices. Furthermore, the authors argued 

that: "Models will need to be validated and regularly reviewed… Disclosure practices will need to reinforce 

prudent risk measurement and management through market discipline. Survey results indicate a need for 

central banks and other prudential authorities to become more active in encouraging banks to devote more 

resources to implement ECL provisioning requirements in a more robust, consistent and transparent manner. 

New, forward-looking thinking will be needed for a new era." [B. H Cohen and G. A. Edwards Jr, The new 

era of expected credit loss provisioning: BIS Quarterly Review, 2017] 



298 

It is reasonable to argue, therefore, that clear roles and responsibilities for validation of the 

IFRS 9 expected credit loss (ECL) model are needed along with adequate independence and 

competence, sound documentation and independent process review
1
. In conclusion, the key 

question of whether the International Accounting Standards Board’s decision to introduce the 

model of the expected loss will contribute to achieving greater transparency and consistency of 

information provided by financial statements of general purpose and whether it will improve the 

quality of international financial reporting globally, still stands. Probably it is early to give an 

objective and unambiguous answer and any attempt to generalize would be most probably not 

unmistakable. At present, the most realistic answer probably is that this will largely depend on the 

specific circumstances, since subjective judgements regarding the possible impact of various 

external and internal factors as well as indicators, including the forward-looking macroeconomic 

conditions, will influence the estimates of the expected credit losses and their reliability; the 

reliability (consistency) of these judgments will depend first and foremost on the competencies, 

professionalism, expertise, integrity and most importantly on the independence of people 

authorized to be responsible at the highest levels of corporate governance, policymaking, 

supervising and controlling. 

The perspective to convergence between the IFRS 9 Financial instruments model  
of the expected credit losses and the usa gaap analogous model 

The project of IFRS 9 Financial Instruments was a substantial part of an initiative of the two 

Boards – the International Accounting Standards Board (IASB) located as it is known in London, 

and the Financial Accounting Standards Board (USA FASB). Unfortunately, the Boards do not 

work on this project at present except for issues focused on impairment of financial instruments as 

loans and loan receivables and others. The Boards’ members were unable to achieve an agreement 

on key issues and problems although great efforts have been made over the years to develop a 

converged, mutually acceptable approach. As a result priorities have been given to other projects. 

It should be admitted however that the two regulatory environments significantly differ that in turn 

poses challenges and possibly will make the alignment of the two accounting models 

impracticable. The alignment in both principle and way of application would be meaningful to 

compare the financial performance of those reporting entities that prepare financial statements 

under the approaches and rules of the two different financial reporting regimes. Ultimately, the 

Boards’ members do agree on principles for assessing impairments losses on loans and loan 

receivables, but the Boards’ members do not agree on the critical question of the timing of 

impairments recognition. 

The analogous USA FASB’s Standard alongside the relevant model of impairment, it proposes, 

will be effective for Securities and Exchange Commission (SEC) filers for years beginning on or 

after December 15th, 2019. The adoption is allowed one year earlier and one year later for other 

entities. Under the analogous USA FASB’s Standard focused on the rules on the subject of 

provisioning for expected credit losses, all expected credit losses are (will be) considered over the 

lifetime of the loan from the time (moment) an asset is recorded on the balance sheet. Probably 

that key distinctive peculiarity will result in higher overall provisioning levels. It is reasonable to 

argue that the approach under the USA FASB’s analogous Standard may (possibly will) prove to 

be more conservative in principle in comparison with IFRS 9 expected credit loss (ECL) model. 

                                                           
1
 See also ‘Key aspects of the Basel Committee on Banking Supervision supervisory guidance: 2015’, Bank 

for International Settlements (BIS) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2015. 
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ВЪНШНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОЦЕНКА  

ПРИ ПРОВЕРКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ* 

Резюме 

В статията е направен общ преглед на промените в законодателството по обществени поръчки, ко-

ито касаят включването на външни експерти при проверка на техническите спецификации на проце-

дурите за обществени поръчки. Пo същество външните експерти следва да подпомагат Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) при осъществяването на предварителен контрол. С въвличането на неза-

висими специалисти, в различните области, се цели елиминирането на дискриминационни или пред-

варително нагласени изисквания в техническите условия на възлаганите договори, които биха довели 

до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти. Техните знания и опит 

следва да повишат експертизата и да допълнят изразяваните от АОП становища при осъществяването 

на контрол чрез случаен избор и мониторинг на конкретни процедури. В тази връзка, в изследването е 

представен механизмът за избор на външни експерти, анализирана е извършената от тях дейност и са 

представени ефектите от включването им.  

Ключови думи: обществени поръчки, външни експерти, външен контрол, предварителни провер-

ки, професионализация 

 

Summary 

The article provides an overview of the changes in the public procurement legislation concerning the 

involvement of external experts in checking the technical specifications of public procurement procedures. 

Essentially, the external experts should assist the Public Procurement Agency (PPA) in carrying out ex-ante 

control of public procurement procedures. The involvement of independent specialists in different areas aims 

to eliminate discriminatory or pre-defined requirements in the technical conditions of the awarded contracts, 

which would result in benefiting or removing certain persons or products. The opinions given by them should 

increase the expertise of the opinions given by PPA in the implementation of control by random selection and 

monitoring of specific procedures. In this regard, the survey presents the mechanism for selection of external 

experts, analyzes the activity carried out by them and presents conclusions on the effects of their inclusion. 

Keywords: public procurement, external experts, external control, ex-ante checks, professionalization 

 

Разходването на публични средства чрез обществени поръчки в последните години е ак-

туална тема в обществения живот. Обществените поръчки са определящ фактор за бизнес 

климата, размера на инвестициите и конкурентоспособността на пазара в страната. Тяхното 

законосъобразно, прозрачно и конкурентно възлагане стимулира икономическия растеж. В 

отговор на европейските изисквания и националната реалност в страната ни в законодателс-

твото са въведени и впоследствие развити различни форми на методическа подкрепа и кон-

трол. Чрез тях се цели да се осигури спазването на нормативните правила при възлагането 

на обществени поръчки, да се стимулира конкуренцията и да се минимизират рисковете от 

финансови загуби за българската икономика. Агенцията по обществени поръчки е органът, 

който осъществява предварителни проверки и чрез своите функции цели да въздейства 

върху слабите места при откриването и провеждането на процедурите и да редуцира лошите 

практики. Стремежът е осигуряване на прозрачна, състезателна и достъпна среда на възла-

                                                           
* Доц. д-р Миглена Павлова, доктор по икономика, Катедра "Финансов контрол", УНСС, София, Дип-

ломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор, Изпълнителен директор на Агенция по общест-

вени поръчки. Assoc. Prof. Miglena Pavlova, Economics Ph.D., Department "Financial Control", 

University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Certified Public Accountant, Registered 

Auditor, Executive Director of Public Procurement Agency 
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гане, в която във възможно най-голяма степен открито и резултатно се разходват публични-

те средства.  

Целта на настоящето изследване е да са анализират ефектите от включването на външни 

експерти при осъществяването на предварителен контрол от страна на АОП. За постигане 

на целта са формулирани следните основни задачи: 

 да се изследва механизмът за включване и избор на външен експерт при проверка на 

технически спецификации, като част от тръжна документация; 

 да се анализира извършената от външните експерти проверка; 

 да се идентифицират основни проблеми, свързани с практическото изпълнение на 

задачата; 

 да се направят изводи относно ефективността на това нововъведение. 

Основни предпоставки за използването на външни експерти  

при проверка на техническите спецификации 

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в 

България за периода 2014-2020 г., както и на поетите ангажименти по Общо предварително 

условие 4 към Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо по-

мощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., се 

прие изцяло нов модел на предварителен контрол, осъществяван от АОП. Тази промяна е 

направена с приемането на нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), в сила 15.04.2016 г., 

и правилник за неговото прилагане. В рамките на въведените контрол чрез случаен избор и 

мониторинг на конкретни процедури, е регламентирано извършване на проверка на техни-

ческите спецификации, които се считат за "тясно място" в процедурите за обществени 

поръчки. С това допълнение към проверяваните документи се цели да се елиминират диск-

риминационни или предварително нагласени изисквания в техническите условия на възла-

ганите договори, които биха довели до облагодетелстване или отстраняване на определени 

лица или продукти.  

Съгласно разпоредбите на ЗОП всяка обществена поръчка трябва да съдържа технически 

спецификации. Според определението в Приложение VII от Директива 24/2016
1
, (респ. в 

Допълнителните разпоредби, § 2, т. 54 ДР от ЗОП) същността на техническите специфика-

ции зависи от обекта на обществената поръчка, която ще бъде възлагана: 

- при строителство – "всички технически предписания, които се съдържат по-

специално в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните харак

теристики на материалите, стоките или консумативите така, че да отговарят на пред

видената от възлагащия орган употреба; тези характеристики трябва да включват ниво 

на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектира

не, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и 

оценяване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, вклю

чително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, 

изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за 

употреба и производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строи

телните работи. Характеристиките включват и правила за проектиране и ценообразува

не, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии 

на строителство, както и всички други технически условия, които възлагащият орган 

                                                           
1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за общес-

твените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. Приложение VII, 1). 
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може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове, по отношение на за

вършено строителство и материалите или частите, включени в него"; 

- при доставки и услуги – "спецификация във вид на документ, в който се определят 

изискваните характеристики на продукта или услугата, като равнище на качество, ниво 

на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектира

не, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и 

оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безо

пасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на 

наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на 

изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени 

процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и проце

дури за оценяване на съответствието". 

С други думи, техническите спецификации задават параметрите за изпълнение и са яд-

рото на възлаганите договори. Това ги прави изключително важна част от възлагателния 

процес, чрез която следва да се гарантира равнопоставено и конкурентно провеждане на 

обществените поръчки. Задължително условие е спецификациите да не насочват към конк-

ретен модел, търговска марка, патент, тип или производител и др., което може да доведе до 

облагодетелстване или елиминиране на определени лица или продукти. Изключение е до-

пуснато за случаите, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно 

точно и разбираемо чрез предвидените в закона възможности. При тези условия се разреша-

ва подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно/и".  

Техническите спецификации са онази част от условията на обществената поръчка, която 

задава параметрите на състезанието за спечелване на договора. С тях трябва да се гарантира 

равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. Именно затова и изготвянето на технически спецификации е сложен и в редица 

случаи високококвалифициран процес. Тази дейност е вменена на възложителя. Той е наяс-

но с целите, които следва да се постигнат при изпълнението на съответния договор, затова и 

законодателят го е натоварил с отговорността да определя параметрите на поръчката.  

Техническите спецификации се дефинират най-често чрез описване на работните харак-

теристики или функционалните изисквания, в това число и екологичните, които позволяват 

точно определяне на необходимото ниво на изпълнение. Допустимо е и използването на 

стандарти – български, европейски, международни, като всяко такова посочване следва да 

дава възможност за еквивалент.  

Разнообразието в предмета на възлаганите поръчки изисква експертиза в различни об-

ласти. Заедно с това често срещан проблем пред българските възложители е именно недос-

татъчният капацитет и нуждата от високо квалифицирани кадри. Ето защо, още през 2014 г.
1
, 

нормативно е уредено на етапа на планиране, подготовка и провеждане на процедури за 

обществени поръчки възложителите да си осигурят външен специалист, експерт в съответ-

ната област. В действащия ЗОП, в сила от 15.04.2016 г., възможностите за външна експерт-

на помощ са развити. Те са свързани с възможността за провеждане на предпазарни консул-

тации и либерализиране на условията за избор на външен експерт от нормативно регламен-

тиран Списък
2
, публикуван на Портала за обществени поръчки (ПОП).  

Характерното при предпазарните проучвания е, че при подготовката за възлагане на об-

ществена поръчка възложителят може да потърси съвети от независими експерти или орга-

ни, или от участници на пазара, като проведе консултации. Консултациите не следва да 

                                                           
1 Закон за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28 от 2004 г., отм. ДВ, бр. 13 от 2016 г., в редакция ДВ, 

бр. 40 от 2041 г., в сила от 01.10.2014 г.) 
2 Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП. Достъпен на http://www.aop.bg/ee2014.php  

http://www.aop.bg/ee2014.php
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ограничават конкуренцията, да нарушават принципите за недискриминация и прозрачност. 

В тази връзка в Профила на купувача се публикува цялата информация относно подготовка-

та за възлагане на обществена поръчка, вкл. резултата от консултациите. В определени слу-

чаи публикуването на тази информация е невъзможно поради определени условия. При 

такива обстоятелства, чрез профила на купувача се посочва мястото, от което може да бъде 

получена тази информация. Характерна черта на предпазарните консултации е публикува-

нето на информация относно лицата/стопанските субекти, които са участвали в проучвани-

ята. Чрез оповестяването им се гарантира прозрачност и недискриминация при обявяването 

на процедурата. Тяхното участие не ги лишава от правото да участват в последващото про-

веждане на процедурата. В случай, че не може да се осигури спазване на принципа за рав-

нопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в под-

готовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, 

че участието му не води до нарушаване на този принцип. 

От друга страна, Списъкът по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП дава възможност на всеки един 

възложител свободно да избере експерт, който да вземе участие в планирането и подготов-

ката на обществена поръчка, както и в оценяването на получените оферти. Преди приемане-

то на ЗОП от 2016 г., възложителите използваха специализиран модул, чрез който на случен 

принцип – "жребий", избираха тесен специалист. След приемането на новата нормативна 

уредба това задължение отпадна и сега единственото, което е необходимо е възложителят 

чрез списъка да селектира по ключови думи и критерии и да избере най-подходящия според 

него. Интерес предизвиква фактът, че въпреки отпадналото задължение от провеждане на 

жребий има регистриран случай и през 2017 г. Друг момент, който следва да бъде разгледан 

е регистрирането на външни експерти в този списък. При включването им в списъка единс-

твеното нещо, което се проверява е дали са изпратили всички необходими документи с 

правилно попълнено заявление. Т.е. тук няма подбор за включване. Към 31 декември 2018 г. 

те са 387, а последната регистрация на външен експерт по този ред е на 20 декември. Сти-

мул за включването им е финансовото изражение, както и факта, че те не носят пълната 

отговорност за изготвената документация, а отговорността от извършената от тях работа е 

споделена с екипа на възложителя, който всъщност приема работата и носи цялата отговор-

ност при провеждането на процедурата. 

Освен разгледаните два модела за повишаване на експертизата и професионализма във 

възлагателния процес, Агенцията по обществени поръчки също е натоварена с такава отго-

ворност – в обхвата на осъществяваните от нея проверки е включена проверка на техничес-

ките спецификации. Поради липсата на специализирани знания и административен капаци-

тет, от началото на 2018 г. при изпълнение на тези функции АОП се подпомага от външни 

експерти. С тази промяна се цели повишаване на експертизата и качеството на генерираните 

становища в частта, касаеща техническите спецификации. По този начин при осъществява-

ния контрол са включени външни независими оценки, които ангажират личното мнение на 

специалист в дадената област. Експертът гарантира истинността на представеното от него 

становище, като подписва материала. Идеята тук е да бъде привлечен бизнесът още на етапа 

на подготовка на процедурата, който да гарантира правилното и конкурентно провеждане 

на процедурите. Тъй като процесът е сложен и изисква допълнителна ангажираност на на-

личния персонал, този тип проверка се реализира само в две от контролните практики на 

Агенцията – контрол чрез случаен избор (КСИ) и мониторинг. 

В обхвата на контрола чрез случаен избор попадат всички процедури, които подлежат на 

публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП). Изключение е предвидено само 

за процедурите в област отбрана и сигурност, възлагани по специфични правила, и за про-

цедурите на договаряне, които са обект на друг вид предварителен контрол, извършван от 

АОП. При КСИ поръчките, на които се осъществява проверка, се определят след прилагане 
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на специална методика
1
, която отчита нивото на риск. Изборът е автоматизиран и се извър-

шва от специализиран софтуер – Система за случаен избор. В съвкупността, от която се 

избира, участват всички процедури, регистрирани в Системата през предходните три работ-

ни дни. Това осигурява вероятност всяка от провежданите в страната ни процедури да се 

определи за проверка от АОП. 

На мониторинг, могат да попадат всички "открити" процедури на публични възложите-

ли, с които се възлагат поръчки над 10 000 000 лв. при строителство, и над 500 000 лв. при 

доставки и услуги. Тези, които се разглеждат от АОП, се определят по ред, уреден във Вът-

решни правила
2
, утвърдени от министъра на финансите. Според разписаното в тях, всеки 

работен ден процедурите, публикувани в РОП през предходния ден, които отговарят на 

посочените условия, се разделят на две групи – 1) строителство и 2) доставки и услуги. 

Двете поръчки с най-висока стойност в съответната група се съпоставят една с друга. За 

мониторинг се определя тази, чиято стойност с повече превишава предвидения за обекта ѝ 

праг.  

Практически, конкретните процедури, които се избират за контрол чрез случаен избор, 

както и за мониторинг, са от най-различни сфери на икономиката. До началото на 2018 г. 

проверката на техническите спецификации се осъществява от експерти на АОП. Извършва-

ните от тях проверки се изразяват основно в преглед за наличието на модел, източник или 

специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкре-

тен потенциален изпълнител, както и за търговска марка, патент, тип или конкретен произ-

ход или производство. С оглед препоръките за по-задълбочен контрол, дадени в докладите 

на Комисията към Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 

Механизма за сътрудничество и оценка и Националната програма за реформи, с промяна в 

ЗОП (обн. ДВ, бр. 63 от 2017 г.), от началото на 2018 г. при извършването на проверка на 

техническите спецификации Агенцията се подпомага от външни експерти, физически лица, 

специалисти в различни области. С привличането им се цели повишаване на експертизата в 

изразяваните от АОП становища при осъществяването на посочения контрол и мониторинг 

на конкретни процедури. Външните експерти, които подпомагат АОП при проверката им, 

следва да са специалисти в различни професионални области. 

Необходимо е да обърнем внимание и на избора на професионални области, в които да 

бъдат включени външни експерти. В предложените от АОП професионални области, пре-

минали публично обсъждане, са включени част от вече утвърдени професионални области 

от Списъка
3
 за избор на външни оценители на Централното координационно звено към 

Министерския съвет съгласно Постановление № 162 на Министерския съвет
4
. Включените 

области в Списъка, които АОП използва са определени със заповед на изпълнителния ди-

ректор и са публикувани на ПОП
5
. Доколко посочените професионални области наистина 

                                                           
1Утвърждава се по реда на чл. 121, ал. 3 ППЗОП. Налична е на електронен адрес: http://www. 

aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/METODIKA_SSI_final_POP.pdf. Рисковите фактори се 

актуализират ежегодно. Актуалните към края на 2018 г. са налични на адрес: http://www.aop.bg/ 

fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/Prilojenia_01092018.pdf . 
2 Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилага-

не на Закона за обществените поръчки. Налични са на адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/ 

File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_monitoring1304-22.pdf  
3 Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП). 
4 Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските струк-

турни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.; 
5 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/Spisyk%20oblasti_Naredba_14112017.pdf  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/METODIKA_SSI_final_POP.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/METODIKA_SSI_final_POP.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/Prilojenia_01092018.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/Prilojenia_01092018.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_monitoring1304-22.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_monitoring1304-22.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/Spisyk%20oblasti_Naredba_14112017.pdf
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отговарят на потребностите на възложителя, може да се види от тяхното затруднение в из-

бирането на правилната област. Това на практика доведе до допълване на списъка с 5 нови 

области на компетентност и допускане на възможност да се посочва "Извън списъка". 

Механизъм за избор на външни експерти и обхват на проверките 

Процедурата по набиране на външни експерти е уредена в Наредбата за условията и реда 

за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане 

на обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 91 от 2017 г., нар. по-долу Наредбата). Според Наред-

бата, външните експерти са физически лица, които се вписват в списък, одобрен със заповед 

на изпълнителния директор на АОП, публикуван на ПОП. Основните изисквания за включ-

ване в него са завършено висше образование и поне 4 години професионален опит в заяве-

ната сфера на компетентност. Опитът следва да е придобит през десетте години, предхож-

дащи вписването. Всяко лице може да заяви две професионални области.  

Съответствие с изискванията за включване в списъка на външни експерти, на които се 

възлагат проверки на технически спецификации (по чл. 229а ЗОП
1
), се установява от коми-

сия, в която участват представители на АОП, Министерството на финансите и Националния 

център за информация и документация. Тя преглежда подадените заявление и документи, 

като при необходимост може да извърши и допълнителна проверка на заявените данни, 

както и да изиска допълнителна информация от лицата. След приключване на работата, 

комисията предлага на изпълнителния директор на АОП да включи в списъка на външните 

експерти, на които се възлагат проверки на технически спецификации, лицата, които отго-

варят на изискванията посочени в Наредбата, и да откаже включване на лицата, за които не 

е установила съответствие с тях.  

Списъкът на външни експерти се допълва веднъж годишно. Вписването в него е валидно 

за срок от 3 години и може да се удължи с още 3, чрез подаване на декларация, че обстоя-

телствата, въз основа на които лицето е включено в него, не са променени. Изваждането от 

списъка е по искане на съответния експерт, при промяна на обстоятелствата, въз основа на 

които е включен и при констатирани системни нарушения във връзка с изпълнение на въз-

ложените проверки.  

Процедурата, по която се определя външният експерт, който се произнася по съответст-

вието на конкретна техническа спецификация, е разписана в Наредбата. Той се избира на 

случаен принцип от специално разработен софтуер, поддържан от АОП. В избора участват 

всички външни експерти от списъка, включени в областта, посочена от възложителя в ре-

шението за откриване или в неговия проект (при КСИ) като област, съответстваща на пред-

мета на възлагане. Процедурата по избор се провежда до три пъти, като при получаване на 

три последователни отказа от страна на изтеглените външни експерти, проверката се из-

вършва от експерти на АОП. Целта е спазване на регламентираните сроковете за контрол и 

мониторинг и предотвратяване на допълнително забавяне на проверяваните процедури за 

                                                           
1 Закон за обществените поръчки. 

Проверка на технически спецификации 

Чл. 229а. (Нов – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)  

(1) При упражняване на правомощията по чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 относно проверката на технически-

те спецификации Агенцията по обществени поръчки се подпомага от външни експерти, специалисти 

в съответната област. 

(2) Външните експерти се включват в списък, поддържан от Агенцията по обществени поръчки, кой-

то се публикува на Портала за обществени поръчки. 

(3) Условията и редът за определяне на външните експерти по ал. 1, както и тяхното заплащане се 

определят с наредба на Министерския съвет. 
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обществени поръчки. Служители на Агенцията извършат проверката и когато в областта, 

съответстваща на предмета на поръчката, няма включени външни експерти или възложите-

лят е отбелязал, че предметът не попада в никоя от одобрените. 

С оглед осигуряване на поверителност и безпристрастност при проверките, от всеки 

външен експерт се изисква да декларира, че няма да разгласява информацията, станала му 

известна при разглеждане на съответните документи, както и че не е налице конфликт на 

интереси във връзка с изготвянето на становището по тях. Първата декларация се подава 

заедно със заявлението за включване в списъка на външните експерти, а втората – при въз-

лагането на всяка конкретна проверка, след получаване на документите за контрол. 

Условията и редът за определяне и изплащане на възнагражденията на външните екс-

перти също са регламентирани в Наредбата. Те се определят на база отработен астрономи-

чески час, при ставка 10 лв. на час. Броят на отработените часове не може да надвишава 40 

астрономически часа и се установява от справка-декларация за извършена работа, която се 

представя ведно със становището за осъществена проверка на технически спецификации и 

методика за оценка, когато е приложимо. 

С цел осигуряване на идентичност и съпоставимост на извършваните проверки от АОП 

са изготвени и утвърдени образци на становища, в които външните експерти да вписват 

заключенията си по проверяваните технически спецификации и методики за оценка. В до-

пълнение и за улеснение на външните експерти са разработени и кратки указания за тяхното 

попълване. 

Обхватът на проверките, осъществявани от външни експерти, е уреден в Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Той предвижда те да установяват 

дали техническите спецификации и методиките за оценка съответстват на правилата относ-

но изготвянето им, разписани в ЗОП, и на разпоредбите на специфичното законодателство, 

което регламентира дейностите от предмета на съответната обществена поръчка. 

При контрола чрез случаен избор, който е двуетапна проверка – преди и след откриване 

на процедурите за възлагане на обществени поръчки, участието на външни експерти е уре-

дено като част от проверката на проектите на технически спецификации и методика за 

оценка, т.е. те подпомагат АОП само на първи етап от двуетапния преглед на условията за 

възлагане на договора (арг. чл. 122а ППЗОП
1
). Становището им се прилага към предвари-

телното становище на АОП като самостоятелна и неразделна част от него и се изпраща на 

възложителя, на Сметната палата и на Агенцията за държавен финансов контрол. Възложи-

телят е задължен да го публикува на своя профил на купувача. Докато вторият етап на кон-

трола чрез случаен избор – проверката на вече утвърдените от възложителя техническа 

спецификация и методика за оценка се извършва от служители на АОП.  

                                                           
1 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Чл. 122а. (Нов – ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) При извършване на проверката на 

проектите на технически спецификации АОП се подпомага от външни експерти, определени по реда 

на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП. 

(2) Проверката по ал. 1 е за съответствие на поставените от възложителя изисквания с правилата на 

ЗОП и с разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите от предмета на прове-

ряваната обществена поръчка и обхваща и методиката за оценка, когато е приложимо. 

(3) Външният експерт е длъжен да извърши проверката на техническата спецификация в срок до 5 

работни дни. 

(4) Проверката на техническата спецификация приключва с писмено становище, което се подписва 

от външния експерт с електронен подпис и се изпраща до АОП. 

(5) Обменът на информация между АОП и външния експерт се извършва по електронен път на посо-

чения от него електронен адрес за кореспонденция при спазване на Закона за електронния документ 

и електронния подпис. 
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При мониторинга, който се осъществява след откриване на процедурата и изтичане на 

възможността за промяна на условията за участие в нея, външните експерти са ангажирани 

с изготвяне на становища по техническата спецификация и методиката за оценка, одобрени 

с решенията за откриване на избраните за проверка процедури. Изразеното от тях станови-

ще, заедно със становището на АОП по същата процедура, се публикуват на Портала.  

Предвид кратките законови срокове за произнасяне на АОП, в ППЗОП е разписано вън-

шните експерти да предоставят становищата си както при първи етап на контрола чрез слу-

чаен избор, така и при мониторинга на конкретни процедури, в срок до 5 работни дни. Про-

цесът по изпращане на документите за проверка, както и за резултатите от нея е уреден като 

изцяло електронен.  

Анализ на случаите с избор на външен експерт 

След едногодишно практическо прилагане на модела могат да се отчетат няколко резул-

тата. Проведени са две кампании за набиране на външни експерти, които да подпомагат 

АОП при осъществяваните от нея проверки. Към 31 декември 2018 г. лицата, които са 

включени в списъка на експертите, на които могат да се възлагат такива, са едва 68, при 387 

в Списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП. Те покриват само 28 от одобрените 77 области на 

компетентност. В останалите 49 няма включени външни експерти, въпреки че 24 от тях са 

специалисти в повече от една област. 

 
В резултат, в 10 области на компетентност има само по един външен експерт, в 7 – по 

двама и само в 11 области са включени три и повече специалисти. 
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Интересът на външните експерти е концентриран в областите Право – 14 бр., Строителс-

тво на сгради и съоръжения – 12, ВиК Инженерство – 8 бр., Финансов и икономически ана-

лиз – 6 бр. и Администрация и управление – 6 бр.  

Видно от статистиката, 60% от областите на компетентност не са обезпечени с експерт-

ни знания и опит. Причините за ниската активност са комплексни. Една от причините би 

могло да е недостатъчната публичност на процеса. АОП анонсира включването на специа-

листи към осъществявания от нея контрол още през октомври 2017 г., когато бяха публику-

вани за публично обсъждане проектът на Наредбата и Списъкът с области на компетент-

ност, в които са необходими специалисти. При втората сесия за набиране на експерти, ин-

формация е качена на Портала за обществени поръчки, но доколкото по-широка публичност 

не е осигурена, това може да е фактор за постигнатия резултат. Вероятно друга причина 

ограниченият срок за произнасяне. Особеност при този вид контрол е бързото произнасяне, 

така че да не се отразява на процеса по възлагане. Възможно е предложеният стандартен 

договор да не се приеме изцяло. Като цяло е налице ниска заинтересованост на експертите 

от подобен тип дейност. 

Важно уточнение е че лицата, включени при втората кампания за набиране на външни 

експерти, участват в осъществяваните от АОП проверки едва през 2019 г. По същество това 

означава, че през разглежданата 2018 г. техническите спецификации и методиките за оценка 

са проверявани само от малко над 40 специалисти
1
.  

През 2018 г. са избрани 246 поръчки за контрол на КСИ. Освен тях, още 195 процедури 

са определени за мониторинг. В обобщение в 441 случая е била необходима външна експер-

тиза във връзка с проверка, осъществявана от АОП.  

 
От избраните 441 поръчки през 2018 г. проверка е стартирана при 429, от които само в 

227 случая възлаганият предмет е бил в област, в която има одобрени външни експерти – 

124 във връзка с контрол чрез случаен избор и 103 във връзка с проверка на процедури, 

определени за мониторинг. Областите, в които най-често е бил нужен специалист са: Стро-

ителство на сгради и съоръжения – 37 поръчки, Хранително-вкусова промишленост – 26 

поръчки, Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство – 21 поръчки, Комуника-

ционна и компютърна техника – 21 поръчки и Информационни и комуникационни техноло-

гии – 20 поръчки. 

При 27 от посочените 227 поръчки въпреки че в съответната област има външен експерт, 

проверката е осъществена от АОП. Това се е наложило поради отказ за приемане изпълне-

                                                           
1 44 в началото и 41 в края на годината 
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нието на договора – 20 поръчки, и непредставяне на становището за осъществена проверка 

в уговорения между страните срок
1
 – 7 поръчки.  

При 202 поръчки външен експерт не е избиран, тъй като в посочената от възложителя 

област на компетентност липсва специалист или възлаганият предмет попада в област на 

компетентност, различна от одобрените. В обобщение, в 229 случая проверката е осъщест-

вена от АОП. 

 
Получените в АОП и разгледани през 2018 г. становища на външни експерти са 196. 

Именно те са базата, въз основа на която се правят следващите изводи за резултатите от 

участието на външните експерти в контрола чрез случаен избор и мониторинга на конкрет-

ни процедури. 

От изнесените данни е видно, че незначителен брой становищата на външни експерти са 

представени в АОП след уговорения с договора срок. В тази връзка следва да се приеме, че 

като цяло срокът от до 5 работни дни за разглеждане на проверяваните документи е доста-

тъчен. 

С ниското заплащане е обоснован един единствен отказ за осъществяване на проверка. С 

оглед на това може да се изведе заключение, че регламентираните условия и ред за опреде-

ляне и изплащане на възнагражденията на външните експерти не възпрепятстват функцио-

нирането на модела. 

Същевременно от разгледаните 196 становища на външни експерти само 123 са приети 

от АОП без забележки. В 60 случая е аргументирано налагането на неустойки, а в 13 изпъл-

нението не е прието и плащането е отказано. 

                                                           
1 Съгласно договора, който се сключва с външните експерт, наличен на електронен адрес http://www. 

aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Dogovor_V_exp_01032018.pdf, Агенцията отказва изплащане на 

възнаграждение на изпълнителя, когато становището не е получено в уговорения срок 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Dogovor_V_exp_01032018.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Dogovor_V_exp_01032018.pdf
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Видно от графиката, в повечето случаите изпълнението е реализирано съгласно уговоре-

ното в договора. Тези становища предоставят професионално мнение по проверяваните 

документи, като част от тях съдържат подробни и задълбочени коментари. 

При повече от 1/3 от предоставените становища обаче се установяват недостатъци, во-

дещи до налагане на неустойки или отказ от плащане. Доводите на АОП за предприемане 

на такива действия най-често са свързани с получаването на формални и неаргументирани 

становища. В преобладаващия брой такива документи външните експерти правят общи, 

принципни и бланкетни заключения и препоръки, които не подкрепят с аргументи и обос-

новка. Установяват се и не малко случаи, при които по преписки на различни възложители е 

представено едно и също становище, в няколко или във всички раздели на едно становище, 

с различно наименование и тематика, се съдържа едно и също твърдение и т.н. Това може 

да обоснове извод, че голяма част от външните експерти не подхождат професионално към 

възложената им задача. 

Друга група причини за неприемане на работата на външни експерти от списъка по чл. 

229а ЗОП са свързани с предоставянето на непълни или неверни становища. В доста случаи 

част от разделите на утвърдения образец не се попълват и така остава неясно дали е извър-

шена съответната проверка. В други, външният експерт дава препоръки по прилагането на 

ЗОП, в резултат на което прави неверни заключения. Констатирани са и сериозни пропуски 

в работата на външните експерти, вкл. немаркирани очевидни технически/математически 

грешки в методиката за оценка или предоставяне на препоръки за съобразяване на проверя-

ваните документи с отдавна отменени нормативни актове. 

По отношение на отчетените отработени часове, за 12 месеца прилагане на модела също 

се установяват доста лоши практики. В много случаи външните експерти искат заплащане 

за проверки на несъществуващи документи – на методика за оценка, въпреки че такава ня-

ма, на обявление за промяна, въпреки че процедурата още не е открита (при контрола на 

случаен избор) или възложителят не е променял условията, при които я е открил (при мони-

торинга). В други случаи декларират, че са проверили съответствието със специално зако-

нодателство, което не е свързано с разглежданата поръчка (напр. в процедура за храни на 

университет се декларира проверка със законодателство, уреждащо храненето на кърмаче-

та). За заплащане се посочват и часове, които не са част от изпълнението на подписания 

договор (напр. време за издаване на електронен подпис, проверки на документи, чийто 

преглед не е възложен с договора и др.). Не са редки и случаите, когато справката за отра-

ботените часове се попълва напълно формално (напр. 40 часа работа в рамките на едно де-

нонощие). Като цяло външните експерти се стремят към максимален размер на плащането 

(40 ч. респ. 400 лв.), дори когато обемът на проверяваните документи е незначителен (1-5 
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стр.) или възлаганият предмет не се отличава с особена сложност (доставка на канцеларски 

материали, на ваучери за храна). 

Очакванията на възложителите, като заинтересовани и пряко засегнати от резултата, е 

друг съществен елемент от оценката на процеса. За получаване на обратна връзка от тях е 

разработена от АОП анкетна карта, която се изпраща до всеки възложител, по чиято проце-

дура има становище на външен експерт. През 2018 г. са изпратени 196 анкетни карти, но е 

отговорено само на 1/4 от тях. Повечето отговорили възложители дават положителна оцен-

ка на работата на външните експерти. Заедно с това отбелязват, че промените, направени в 

резултат на становищата им, са несъществени и основно технически. Отправят препоръки 

за правилно тълкуване на условията на поръчката, повече задълбоченост при проверките, 

ясни, конкретни и приложими към съответния случай указания, които не изискват допълни-

телна експертиза за тълкуването им и др. Независимо, че анкетата не може да се приеме за 

представителна, индикативните резултати от нея показват, че приносът на външните екс-

перти за подобряване на проверяваните технически спецификации и методики за оценка е 

незначителен.  

За преодоляване на възникналите проблеми са предприети множество коригиращи дейс-

твия – няколко пъти са допълвани указанията за попълване на образеца на становище, за 

всяко налагане на неустойка или отказ от плащане е изпращано писмо до съответния вън-

шен експерт, в което се разяснява причината за пристъпване към него, коригиран е проектът 

на договор, като са прецизирани правата и задълженията на външните експерти, както и 

случаите за налагане на неустойка и за отказ от плащане, променена е и справката за отчи-

тане на отработените часове. 

Независимо от направените стъпки в посока изясняване и прецизиране на изискванията 

и информацията, в рамките на 2018 г. при някои експерти са установени три и повече слу-

чаи на неизпълнение. Според Наредбата за условията и реда за определяне на външни екс-

перти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки това 

е основание за изключване от списъка на външни експерти. Такава стъпка е предприета към 

трима от одобрените външни експерти. 

Проблемите с качеството на предоставяните от външните експерти консултантски услу-

ги е коментирано в доклад на Световната банка във връзка с подписано Споразумение с 

АОП за цялостна оценка на системата за обществени поръчки в България. Според визира-

ния документ все още е рано да се каже дали трудностите, с които АОП се сблъсква по от-

ношение качеството на работа на външните експерти се дължи на новата система, която все 

още е в процес на установяване, или е налице по-съществен фундаментален проблем. Затова 

Банката препоръчва ситуацията да се преразгледа след 12 месеца и ако проблемът все още 

съществува, да се помисли за подходящи мерки като изваждане от списъка на експерти, 

показали трайно несправяне с работата, ревизия на подхода за заплащане на техническата 

експертиза, преразглеждане на областите, в които се търси експертизата на специалист и 

редуцирането им до такива, в които може да се добави най-висока потенциална стойност. 

Заедно с посоченото още няколко характеристики следва да се вземат под внимание при 

анализа на резултатите от участието на външни експерти в контрола чрез случаен избор и 

мониторинга на конкретни процедури. Дейностите по организиране, управление и синхро-

низиране на процесите са доста трудоемки и ангажиращи за АОП. От началото на 2018 г. 

освен отговорности по проверката на документи за обществени поръчки, Агенцията текущо 

подготвя и подписва договори с външни експерти, получава и приема тяхното изпълнение, 

изплаща заработеното и т.н., което изисква внимателно съблюдаване на множество пара-

лелни срокове.  

При неприемане на цяло или части от становище на външен експерт Агенцията е изпра-

вена пред сериозно предизвикателство. Съгласно ЗОП тя е отговорната институция за осъ-
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ществяването на контрола чрез случаен избор и на мониторинга на обществени поръчки. 

Ето защо при установяване на сериозни недостатъци в становището на външния експерт, в 

много кратки срокове АОП следва да разгледа възложените за проверка документи. В някои 

случаи това води до по-късно произнасяне, което от своя страна забавя откриването на про-

цедурите, избрани на контрол чрез случаен избор. 

Някои недостатъци в становищата на външните експерти се установяват едва на втория 

етап на контрола чрез случаен избор. Втората проверка на техническите спецификации и 

методиката се извършва от експерти на АОП и при прегледа понякога се откриват пропуски 

в становището на външния експерт – неотбелязани грешки, предоставени препоръки, несъ-

ответстващи на установени практики и др. Аналогична е ситуацията и при наличие на раз-

лични условия в различните документи на една и съща процедура. Доколкото на първия 

етап част от документите се разглеждат от външни експерти, а друга – от експерти на АОП, 

то различието не се отразява нито в едно от двете становища. Констатира се при втората 

проверка, когато възможностите за промяна в условията за провеждането на процедурата са 

ограничени и всяко съществено изменение в изискванията трябва да е последвано от рес-

тартирането ѝ. 

В заключение 

Въпреки установеният проблем, който държавата има с провеждането на процедури за 

обществени поръчки и липсата на експертиза при възложителите, този нов вид помощ не 

получи желаната подкрепа и активност от страна на бизнеса. Това е видимо от ниската ак-

тивност на професионалистите, в определени области и малкото подадени заявления по 

време двете кампании за включване в списъка. Липсата на специалисти и рекордния глад на 

кадри дава отражение и върху възлагателния процес. Резултатите са видими от анализите на 

редица проучвания, според които голям процент от фирмите в България имат проблем да 

попълнят свободните си позиции. 

В обобщение, 12 месечната практика показва, че очакванията към работата на външните 

експерти са по-високи от показаните резултати. Привличането им значително усложнява 

осъществяването на контрола чрез случаен избор и мониторинга на процедури, без да пос-

тига съществена добавена стойност. Наличните до момента данни не обосноват, че с учас-

тието им се осигурява задълбочен контрол на техническите спецификации и методиките за 

оценка, респ. че становищата им подобряват ефективността и ефикасността на обществени-

те поръчки. Посоченото поставя въпроса дали реализираният резултат не превишава коли-

чеството ресурси, вложени за неговото постигане. 
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КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 

И СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МУ ОСИГУРЯВАНЕ  

В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
*
 

 
Резюме 

В научната статия обект на изследване са ключовите аспекти на детайлизираните анализи на тър-

говската дейност в съвременните условия и проблемите, свързани с тяхното счетоводно-

информационно осигуряване. Откроени са главната цел и основните задачи на анализа на търговската 

дейност на предприятието в днешната свръхконкурентна, високорискова и динамично променяща се 

пазарна среда. Обоснована е необходимостта от внасяне на подобрения в организацията на процесите 

по създаването и използването на счетоводната информация за осъществената търговска дейност. 

Особено важно е счетоводната отчетност да се организира по начин, който да удовлетворява в макси-

мална степен изискванията, поставени от анализа и осигуряваната счетоводна информация да дава 

възможност за неговото детайлизиране в различни аспекти и разрези. От изключителна значимост е 

изграждането и функционирането на системата за аналитично счетоводно отчитане на търговската 

дейност да бъдат съобразени с важното изискване ползата от информацията да превишава разходите 

по създаването ѝ.  

 Ключови думи: счетоводна информация, детайлизирани анализи, търговска дейност. 

 

Abstract 

This scientific article treats the key aspects of the detailed analysis of trade activity in the contemporary 

conditions and the problems related to their information provision. The main goal and basic tasks pursued by 

the analysis of trade activity of the enterprise in the hyper competitive, highly risky and dynamically 

changing market environment are explained. Proofs are presented for the necessity for introducing 

improvements in the organization of processes of the generation and use of accounting information for the 

trade activity of the enterprise. It is very important to organize accounting in such a way that it would satisfy 

to the highest degree the requirements set by the analysis and the provided information should offer an 

opportunity for its detailed working out in specific aspects and sections. It is of exceptional significance that 

the building up of a system for analitical accounting of trade activity would comply with the important 

requirement for the benefit derived from information being greater than the costs made for its generation.  

Keywords: accounting information, detailed analysis, trade activity. 

 

В условията на съвременната свръхконкурентна, високорискова и динамично променя-

ща се пазарна среда ключова предпоставка за ефективното управление на търговската дей-

ност е детайлизираното ѝ анализиране в различни, значими за предприятието аспекти и 

разрези. За успешното извършване на детайлизираните анализи на търговската дейност е 

необходимо те да се основават на достиженията на съвременната теория и практика и на 

съвременните методи на изследване. Особено важно е да бъдат също така обективни, конк-

ретни, задълбочени и да се базират на достоверна информация, реално отразяваща търговс-

ката дейност. Тези анализи притежават своя специфика, която произтича от специфичните 

характеристики на търговската дейност, пораждащи редица трудности при анализирането й. 

Те са свързани преди всичко с осигуряването на необходимата информация и с качеството 

на резултатите от аналитичните изследвания като условие за постигане на конкурентоспо-

собност, гарантираща успеха на предприятието в сложните и разнообразни пазарни реал-

ности, в които протича търговската му дейност. 

                                                           
* Доц. д-р Диана Петрова, Катедра "Счетоводство и анализ", УНСС – София, e-mail: petrova.dd @abv.bg 
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Като главна цел на аналитичните изследвания на търговската дейност можем да посочим 

изучаването на тенденциите в нея чрез поведението на различните фактори, обуславящи ми-

налото, настоящото и бъдещото ѝ развитие. Основните задачи, които е необходимо да бъдат 

изпълнени за постигането на тази главна цел, можем да систематизираме по следния начин:  

 оценяване на постигнатите резултати при извършването на търговската дейност;  

 определяне на факторите, влияещи върху търговската дейност; 

 изследване на степента и посоката на въздействие на отделните фактори; 

 анализиране на използването на ресурсите, заети в търговската дейност, в това число 

финансови, материални, трудови и други; 

 установяване на съществените тенденции в миналото и настоящото развитие на тър-

говската дейност; 

 използване на резултатите от анализа като основа за разработване на прогнози и за 

планиране на търговската дейност;  

 очертаване на насоки за внасяне на подобрения и за повишаване на ефективността на 

търговската дейност. 

От съществено значение е да обърнем внимание на това, че е изключително важно ана-

лизът активно да съдейства за усъвършенстване на търговската дейност и за вземане на 

ефективни решения, свързани с нейното управление. В тази връзка особено показателни са 

думите на видния теоретик на счетоводството у нас проф. Д. Добрев, който подчертавайки 

значимостта на резултатите от стопанския анализ за усъвършенстване на дейността на 

предприятието изтъква, че те служат като "ориентировъчна база за набелязване и разработ-

ване на мероприятия за по-нататъшни организационни подобрения и усъвършенствувания 

на работата в предприятието" [1, с.4]. Той посочва също, че "задачите на анализа не се из-

черпват само с набелязване на констатации. Необходимо е още същите да бъдат придружа-

вани и от формулиране на съответните изводи, които да съдържат: първо – оценка на рабо-

тите в предприятието и второ – предложения за бъдещи мероприятия от характер да допри-

несат за по-нататъшни подобрения на неговата дейност в смисъл на използуване на разкри-

ти вътрешни резерви и възможности" [1, с.6]. Според проф. Д. Добрев всяко предприятие 

"представлява един организъм, живите сили на който се насочват към постигане на опреде-

лена стопанска цел чрез едно целесъобразно използуване на вложените в предприятието 

средства (капитали)" [2, с.5]. 

Успешната практическа реализация на детайлизираните анализи на търговската дейност 

е невъзможна без наличието на подходяща, достатъчно подробна счетоводна информация. 

Безспорен факт е все по-нарастващата значимост на счетоводната информация за осъщест-

вяването на аналитичните изследвания на търговската дейност, за правилното изграждане 

на нейната стратегия и тактика, за цялостното ѝ ефективно управление в условията на съв-

ременната динамична, свръхконкурентна и изпълнена с многобройни рискове бизнес среда. 

За постигане на целите и задачите си в съвременните условия, детайлизираните анализи на 

търговската дейност се нуждаят от съвременно информационно осигуряване. Това от своя 

страна обуславя необходимост от внасяне на подобрения в организацията на счетоводните 

информационни процеси в предприятията, осъществяващи търговска дейност, с оглед де-

тайлното обхващане, цялостното и прецизно отразяване на специфичните отчетни обекти. 

Процесите по създаването, предаването и използването на счетоводната информация за 

търговската дейност в предприятието трябва да бъдат организирани така, че да отговарят на 

съвременните изисквания, поставени от анализа и да осигуряват възможност за вземане на 

обосновани управленски решения.  

Счетоводната информация, която се използва при аналитичните изследвания, трябва да 

бъде достатъчно подробна, детайлна, за да позволи да се изследват подробно и задълбочено 
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отделните съставни елементи на сложните обекти на анализа на търговската дейност и по-

ведението на различните фактори. Ключова роля има анализът на информацията от текуща-

та отчетност през годината, която дава възможност за задълбочено изучаване на едни или 

други причини, оказващи влияние върху хода на търговската дейност, за своевременно 

предотвратяване и отстраняване на възникващите през отчетния период затруднения и не-

достатъци в работата. От съществено значение е осигуряването на допълнителни източници 

на систематизирана счетоводна информация в предприятието под формата на вътрешни 

отчети и счетоводни справки като например отчети и справки за продажбите и финансовия 

резултат по стокови групи и по отделни видове стоки, по отделни пазари, по групи клиенти 

и др. Особено важен елемент на информационното обезпечаване на анализа на търговската 

дейност са счетоводните сметки – синтетични и аналитични. Информацията от тях прави 

възможно извършването на разнообразни детайлизирани анализи в конкретни направления, 

в различни аспекти и разрези. Видът, характерът и обемът на информацията, потребна за 

детайлизираните анализи на търговската дейност, се определят от конкретните цели и зада-

чи, които се преследват чрез тях. Ефективното използване на източниците на счетоводна 

информация, правилното им подбиране и съчетаване са от решаващо значение за постигане 

на пълнота и правдивост на аналитичните изследвания на търговската дейност.  

Проблем от първостепенна важност при създаването на счетоводна информация за осъ-

ществената от предприятието търговската дейност е организацията на системата за анали-

тично отчитане като елемент на счетоводната политика на предприятието. Изграждането на 

конкретната структура на тази система чрез въвеждане на подходящи подсметки и анали-

тични сметки за диференциране на счетоводната информация зависи от конкретните ин-

формационни потребности на предприятието, свързани с управлението на търговската дей-

ност. Поради това в организационен аспект са възможни разнообразни варианти за повиша-

ване на аналитичността на информацията, за детайлизирането ѝ в различни степени и разре-

зи. Успешното практическо прилагане на тези варианти може да се осъществи с помощта на 

съвременните модерни информационни технологии, които позволяват генериране на широ-

кообхватна и огромна по обем информация. Чрез тях може да се осигури рационално пост-

рояване и ефективно функциониране на системата за аналитично счетоводно отчитане на 

търговската дейност. Ключов проблем в тази насока е да се постигне организационно и 

методологично единство между процесите по създаването на аналитичната счетоводна ин-

формация за търговската дейност и последващите детайлизирани анализи на тази дейност в 

различни разрези. За целта е необходимо счетоводната отчетност да се организира по таки-

ва аналитични признаци, които да съответстват на направленията за детайлизиране на ана-

лизите и на критериите, въз основа на които се осъществява дезагрегирането на обобщените 

показатели за извършената от предприятието търговска дейност. Това ще осигури създаване 

на детайлизирана счетоводна информация, отговаряща в най-висока степен на информаци-

онните потребности на осъществяваните аналитични изследвания. Задълбоченото анализи-

ране например на териториалната (пазарната) насоченост и стоковата структура на продаж-

бите би било невъзможно без наличието на подходяща, достатъчно подробна счетоводна 

информация за продажбите по географски райони и по отделни видове стоки.  

За ефективното управление на предприятията, занимаващи се с търговска дейност в съв-

ременните условия, приоритетна значимост имат разнообразните детайлизирани анализи на 

продажбите на стоки. Анализът на осъществените от предприятието продажби на стоки 

може да се извършва в различни аспекти в зависимост от преследваните чрез него конкрет-

ни цели. Това определя и избора на съответните аналитични способи, които да се прилагат в 

процеса на аналитичната работа.  

Анализът на продажбите на стоки обикновено се насочва най-напред към оценяване на 

фактически осъществените продажби и сравняването им с предварително планираните. 



319 

Чрез него се установява дали предприятието е постигнало продажбите на стоки, заложени 

като цел при планиране на дейността му. В процеса на управление на търговската дейност 

този анализ: 

 позволява да се определи до каква степен взетите управленски решения при съставяне-

то и изпълнението на плановете за продажбите са правилни и необходими ли са корекции в тях;  

 допринася за своевременно разкриване на неблагоприятните тенденции в продажбите 

и за преодоляването им.  

При положение, че се констатират чувствителни различия при съпоставянето на дейст-

вително постигнатите с предвидените резултати, възниква необходимост от предприемане 

на адекватни коригиращи действия. Този анализ е от съществена значимост при реализира-

нето на т.нар. "управление чрез цели", за което са характерни следните етапи: 

 в процеса на планиране на продажбите в предприятието се определят съответни цели 

(например месечни, тримесечни и др.);  

 осъществява се контрол върху изпълнението на поставените цели;  

 установяват се причините за отклоненията в резултатите;  

 предприемат се мерки за преодоляване на различията между целите и постигнатите ре-

зултати.  

В процеса на аналитичните изследвания първоначално се определя общото отклонение 

на фактическите продажби на стоки от очакваните – като абсолютна сума и в процент, а 

след това се изследва влиянието на отделните фактори, довели до това отклонение. Необхо-

димо е предприятието да проучи задълбочено причините, поради които не е успяло да пос-

тигне очакваните резултати като за целта трябва да пристъпи към детайлизиран анализ на 

продажбите на стоки. Той има решаваща роля за ефективното управление на търговската 

дейност, което произтича от факта, че различните видове продажби – на различни видове 

стоки и на различни пазари, са подложени на въздействието на различни фактори. Обобще-

ното анализиране на продажбите на стоки като цяло за предприятието е крайно недостатъч-

но за вземането на правилни управленски решения, то може дори да се окаже подвеждащо и 

да доведе до неправилни изводи. Необходими са много по-подробни анализи, при които 

чрез способа на детайлизацията общите продажби на стоки на предприятието да се дезагре-

гират според избрани критерии и признаци в различни направления. За провеждането на 

тези детайлизирани анализи предприятието трябва да разполага с достатъчно подробна 

счетоводна информация. Показателите за анализ следва да бъдат информационно осигурени 

чрез ефективно функционираща система за аналитично счетоводно отчитане на продажбите 

на стоки.  

При анализа на продажбите на стоки освен сравняването на фактически осъществените 

продажби с предварително планираните, важно значение имат и други вътрешнофирмени и 

междуфирмени сравнения. Особена значимост за предприятието, занимаващо се с търговска 

дейност има проследяването на измененията на продажбите във времето въз основа на съ-

поставянето на счетоводна информация за различни периоди. Като се използва детайлизи-

раната счетоводна информация за продажбите може да се извършват вътрешнофирмени 

сравнителни анализи в различни насоки – например сравнения между продажбите в различ-

ните географски територии, между различните видове стоки, сравняване с показатели, 

средни за предприятието и др. При междуфирмените сравнения показателите за продажбите 

на стоки на предприятието на различните пазари могат да бъдат сравнени със съответните 

показатели на други предприятия, в това число основните конкуренти от отрасъла, или със 

средното равнище за определен отрасъл. Такива сравнителни анализи са от съществено 

значение при определяне на конкурентоспособността на предприятието, пазарния дял и 

мястото, което то заема на съответните пазари. Основните проблеми, възникващи във връз-
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ка с информационната осигуреност на всички тези анализи, са по отношение на пълнотата, 

сравнимостта и съпоставимостта на използваната счетоводна информация.  

При управлението на търговската дейност в условията на съвременната пазарна иконо-

мика, освен разнообразните детайлизирани анализи на продажбите на стоки, приоритетно 

значение имат и аналитичните изследвания на рентабилността. Чрез рентабилността, както 

е известно, се измерва степента на доходност като абсолютната сума на печалбата се съпос-

тавя с друга величина, приета за база. При определянето на рентабилността е възможно да 

се използват различни разновидности на печалбата – брутна, нетна и др., както и различни 

величини, които да служат като база – активите, собствения капитал, приходите, разходите 

и др. Рентабилността е "обобщаващ относителен показател, характеризиращ ефективността 

от дейността на предприятието" [3, с. 225]. Освен, че е мярка за ефективност, "рентабил-

ността е компонент на системата за финансово равновесие на предприятието" [3, с. 225]. 

Сред съотношенията за анализ на рентабилността, с първостепенна важност за анализа 

на търговската дейност се откроява показателят рентабилност на продажбите. В специали-

зираната икономическа литература той се среща и под различни други наименования, в това 

число рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на оборота, марж на печалба-

та. По-нататък в изложението ще използваме понятието рентабилност на продажбите. Пока-

зателят рентабилност на продажбите измерва степента на ефективност на продажбите, като 

обобщава сложните и разнообразни пазарни реалности, в които протича дейността на пред-

приятието. Водещата роля на пазара в условията на пазарното стопанство определя огром-

ното значение на рентабилността на продажбите при бизнес анализите.  

Рентабилността на продажбите по своята същност е съотношение между постигнати ре-

зултати и вложени усилия за постигането им. Постигнатите резултати се представят чрез 

печалбата, а положените усилия – чрез продажбите, които служат като база за съизмерване 

на ефекта. Съотношението показва каква е печалбата на един лев продажби или на 100 лв. 

продажби (когато е в процент). Важен въпрос, който трябва да се изясни е, кои точно вели-

чини да се поставят в отношение една към друга при изчисляването на показателя, така че 

да се получи най-вярна представа за рентабилността на дейността на предприятието. При 

решаването на този въпрос е необходимо да се изхожда от характерните особености на 

осъществяваната от предприятието дейност.  

При анализа на търговската дейност от съществено значение е да се изследва рентабил-

ността на продажбите на стоки, като за целта финансовият резултат от продажбите на стоки 

се съпоставя с приходите от продажби на стоки. Показателят може да се изчисли както за 

продажбите на стоки като цяло, така и за отделните видове стоки. Важно значение при тези 

анализи има счетоводната информация, осигурена от синтетичната сметка Приходи от про-

дажби на стоки, от въведените подсметки и аналитични сметки към нея.  

За да се осигури по-голяма печалба на единица продажби, т.е. по-висока рентабилност, 

печалбата трябва да расте с по-бърз темп от нарастването на продажбите. Повишаването на 

рентабилността на продажбите предполага предприятието да продава такива стоки, които 

носят по-голяма печалба на единица продажби. Вземането на правилни решения в тази 

насока изисква подробен анализ на рентабилността на продажбите на различните стоки, 

защото тя по принцип се различава от общата рентабилност на продажбите за предприятие-

то като цяло. Същевременно, като се има предвид водещата роля на пазарната политика на 

предприятието и това, че изграждането на стоковата структура е подчинено на пазарната 

ориентация на стоките, трябва да се отбележи, че е изключително важно да се анализира 

пазарната насоченост, т.е. териториалната структура на продажбите. Тъй като при извърш-

ване на търговската си дейност предприятието оперира на различни пазари, е необходимо 

да се анализира рентабилността на продажбите в териториален аспект. Друг аспект на ана-

литичните изследвания на търговската дейност в съвременните условия с приоритетно зна-
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чение за маркетинга и мениджмънта на предприятието, е анализирането на рентабилността 

на продажбите по клиенти. Световноизвестният теоретик на маркетинга проф. Ф. Котлър 

посочва, че "компаниите трябва да измерват рентабилността на различните си продукти, 

територии, групи клиенти, търговски канали и размери на поръчките. Тази информация ще 

помогне на ръководството да определи дали някои продукти или маркетингови дейности 

трябва да бъдат разширени, намалени или елиминирани" [5, с.404-405]. Той отбелязва още 

следното: "В крайна сметка, маркетинг означава изкуството да се привличат и задържат 

рентабилни клиенти" [4, с.62]. Това е особено важен аргумент при обосноваване на необхо-

димостта от подробни анализи на рентабилността на продажбите по клиенти в съвременна-

та пазарна икономика. Сред най-важните причини, определящи нарастващото значение на 

анализите на рентабилността по клиенти са голямата конкуренция и стремежа на предприя-

тията за все по-голямо сегментиране на пазара. Тези анализи имат съществено значение за 

разработването на маркетинговата политика на предприятието и за оценяване на ефектив-

ността на маркетинговата дейност. Това от своя страна е свързано с обстоятелството, че 

съвременният маркетинг е насочен към възможно най-пълно удовлетворяване на потреб-

ностите на клиентите, което обаче трябва да се постигне при съответна икономическа изго-

да за предприятието.  

Изложеното по-горе дава основание да обобщим, че основните направления за детайли-

зиране на анализите на рентабилността на продажбите са следните: 

 стоки и стокови групи; 

 географски територии; 

 клиенти и групи клиенти.  

Отличителните характеристики на клиентите, за които ще се създава подробна инфор-

мация, се определят по преценка на предприятието в зависимост от конкретните цели на 

анализите на продажбите. Те могат да бъдат характеризирани например по следните приз-

наци: местоположение; отраслова принадлежност; тип (търговци на дребно, крайни потре-

бители, държавни институции и др.); купувани стоки; размер (количество) на поръчките; 

честота на покупките; относителна големина на клиентите (определяща се от средния раз-

мер на техните покупки за определен период) и др.  

Изискванията по отношение на информационното осигуряване на всички тези детайли-

зирани анализи пораждат множество проблеми от счетоводен характер, свързани със създа-

ването на изключително голяма по обем, подробна и детайлизирана счетоводна информа-

ция. Необходима е рационално организирана система за аналитично счетоводно отчитане на 

продажбите, приведена в точно съответствие с информационните нужди на анализите. 

Фундаментален проблем при изграждането на тази система е да се постигне такава органи-

зация, която да отговаря на важното изискване за търсене на оптимален баланс между пол-

зата от счетоводната информация и разходите за нейното създаване. За целта основният 

стремеж трябва да се насочи към избягване дублирането на усилия, свързани, от една стра-

на, с първоначалното въвеждане на информацията в счетоводната система, и от друга стра-

на, с последващото използване на същата информация за аналитични цели. С други думи, 

счетоводната информация трябва да бъде така създадена, че без влагане на значителни до-

пълнителни усилия впоследствие да може да се използва рационално и възможно най-пълно 

при разнообразните детайлизирани анализи на търговската дейност. Разрешение на възник-

ващите в тази насока проблеми е необходимо да се търси с помощта на съвременната мо-

дерна компютърна техника и счетоводен софтуер. Системата на аналитичното счетоводно 

отчитане трябва да бъде организирана така, че да осигурява възможност предприятието да 

извършва разнообразни детайлизирани анализи на продажбите, клиентите и рентабилността 

чрез рационален и бърз достъп до необходимата информация. Осигурената чрез тази орга-

низация счетоводна информация трябва да позволява генериране на разнообразни вътрешни 
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отчети и справки за продажбите на стоки по конкретно определени критерии. От съществе-

но значение е възможността за съставяне например на следните отчети: 

 отчет за продажбите, групиран по клиенти и след това по стокови групи (чрез него мо-

же да се установи от кои групи стоки купуват отделните клиенти); 

 отчет за продажбите, групиран по стокови групи, а след това по територии (въз основа 

на него може да се определи в кои географски райони се продават отделните стокови групи); 

 отчет за продажбите, групиран по продажбени територии и след това по стокови групи 

(чрез него могат да се направят изводи по отношение на това, какви стокови групи се про-

дават в отделните географски територии). 

За получаването на по-подробна информация за дадени елементи на тези отчети, както и 

за съставяне на отчети, съдържащи по-детайлизирана информация за продажбите на стоки, 

е необходимо да се групира информацията от съответните нива на аналитичното отчитане 

(например за продажбите по отделни стоки, по отделни клиенти и т.н.)  

При изследването на възвръщаемостта на активите в контекста на цялостния процес за 

анализ на рентабилността в предприятието, занимаващо се с търговска дейност, със своя 

значителен дял и особено важна роля се открояват стоковите запаси. Големият дял на ин-

вестираните в стокови запаси финансови ресурси обосновава необходимостта от ефектив-

ното им управление, за чието характеризиране се използват показателите за обръщаемост. 

Ускоряването на обръщаемостта на стоковите запаси е основен резерв за ускоряване на 

обръщаемостта на активите на предприятието, а оттам и за повишаване възвръщаемостта на 

инвестициите му като цяло. Във връзка с това е важно да отбележим, че "тъй като стоковите 

запаси имат много голям относителен дял в общата сума на активите на търговските предп-

риятия, по-бързата стокова обръщаемост е главното обяснение за по-високата възвръщае-

мост на инвестициите им" [7, с.6]. Управлението на стоковите потоци е "сложен процес, тъй 

като трябва да се съобразява не само с възможностите на търговското предприятие и с уме-

нията на неговия персонал, но и преди всичко с променящите се условия на пазара" [6, с.3]. 

Това от своя страна "поставя високи изисквания към мениджърските екипи на търговските 

предприятия, но така също и към техните счетоводни екипи, които създават информацията 

за състоянието и движението на стоките" [6, с.3]. 

Показателите за обръщаемост се различават по отделни стоки и стокови групи. Дори в 

дадена стокова група обикновено се наблюдават чувствителни различия по отделни стоки. 

При определяне на обръщаемостта на стоковите запаси от съществено значение е изисква-

нето за съпоставимост между основните променливи – продажбите и стоковите запаси. 

Когато стоковите запаси се оценяват по доставна стойност, при определяне на относителни-

те показатели за обръщаемост трябва да се вземе под внимание не нетният приход от про-

дажбите на стоки, а отчетната стойност на продадените стоки като измерител на извърше-

ните продажби. Тъй като стоковите запаси са много динамична величина, при анализиране-

то им се налага да се използват показатели, характеризиращи средната наличност от стоки, 

т.е. средния стоков запас за определен период от време. Показателите за обръщаемост разк-

риват връзката между стойностите на стоковите запаси и продажбите. Анализирането на 

обръщаемостта може да се извърши както по отношение на обръщаемостта по основни 

стокови групи или отделни стоки, така и по отношение на средната обръщаемост.  

Важен показател при анализирането на търговската дейност е брутната възвръщаемост 

на инвестициите в стокови запаси (БВИСЗ). Той показва брутния доход (БД) от 1 лв. средна 

инвестиция в стокови запаси (СЗср). 

 

БВИСЗ   
БД 

СЗ ср. 
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Но представянето на показателя единствено по този начин не е достатъчно, за да се 

проследи важната взаимовръзка между равнището на брутния доход /брутния доход от 

единица или 100 лв. продажби/ и обръщаемостта на стоковите запаси, изразена в брой обо-

роти. С оглед разкриване на тази взаимовръзка, брутната възвръщаемост на инвестициите в 

стокови запаси може да се изрази чрез следната формула: 

 

БВИСЗ   
БД 

х 
О 

х 100, 
О СЗ ср. 

 където:  

СЗ/ср./ – средна наличност от стокови запаси;  

О – сума на оборота; 

БД – брутен доход.  

Понеже продажбите на стоки са отразени по продажни цени, средният размер на инвес-

тициите в стокови запаси в случая също трябва да се оцени по продажни цени. Необходимо 

е да посочим, че оценката на инвестициите в стокови запаси по продажни цени не дава въз-

можност за прецизна оценка на възвръщаемостта на инвестициите в стокови запаси, тъй 

като тези инвестиции всъщност са направени по доставна стойност. Въпреки това опреде-

лената възвръщаемост по продажни цени позволява да се проследи по-ясно взаимовръзката 

между обръщаемостта на стоковите запаси и равнището на брутния доход (брутния доход 

на единица продажби). Като се използва показателя равнище на брутния доход в процент, 

брутната възвръщаемост на инвестициите в стокови запаси може да се представи както 

следва: 

 

БВИСЗ   
равнище на брутния 

доход в% 
х 

коефициент на обръщаемост 

на стоковите запаси 

 

Показателят брутна възвръщаемост на инвестициите в стокови запаси може да се опре-

дели за всяка отделна стока по следния начин:  

 

Брутна възвръщаемост на 

инвестициите на стока "Х"  
= 

Брутен доход от стока "Х" 
х 100 

Средна складова наличност от стока "Х" 

 

Определен за отделните стоки, той показва какъв резултат се постига от всеки 

един лев, който се инвестира средно за даден период от време в определена стока. 

Брутният доход се определя като разлика между оборота по продажни цени и про-

менливите разходи, съответно частичните разходи за определена стока за даден 

период от време. Колкото е по-висока брутната възвръщаемост на инвестициите за 

определена стока, толкова по-благоприятна е оценката за нея в сравнение с остана-

лите стоки на предприятието. 

Обвързването на равнището на брутния доход (в%) и честотата на обръщение на 

дадена стока показва много ясно колко голямо влияние упражнява скоростта на 

обръщаемост на стоковите запаси върху възвръщаемостта на инвестирания в тях 

капитал. Увеличаването на скоростта на обръщаемост на дадена стока при непро-
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менено равнище на брутния доход води до повишаване на брутната възвръщаемост 

на инвестициите в стокови запаси. Показателят брутна възвръщаемост на инвести-

циите в стокови запаси е надежден критерий за оценяване на стоките по степен на 

успешна реализация и има първостепенно значение за успешното управление на 

асортиментната политика на предприятието. За целта предприятието може да из-

върши класация на продаваните от него стоки според този показател. Необходимо е 

да се отдели особено внимание на анализа на индивидуалната обръщаемост на от-

делните стоки и стокови групи. Като информационен източник трябва да се използ-

ва аналитичната отчетност за видовете стоки, която е важен елемент на информа-

ционното обезпечаване на анализа на възвръщаемостта на инвестициите в стокови 

запаси.  

Всичко разгледано дотук дава основание за заключението, че рационалното из-

ползване на счетоводната информация е решаваща предпоставка за постигане на 

задълбоченост и надеждност на извършваните аналитични изследвания на търговс-

ката дейност, за успешното изграждане на нейната стратегия и тактика и за цялост-

ното ѝ ефективно управление в условията на динамично променящата се съвремен-

на пазарна среда. Водещата роля на счетоводната информация при управлението на 

тази дейност налага създаването и използването ѝ да бъдат организирани така, че 

да задоволяват в максимална степен потребностите на съвременния управленски 

процес и да осигуряват възможност за вземане на обосновани управленски решения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСХОДОВ  

НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ* 

Хлебопекарная промышленность Украины является одной из основных отраслей пищевой пром-

ышленности, имеет важное значение для поддержания социальной стабильности в стране. 

Хлебопекарная отрасль представлена большим количеством предприятий разного размера и форм 

собственности. Для отрасли присущий высокий уровень конкуренции между отечественными произ-

водителями. 

Согласно статистическим данным производство хлебобулочных изделий с каждым годом умень-

шается. Исследование украинского рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий приводит 

к выводу, что на нем преобладает продукция отечественного производства. 

В процессе хозяйствования на хлебобулочных предприятиях возникают расходы на производст-

венные запасы (сырье, материалы), работы, услуги, оплату труда работников, гарантированные соци-

альные выплаты, износ необоротных материальных и нематериальных активов. 

Учет расходов ведется в соответствии с действующими нормативными документами. Проблемой 

работы бухгалтера в Украине является значительное количество нормативов и постоянные изменения 

нормативного обеспечения. 

Основным нормативным актом, регулирующим организацию учета на предприятиях всех форм 

собственности является Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" 

от 16.07.1999 г. 

При организации учета на предприятии, бухгалтер самостоятельно определяет учетную политику 

в соответствии с принятыми стандартами учета. 

Учет расходов регулируется Национальным стандартом (положением) учета 16 "Расходы". 

В работе рассмотрено классификацию расходов по экономическим элементам, по статьям кальку-

ляции, по видам деятельности. 

Описано действующую методику учета производственных и непроизводственных расходов, меха-

низм распределения общепроизводственных расходов, систему учета расходов предприятия с исполь-

зованием действующего плана счетов.  

Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, расходы, производственные расходы, общеп-

роизводственные расходы, непроизводственные расходы. 

 

Bakery industry of Ukraine is one of the main branches of the food industry, is important for maintaining 

social stability in the country. 

The bakery industry is represented by a large number of enterprises of different sizes and forms of 

ownership. For the industry, the inherent high level of competition between domestic producers. 

According to statistics, the production of bakery products decreases every year. A study of the Ukrainian 

market of bakery and flour confectionery leads to the conclusion that it is dominated by products of domestic 

production. 

In the process of managing bakery enterprises incur costs for inventories (raw materials, materials), work, 

services, remuneration of employees, guaranteed social benefits, depreciation of non-current tangible and 

intangible assets. 

Accounting for expenses is carried out in accordance with applicable regulations. The problem of the 

work of an accountant in Ukraine is a significant amount of regulations and constant changes in regulatory 

support. 

The main regulatory act regulating the organization of accounting in enterprises of all forms of ownership 

is the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" dated July 16, 1999. 
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When organizing accounting at the enterprise, the accountant independently determines the accounting 

policy in accordance with accepted accounting standards. 

Cost accounting is governed by the National Accounting Standard (Regulation) 16 "Costs". 

The paper discusses the classification of expenses by economic elements, costing items, by activity. 

The current method of accounting for production and non-production expenses, the mechanism of 

distribution of general production expenses, the system of accounting for enterprise expenses using the 

current chart of accounts is described. 

Key words: bakery industry, expenses, production costs, overhead costs, non-production costs. 

 

Возникновение любой предпринимательской идеи (создание нового бизнеса или совер-

шенствование уже имеющегося) должно быть обосновано экономическими расчетами ее 

целесообразности относительно: источников формирования и использования имущества; 

расчетов с работниками, собственниками и государством; определения расходов, доходов и 

прибыли, оценки привлекательности предприятия. Хозяйственную деятельность необходи-

мо организовывать таким образом, чтобы окупить все расходы да еще и получить опреде-

ленную прибыль. 

В процессе хозяйствования на предприятии возникают расходы на производственные 

запасы (сырье, материалы), работы, услуги, оплату труда работников, гарантированные 

социальные выплаты, износ необоротных материальных и нематериальных активов. Сово-

купные расходы живого и овеществленного труда на производство продукции составляют 

расходы хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. В таком наиболее 

абстрактном понимании расходы производства одинаково присущи всем общественно-

экономическим формациям. 

Учету расходов уделено значительное внимание в работах С.Ф. Голова [1], Л.В. Гуца-

ленко [2], В.А. Дерия [3], К. Друри [4], Т.П. Карповой [6], Л.В. Нападовской [12], М.С. 

Пушкаря [19], И.Б. Садовской [20], Ч. Хорнегена [24], Н.Г. Чумаченка [23] и др. Но несмот-

ря на значительное количество учебных пособий, научных трудов, тема остается актуальной. 

Хлебопекарная промышленность Украины является одной из основных отраслей пище-

вой промышленности, имеет важное значение для поддержания социальной стабильности в 

стране. 

Хлебопекарная отрасль представлена большим количеством предприятий разного раз-

мера и форм собственности. Для отрасли присущий высокий уровень конкуренции между 

отечественными производителями. Большинство хлебопекарных предприятий были соз-

даны еще в советское время, а в годы независимости Украины реорганизованы в публичные 

и частные акционерные общества. Кроме того, было создано большое количество минипер-

карень, поскольку для хлебопечения характерны низкие барьеры для входа на рынок и 

выхода из него. 

Динамика предприятий по производству пищевых продуктов на фоне общего количест-

ва субъектов хозяйствования (без банков и ФЛП) представлена в табл. 1. 

Таким образом, процент предприятий по производству пищевых продуктов на фоне об-

щего количества субъектов хозяйствования за исследуемый период колеблется на уровне 

1,38-1,53%. 

Количество хлебопекарных предприятий в Украине представлены в табл. 2. 

Статистические данные табл. 2 свидетельствуют, что удельный вес предприятий по про-

изводству хлеба, хлебобулочных и мучных изделий в разные периоды составлял более 20%, 

то есть каждое 5-предприятие по производству пищевых продуктов производило хлеб, хле-

бобулочные и мучные изделия. 
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Таблица 1 

 

Количество предприятий по производству пищевых продуктов  

в Украине в 2010-2017 годах [21, 22] 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество субъектов хозяйствова-

ния (без банков и ФЛП), единиц 
378809 375695 364935 393327 341001 343440 306369 338256 

Количество предприятий по произ-

водству пищевых продуктов, 

единиц 

5706 5752 5048 5613 4886 4909 4581 4956 

Удельный вес предприятий по про-

изводству пищевых продуктов в 

общем количестве субъектов хо-

зяйствования,% 

1,51 1,53 1,38 1,43 1,43 1,43 1,50 1,47 

 
Таблица 2 

 

Количество хлебопекарных предприятий в Украине в 2010-2016 годах [7, 8] 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество предприятий по производству 

пищевых продуктов, единиц 
5706 5752 5048 5613 4886 4909 4581 

Количество предприятий по производству 

хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, 

единиц 

1499 1479 1253 1362 1158 1133 1007 

Удельный вес предприятий по производ- 

ству хлеба, хлебобулочных и мучных 

изделий в структуре предприятий по 

производству пищевых продуктов,% 

26,3 25,7 24,8 24,3 23,7 23,1 22,0 

Темп роста количества предприятий по 

производству хлеба, хлебобулочных и 

мучных изделий,% 

– 98,7 84,7 108,7 85,0 97,8 88,9 

 

Согласно статистическим данным производство хлебобулочных изделий с каждым го-

дом уменьшается (табл. 3). 
 

Таблица 3 

 

Показатели производства и фактического потребления хлеба  

и хлебобулочной продукции в Украине за 1990-2017 годы [9, 22] 

 

Год Производство 

хлеба, тыс. т 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Производство 

продукции на  

1 человека, 

кг в год 

Фактическое 

потребление 

продукции, 

тыс. т 

Отклонение,% 

(потребления над 

производством) 

1 2 3 4 5 6 

1990 6701,4 51838 129 - - 

1991 6685,0 51944 129 - - 

1992 6441,2 52056 124 - - 

1993 5444,0 52244 104 - - 

1994 4540,1 52114 87 - - 

1995 4114,0 51728 80 - - 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 

1996 3452,5 51297 67 - - 

1997 3060,6 50818 60 - - 

1998 2633,9 50370 52 - - 

1999 2510,0 49918 50 - - 

2000 2646,0 49429 54 4992 47,0 

2001 2449,6 48923 50 4941 50,4 

2002 2360,0 48457 49 4894 51,8 

2003 2334,7 48004 49 4848 51,8 

2004 2307,1 47622 48 4810 52,0 

2005 2263,7 47281 48 4775 52,6 

2006 2159,7 46930 46 4740 54,4 

2007 2033,7 46646 44 4711 56,8 

2008 1978,4 46373 43 4684 57,8 

2009 1827,5 46144 40 4661 60,8 

2010 1807,7 45963 39 4662 61,1 

2011 1763,5 45779 39 4624 61,9 

2012 1686,0 45633 37 4609 63,4 

2013 1561,0 45553 34 4601 66,0 

2014 1357,0 45426 30 4588 70,4 

2015 1205,5 42929 28 4336 72,2 

2016 1200,0 42800 28 - - 

2017 1100,0 42600 26 - - 

 

Структурно выпуск украинских пекарей более чем на 70% состоит из изделий, которые 

обобщенно называются хлебобулочными, еще почти 20% – это вафли и печенье, не более 

4% – сдоба. Другие кондитерские изделия все вместе занимают около 5,5% рынка (табл. 4). 
 

Таблица 4 

 

Сегментация хлебного рынка Украины в 2017 году,% [13] 

 

Изделия Размер сегмента на рынке 

Хлебобулочные изделия  70,9 

Печенье и вафли 19,6 

Сдоба 4,1 

Пряники 2,1 

Торты 1,1 

Сухари 1,5 

Круассаны 0,7 

 

Если отдельно рассмотреть сегмент хлебобулочной продукции, то он на 73,5% заполнен 

хлебом из пшеничной муки или с добавлением ржаной, почти четвертая часть занята раз-

личными булками, а нетрадиционные виды хлеба составили менее 2% объема выпуска 

(табл. 5). 
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Таблица 5 

 

Сегментация производства хлеба по видам в натуральном выражении за 2017 год,% [13] 

 

Изделия Размер сегмента на рынке 

Хлеб пшеничный 41,8 

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной 31,7 

Булочные изделия 24,9 

Хлеб ржаной 1,1 

Хлеб диетический 0,1 

Хлеб другой 0,4 

 

Исследование украинского рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий при-

водит к выводу, что на нем преобладает продукция отечественного производства. Импорт-

ные поставки незначительные по всем позициям товаров, за исключением круассанов. Здесь 

мировой производитель Chipita сумел отвоевать почти 23% рынка для своей торговой марки 

7 days (табл. 6). 
 

Таблица 6 

 

Удельный вес украинской и импортной хлебобулочной продукции в 2017 году,% [13] 

 

Изделия Украинская продукция Импортная продукция 

Хлебобулочные изделия  99,9 0,1 

Печенье и вафли 98,2 1,8 

Сдоба 98,6 1,4 

Пряники 99,6 0,4 

Торты 99,6 0,4 

Сухари 96,0 4,0 

Круассаны 77,0 23,0 

 

Итак, рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украины на 90% насыщен продукцией 

отечественного производства. Ассортимент изделий, изготавливаемых хлебопекарными 

предприятиями государства, насчитывает более 1000 наименований. Он постоянно расши-

ряется, обновляется, разрабатываются новые виды изделий с использованием местных, а 

также нетрадиционных видов сырья, добавляются улучшители и тому подобное. В Украине 

наработано много технологий по производству хлеба специального назначения для опреде-

ленных возрастных групп населения, а также лечебного и профилактического направления. 

Созданию хлеба предшествовали последовательные сознательные шаги человека, наде-

ленного разумом. Египтяне объединили три великие открытия древности: выращивание 

пшеницы; тонкий помол зерна на жерновах с отбором оболочек на ситах; выпечка в пекар-

не. Древнейшим хлебом, информация про который дошла до наших дней, были лепешки 

найденные в гробнице фараона Рамзеса III (XIII в. до н. э.) [17]. 

Схема производства хлеба включает в себя подготовку сырья к производству, приготов-

ление опары и теста, выпечку изделий, их хранение и реализацию. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий четко регламентировано унифицирован-

ными рецептурами и предусмотренными инструкциями технологического режима. 

Технология производства продукции хлебопекарных предприятий влияет на организа-

цию учета их расходов. 
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Согласно Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета № 16 "Рас-

ходы", расходами отчетного периода признаются или уменьшение активов, или увеличение 

обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала предприятия (за исклю-

чением уменьшения капитала вследствие его изъятия или распределения собственниками), 

при условии, что эти расходы могут быть достоверно оценены [16]. 

На сегодняшний день существует еще один аспект расходов – управленческие расходы. 

Это понятие неотделимо от понятия управленческий учет. Учет управленческих расходов 

обусловлен потребностями конкретного предприятия и ведется с целью предоставления 

управленческому персоналу предприятия информации, необходимой для принятия решений 

[1, 3, 4, 6, 12, 18, 24, 25]. 

Учет в общем и его отдельные элементы, такие, как расходы не сможет должным обра-

зом организоваться без нормативного обеспечения. Законодательная база регулирования 

учета формировалась на протяжении нескольких десятилетий с момента становления неза-

висимости Украины. На сегодняшний день она находится в стадии дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Многие отечественные теоретики анализировали нормативно-правовое обеспечение 

учета расходов деятельности предприятий. Так, Пушкарь М.С. [19], Щирба М.Т. [25] зако-

нодательную базу по вопросам учета расходов рассматривают в соответствии с принципами 

МСФО на следующих уровнях: законодательный, нормативный, методический, организа-

ционно-распорядительный. 

Л.В. Гуцаленко отмечает, что реформирование отечественного бухгалтерского учета 

осуществляется с целью введения в действие национальных положений (стандартов) бух-

галтерского учета, которые основываются на международных стандартах учѐта и отчетнос-

ти [2]. 

Заслуживает внимания классификация нормативного обеспечения В.М. Пархоменко, ко-

торый классифицирует нормативные документы по месту и роли в реформировании и регу-

лировании бухгалтерского учета. Классификация нормативного обеспечения учета расхо-

дов, предложенная В.Н. Пархоменко: 

‒ Законы Украины – нормативно-правовые акты высшей юридической силы Украины; 

‒ акты высшего органа в системе органов исполнительной власти (постановления Ка-

бинета Министров Украины); 

‒ Положения (стандарты) бухгалтерского учета, другие нормативно-правовые доку-

менты по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, которые утверждает Министерс-

тво финансов Украины (основной орган центральной исполнительной власти по вопросам 

регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине); 

‒ нормативно-правовые акты (инструкции, положения, указания) и методические ре-

комендации, которые разрабатываются и утверждаются Министерством финансов Украины 

и другими органами на основании П(С)БУ с учетом специфики и имеющихся потребностей 

соответствующих видов экономической деятельности; 

‒ решения (приказы, распоряжения) по организации бухгалтерского учета и примене-

ния конкретной учетной политики, которые принимаются руководителем предприятия на 

основе документов высшего порядка [14]. 

Отечественные нормативно-законодательные акты регулирования учета расходов дея-

тельности хлебопекарных предприятий приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 

 

Нормативные документы, регулирующие вопросы организации учета расходов  

деятельности предприятия 

 

№ Название документа Краткая характеристика 

1 2 3 

1 

Конституция Украины, принятая Верховной 

Радой Украины, от 28.06.1996 г. № 254к / 

96-ВР 

Основной закон Украины 

2 

Налоговый кодекс Украины, принятый 

Верховной Радой Украины, от 02.12.2010 г. 

№ 2755-5 

Указывает перечень налогов и сборов, их пла-

тельщиков, базу налогообложения, ставки и другое 

3 

Хозяйственный кодекс Украины, принятый 

Верховной Радой Украины,  

от 16.01.2003 № 436-4 

Определяет основы проведения хозяйственной 

деятельности предприятий 

4 

Закон Украины "Об оплате труда", утверж-

денный постановлением Верховной Рады 

Украины, от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР 

Определяет нормативные положения по учету 

заработной платы работников предприятий 

5 

Закон Украины "О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине", утвер-

жденный Верховной Радой Украины, от 

16.07.1999 г. №996-14 

Содержит принципы, положения по организации 

учета, аспекты по представлению финансовой 

отчетности; содержит перечень утвержденных 

документов бухгалтерского учета 

6 

Национальное положение (стандарт) бух-

галтерского учета 1 "Общие требования к 

финансовой отчетности", утверждено при-

казом Министерства финансов Украины от 

07.02.2013 г. № 73 

Определяет порядок формирования финансовых 

отчетов указывает порядок отражения в той или 

иной статье расходов 

7 

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 

9 "Запасы", утверждено приказом Минис-

терства финансов Украины от 20.10.1999 г. 

№ 246 

Устанавливает методику учета затрат предприятия 

на приобретение запасов и порядок их отражения в 

финансовой отчетности 

8 

Положение (стандарт) бухгалтерського 

учета 16 "Расходы", утверждено приказом 

Министерства финансов Украины от 

31.12.1999 г. № 318 

Определяет порядок формирования затрат и отра-

жения их в финансовой отчетности 

9 

Инструкция "О применении Плана счетов 

бухгалтерского учета активов, капитала, 

обязательств и хозяйственных операций 

предприятий и организаций", утвержденная 

приказом Министерства финансов Украины 

от 30.11.1999 г. № 291 

Описывает методику отражения в учете информа-

ции об активах (движение, перемещение, 

выбытие), капитале, обязательствах 

 

Нормативно-правовые акты, которыми предусмотрены типичные формы первичных до-

кументов и методические рекомендации по учету отдельных объектов учета представлены в 

табл. 8. 
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Таблица 8 

 

Нормативно-правовые акты, в которых предусмотрены типичные формы  

первичных документов и методические рекомендации по учету отдельных объектов учета 

 

№ Різновид Документи 

1 2 3 

1 

Нормативно-

правовые акты, где 

предусмотрены ти-

повые формы пер-

вичных документов 

 Приказ Министерства статистики Украины "Об утверждении типовых 

форм первичных учетных документов по учету малоценных быстро-

изнашивающихся предметов" от 22.05.1996 г., № 145; 

 Приказ Министерства статистики Украины "Об утверждении типовых 

форм первичных учетных документов по учету сырья и материалов" 

от 21.06.1996 г., № 193; 

 Приказ "Об утверждении типовых форм первичного учета", утверж-
денный Министерством статистики Украины, от 29.12.1995 г. № 352 

2 

Методические реко-

мендации по бухгал-

терскому учету 

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов, ут-

вержденные приказом Министерства финансов Украины от 10.01.2007 

г., № 2; 

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 

30.09.2003 г., № 561 

 

Основным нормативным актом, регулирующим организацию учета на предприятиях 

всех форм собственности является Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине" от 16.07.1999 г. [5].  

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является 

предоставление пользователям для принятия решений полной и правдивой информации о 

финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предпри-

ятия. 

Бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется предприятием. 

Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся к компетенции его 

собственника или уполномоченного органа в соответствии с законодательством и учреди-

тельными документами [5]. 

При организации учета на предприятии, бухгалтер самостоятельно определяет учетную 

политику в соответствии с принятыми стандартами учета. 

Учет расходов регулируется Национальным стандартом (положением) учета 16 "Рас-

ходы", утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 31 декабря 1999 

№318. Нормы Положения (стандарта) 16 "Расходы" применяются предприятиями, органи-

зациями и другими юридическими лицами независимо от форм собственности (кроме бан-

ков и бюджетных учреждений) [16]. 

Организация учета полностью зависит от классификации расходов. Рассмотрим наибо-

лее распространенную классификацию расходов предприятия. 

Все расходы предприятия группируются по следующим признакам: по экономическим 

элементам; по статьям калькуляции; по видам деятельности. 

В зависимости от экономического содержания все расходы делятся на следующие эле-

менты: материальные затраты; расходы на оплату труда; отчисления на социальное страхо-

вание; амортизация; другие расходы. Состав этих расходов определяется П(С)БУ 16 "Рас-

ходы" [16]. 

Классификация затрат по элементам дает обобщенное значение об израсходованных 

средствах. Часто на предприятии необходима более подробная информация: по месту воз-
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никновения затрат (цеха, подразделения); расходы на отдельный заказ, виды продукции, 

полуфабрикаты. Такую информацию дает калькуляция. 

Каждое предприятие может пользоваться действующими нормативами при калькулиро-

вании себестоимости продукции, а может и самостоятельно устанавливать собственный 

перечень калькуляционных статей. Именно этот факт указан в П(С)БУ 16 "Расходы" [16]. 

Вся деятельность предприятия делится на: операционную; финансовую; инвестицион-

ную. Таким образом, в зависимости от вида деятельности предприятия все расходы делят на 

расходы операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Проблемой работы бухгалтера в Украине является значительное количество нормативов 

и постоянные изменения нормативного обеспечения. Выше мы указали лишь тот мни-

мальный объем нормативов, которые позволят только начать работать. В этот список нужно 

добавить налоговое законодательство. Итак, работая в должности бухгалтера нужно посто-

янно совершенствоваться и спокойно воспринимать все изменения в действующих норма-

тивно-правовых документах. 

Действующая методика организации учета затрат полностью базируется на нормативно-

правовых документах. 

Согласно П(С)БУ 16 "Расходы" основными условиями признания расходов являются 

следующие: 

‒ расходы отражаются в бухгалтерском учете одновременно с уменьшением активов 

или увеличением обязательств; 

‒ расходами отчетного периода признаются или уменьшение активов, или увеличение 

обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала предприятия (за исклю-

чением уменьшения капитала вследствие его изъятия или распределения собственниками), 

при условии, что эти расходы могут быть достоверно оценены; 

‒ расходы признаются расходами определенного периода одновременно с признанием 

дохода, для получения которого они осуществлены. Расходы, которые невозможно прямо 

связать с доходом определенного периода, отражаются в составе расходов того отчетного 

периода, в котором они были осуществлены; 

‒ если актив обеспечивает получение экономических выгод в течение нескольких от-

четных периодов, то расходы признаются путем систематического распределения его стои-

мости (например, в виде амортизации) между соответствующими отчетными периодами; 

‒ не признаются расходами и не включаются в отчет о финансовых результатах: пла-

тежи по договорам комиссии, агентским соглашениям и другим аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п; предварительная (авансовая) оплата запасов, работ, 

услуг; погашение полученных займов; другие уменьшения активов или увеличения обяза-

тельств, не соответствуют нормам пункта 6 Положения (стандарта) 16 [16]. Из сказанного 

выше очевидно, что в украинском национальном стандарте учета 16 "Расходы" полностью 

дублируюся условия учета за международными стандартами. 

Положение (стандарт) 16 "Расходы" четко различает производственные и непроизводст-

венные расходы. Производственные расходы формируют себестоимость продукции, това-

ров, работ, услуг. Непроизводственные расходы – это расходы, которые не имеют прямого 

отношения к производству, а именно административные, сбытовые, другие операционные, 

финансовые, инвестиционные. 

Рассмотрим детальнее состав расходов предприятия. 

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) состоит из производственной 

себестоимости продукции (работ, услуг), которая была реализована в течение отчетного 

периода, нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов и сверхнорма-

тивных производственных расходов. 
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Таким образом производственную себестоимость продукции (работ, услуг) формируют 

прямые и косвенные производственные затраты, а именно: прямые материальные расходы; 

прямые расходы на оплату труда; другие прямые расходы; переменные общепроизводст-

венные и постоянные распределенные общепроизводственные расходы. 

Общепроизводственные расходы делятся на постоянные и переменные. К переменным 

общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и управление произ-

водством (цехов, участков), которые изменяются прямо (или почти прямо) пропорциональ-

но изменению объема деятельности. Переменные общепроизводственные расходы распре-

деляются на каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов труда, 

заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и т.п.) исходя из фактической 

мощности отчетного периода [16]. 

К постоянным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и 

управление производством, которые остаются неизменными (или почти неизменными) при 

изменении объема деятельности. Постоянные общепроизводственные расходы распределя-

ются на каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов труда, зара-

ботной платы, объема деятельности, прямых расходов и т.п.) при нормальной мощности 

[16]. Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы включаются в состав 

себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) в периоде их возникновения. Об-

щая сумма распределенных и нераспределенных постоянных общепроизводственных рас-

ходов не может превышать их фактическую величину (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Механизм распределения общепроизводственных расходов [16] 

Перечень и состав переменных и постоянных общепроизводственных расходов устанав-

ливаются предприятием. 

Таким образом себестоимость продукции формируют прямые производственные и об-

щепроизводственные расходы, которые являются основными операционными затратами. 

Расходы, связанные с операционной деятельностью, которые не включаются в себесто-

имость реализованной продукции (товаров, работ, услуг), делятся на административные 

расходы, расходы на сбыт и прочие операционные расходы. 

Общепроизводственные расходы 

Переменные Постоянные 

Распределяются Не распределяются 

Распределяются 

Незавершенное 

производство 

Себестоимость 

реализованной продукции 
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К административным расходам относятся такие общехозяйственные расходы, направ-

ленные на обслуживание и управление предприятием. Расходы на сбыт включают расходы, 

связанные с реализацией (сбытом) продукции (товаров, работ, услуг). Состав этих расходов 

также четко указан в НП(С)БУ 16 "Расходы". 

В учете используют понятие "другие операционные расходы". В прочие операционные 

расходы включаются: расходы на исследования и разработки; себестоимость реализо-

ванных производственных запасов; сумма безнадежной дебиторской задолженности и от-

числения в резерв сомнительных долгов; потери от обесценивания запасов; недостачи и 

потери от порчи ценностей; прочие расходы операционной деятельности. 

Кроме того что расходы операционной деятельности делят на основные операционные, 

административные, сбытовые, другие операционные, их группируют по следующим эконо-

мическим элементам: материальные затраты; расходы на оплату труда; отчисления на соци-

альные мероприятия; амортизация; прочие операционные расходы. 

 Неоперационная деятельность предприятия включает в себя финансовую и инвестици-

онную. Такое разделение предусматривает соответствующие расходы. 

К финансовым расходам относятся расходы за проценты по кредитах банков, по финан-

совой аренде и другие расходы предприятия, связанные с привлечением заемного капитала. 

Потери от участия в капитале являются убытками от инвестиций в ассоциированные, 

дочерние или совместные предприятия, которые учитываются по методу участия в капитале. 

В состав инвестиционных расходов включаются расходы, возникающие во время обыч-

ной деятельности (кроме финансовых расходов), но не связанные непосредственно с произ-

водством или реализацией продукции (товаров, работ, услуг). К таким расходам относятся: 

себестоимость реализованных финансовых инвестиций (балансовая стоимость и расходы, 

связанные с реализацией финансовых инвестиций); себестоимость реализованных необо-

ротных активов (остаточная стоимость и расходы, связанные с реализацией необоротных 

активов); себестоимость реализованных имущественных комплексов; другие [10, 16]. 

Министерство финансов Украины 30 ноября 1999 приказом №291 утвердило План сче-

тов бухгалтерского учета. Этот норматив предусматривает два класса счетов: 8-й "Расходы 

по элементам" и 9-й "Расходы деятельности" [10]. 

На счетах восьмого класса, кроме счета 85 "Прочие затраты", ведется учет расходов опе-

рационной деятельности по следующим элементам затрат: материальные затраты (счет 80), 

расходы на оплату труда (счет 81), отчисления на социальные мероприятия (счет 82), амор-

тизация ( счет 83), другие операционные расходы (счет 84). Счет 85 применяется для обоб-

щения информации о расходах, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью, 

а также другие расходы, которые не нашли отражения на счетах 80-84 [10, 11]. 

Субъекты малого предпринимательства, а также другие организации, деятельность ко-

торых не направлена на ведение коммерческой деятельности, для учета расходов могут 

использовать только счета класса 8 со списанием в дебет счета 23 "Производство" ежеме-

сячно сумм в части прямых и производственных накладных расходов (общепроизводст-

венных расходов) и в дебет счета 79 "Финансовые результаты" в конце года или ежемесяч-

но сумм в части административных расходов, расходов на сбыт, прочих операционных 

расходов [11]. 

Другие предприятия счета 8-го класса могут использовать для обобщения информации о 

расходах по экономическим элементам с ежемесячным списанием сальдо счетов в коррес-

понденции со счетом 23 "Производство" и счетами класса 9 "Расходы деятельности". 

Счета класса 9 "Расходы деятельности" применяются для обобщения информации о рас-

ходах операционной, инвестиционной, финансовой деятельности. Основные требования к 

учету расходов изложены в Положении (стандарте) бухгалтерского учета № 16 "Расходы". 
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По дебету счетов 9-го класса отражаются суммы расходов, по кредиту – списание суммы 

расходов в конце отчетного года или ежемесячно на счет 79 "Финансовые результаты". 

Общая схема учета затрат деятельности с использованием рахунков 9-го класса приве-

дена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Общая схема построения учета затрат деятельности при использовании  

счетов девятого класса [11] 

Пояснения к рис 2: 

1 – отображение прямых производственных затрат; 

2 – отражение в учете косвенных производственных затрат; 

3 – отражение в учете расходов деятельности субъекта хозяйствования (кроме производственных 

затрат); 

4 – списание косвенных производственных затрат (которые не подлежат прямому включению в 

себестоимость продукции) на расходы производства: включение в себестоимость продукции пере-

менных общепроизводственных расходов и распределенных постоянных общепроизводственных 

расходов; 

5 – списание на себестоимость реализации нераспределенных постоянных общепроизводственных 

расходов; 

6 – оприходование на склад готовой продукции с производства; 

7 – отражения в учете фактической себестоимости реализованной продукции (если продукция 

предприятия имеет товарный характер); 

8 – отражения в учете фактической себестоимости услуг, которые предоставляет предприятие 

своим клиентам (если основным видом деятельности предприятия является оказание услуг, выполне-

ние работ); в этом случае счет 26 "Готовая продукция" не используют и проводку Д 26 – К: 23 не 

составляют; 

9 – отражения в учете расходов по начислению налога на прибыль, если в определенном отчетном 

периоде доход от хозяйственной деятельности предприятия превысил расходы; 

10, 11, 12 – списание производственных затрат (10), расходов хозяйственной деятельности (11), 

расходов по налогу на прибыль (12) на финансовые результаты после окончания отчетного периода. 
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Следует сказать, что действующий План счетов [10] максимально упрощает порядок за-

полнения отчетности. Собственно речь идет о форме №2 "Отчет о финансовых результа-

тах". Эта отчетная форма предусмотрена Положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 

"Общие требования к составлению финансовой отчетности" [15]. 

Целью составления отчета о финансовых результатах является предоставление пользо-

вателям полной, правдивой и непредвзятой информации о доходах, расходах, прибыли и 

убытки от деятельности предприятия за отчетный период. 

В форме №2 "Отчет о прибылях и убытках" приводится расчет финансовых результатов 

в разрезе основной и другой операционной, финансовой, инвестиционной деятельности 

субъектов хозяйствования. Кроме того, все операционные расходы расшифровываются в 

разрезе экономических элементов затрат. 

Важным участком учета затрат является калькулирование себестоимости продукции. 

Выделяют четыре основных метода калькулирования: позаказный; попередельный; попро-

цессный (простой) нормативный. 

На хлебопекарных предприятиях используется преимущественно нормативный метод 

калькулирования (аналог стандарт-кост). При нормативном методе калькулирования сос-

тавляют нормативную калькуляуцiю по действующим производственными нормами. 

В производстве существуют отклонения от норм которые делятся на: 

‒ документированные – когда отклонения от норм зафиксированы в документах (заме-

на материалов, недостаток в производстве, дополнительные трудовые операции и прочее) 

‒ недокументированные – когда отклонения от норм не зафиксированы в документах. 

Например: предприятие приобрело новую технику, но не пересмотрело нормы времени и 

расценки на операции. Этот факт повлияет на объемы производства рабочего, но не будет 

зафиксирован как изменение норм. 

Фактическая себестоимость продукции (ФСП) по этому методу будет определяться по 

формуле: 

 

ФСП = Нс ±Вд ±Вн ±З, ( 1) 

 

где Нс – нормативная себестоимость; 

 Вд – документированные отклонения от норм; 

 Вн – недокументованi отклонения от норм; 

 З – изменение норм. 

Анализ составляющих Вд, Вн, З дает возможность сделать выводы относительно управ-

ления производством. 

Как уже отмечалось, калькулирование себестоимости продукции является чрезвычайно 

важным элементом учетной работы. На основе калькуляции формируется цена продукции. 

Мы уже выяснили, что каждое предприятие имеет право самостоятельно устанавливать 

перечень статей калькуляции. Но существуют рекомендованные нормативы калькулирова-

ния себестоимости продукции товаров, работ, услуг. На хлебопекарных предприятиях целе-

сообразно использовать Методические рекомендации по формированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) в промышленности, утвержденные Министерством промышлен-

ной политики Украины от 09.07.2007 г. № 373. 

Таким образом, учет расходов является достаточно трудоемким учетним процессом, ко-

торый требует глубоких знаний по специальным предметам и большого терпения. 
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СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ  
НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС В ПРЕДПРИЯТИЯТА  

ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИ  
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ* 

"Не е важно да знаеш всичко,  

важното е да знаеш къде да го намериш." 

Алберт Айнщайн 

 
Резюме 

Статията "Счетоводни теоретико-методологични аспекти на счетоводния баланс в предприятията 

от публичния сектор и възможности за усъвършенстване" е посветена на теоретичната и приложна 

същност на баланса, който съставят бюджетните организации в България. Представени са специфики-

те му в съдържателен и приложен аспект и на тази база се определят предимства и недостатъци на 

представената информация. Презентирани са основните му елементи според националното регламен-

тиране и съгласно Международен счетоводен стандарт за публичния сектор 1 "Представяне на финан-

сови отчети" като е направен сравнителен анализ. Резултатите от изследването доказват начало на 

процес за хармонизиране на отчетността в публичния сектор в България с международната счетоводна 

стандартизация и необходимост от продължаващи усъвършенствания. 

Ключови думи: счетоводство в публичния сектор; счетоводен баланс; активи, финансови източ-

ници, МССПС 1 "Представяне на финансови отчети"; отчет за финансовото състояние. 

 

Abstract 

The article "Accounting theoretical-applied aspects of the balance sheet in public sector enterprises and 

opportunities for improvement" is dedicated to the theoretical and the practical nature of the balances 

composed by budget organisations in Bulgaria. Presented are their specifications in their meaningful and 

practical aspects. Then, based on this, their advantages and disadvantages are defined. Presented are their 

basic elements according to the national regulations and the International Public Sector Accounting Standard 

1: Presentation of Financial Statements; a comparative analysis has been made. The results from the research 

prove the beginning of a process of harmonisation between public sector accounting in Bulgaria and the 

international accounting standartisation and the need for further improvement. 

Keywords: public sector accounting; balance sheet; actives, financial sources, ISPAS 1: Presentation of 

Financial Statements; Financial Status Report 

Увод 

Счетоводният баланс е базов елемент на счетоводния методологичен инструментариум. 

Определя се като "организационна основа на счетоводството" [1]. Чрез теоретичната и при-

ложната си същност представя двустранното проявление на капитала по форма и по произ-

ход. Това за публичния сектор на икономиката е с важност, поради общественото богатство, 

което акумулира и разходва чрез осъществяваните функции на държавата.  

Проблематиката за дейността на бюджетните организации е обект на постоянни диску-

сии, анализи, прогнози. Разнообразните насоки на интерпретирането ѝ се базират както на 

научни изследвания, така и на цифрови величини. Голяма част от стойностните показатели, 

характеризиращи бюджета на държавата, са продукт на счетоводството в неговия приложен 

и теоретичен аспект. Счетоводният баланс е израз на качественото и количественото предс-

тавяне на активите и капиталите, с които разполага публичния сектор. Те са базова пред-

                                                           
* Доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., УНСС, катедра "Счетоводство и анализ", email: ksavova@unwe.bg 
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поставка за неговия активитет. Ето защо обобщеното и логически структурирано балансово 

представяне на имущественото и финансовото състояние на бюджетните организации е със 

значимост за управлението на държавата и на обществото като цяло. 

Предмет на изследване са усъвършенстванията във финансовите отчети на предприя-

тията в публичния сектор в България. 

Целта на изследването е да се представят характеристиките и спецификите на счето-

водния баланс, който съставят бюджетните предприятия в България, като компонент на 

финансовите им отчети, и на тази база да се обоснове необходимостта от подходящо хармо-

низиране на проблематиката с постановките в Международните счетоводни стандарти за 

публичния сектор. 

За постигане на целта се поставят следните задачи: 

- да се характеризират принципите за признаване и оценяване на елементите на счето-

водния баланс на бюджетните организации
1
; 

- да се откроят спецификите на счетоводния баланс, който съставят бюджетните пред-

приятия в България; 

- да се презентира счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние), съгласно 

постановките в Международните счетоводни стандарти за публичния сектор; 

- да се направи сравнителен анализ на теоретико-приложната същност на счетоводния 

баланс на бюджетните организации, съгласно нормативната уредба в България и Междуна-

родните счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Ограничения на изследването е действащата към момента нормативна регламентация 

на бюджетното счетоводство в България.  

 Методологията и методиката на изследването се основават на общите принципи на 

познанието като се прилагат системния подход, методите на анализа и синтеза, на истори-

ческото и логическото, на индукцията и дедукцията.  

Очакваните резултати от изследването са свързани с: 

- представяне на предимствата и недостатъците на счетоводния баланс, който съставят 

бюджетните организации в България; 

- открояване на различията с утвърдения Отчет за финансовото състояние в Междунаро-

ден счетоводен стандарт за публичния сектор 1 "Представяне на финансови отчети"; 

- предложения за последващи усъвършенствания във формата, структурата и съдържа-

нието на счетоводния баланс като съставна част на финансовия отчет на бюджетните пред-

приятия в България. 

Основно изложение 

1. Принципи за признаване и оценяване на елементите  
на счетоводния баланс на предприятията в публичния сектор 

Счетоводният баланс е постоянен обект на теоретични изследвания. Чрез съдържащата 

се в него информация практически се реализират принципите на познанието за конкретност 

и абстрактност, анализ и синтез, индукция и дедукция, както и на Закона за допиката, който 

формира ядрото на счетоводното знание. В счетоводния баланс ангажираният в предприя-

тието капитал се представя според имущественото си проявление и според своя произход. 

Тази дуалност определя балансовата счетоводна специфика за вечното равенство между 

имущество и капитал. На тази база конкретността, в единство с абстрактното, характеризи-

                                                           
1 Понятията "предприятия в публичния сектор", "бюджетни организации" и "бюджетни предприятия" 

се употребяват като синоними. 
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ра в счетоводния баланс притежаваните от стопанския субект средства според действител-

ното (конкретно) имуществено и функционално проявление и същевременно според тяхна-

та неосезаема (абстрактна) финансово-организационна същност. Теоретичният и приложен 

смисъл и значение на счетоводния баланс доказват, че "в обективния свят тъждеството съ-

ществува в единство с различието" [2].  

Счетоводният баланс е съставна част на финансовите отчети на бюджетните организа-

ции. Неговата форма, структура и съдържание са регламентирани от Министерство на фи-

нансите. Практика за настоящата действителност е, че съставните части на финансовите 

отчети на бюджетните организации се утвърждават със заповед на министъра на финансите 

[3] като тяхната форма, структура и съдържание, в т. ч. и на счетоводния баланс, се опреде-

лят с ежегодни указания на Министерство на финансите [4]. Към момента в България, сче-

товодството на бюджетните предприятия се основава главно на указания, заповеди, писма 

на Министерство на финансите и на конкретни регламенти в Закона за публичните финан-

си. Това е така, защото все още не са разработени национални счетоводни стандарти за 

публичния сектор[5] и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор не са 

приети за прилагане в страната ни. 

Активите и капиталовите източници се представят в счетоводния баланс на бюджетните 

организации при спазване и прилагане на принципите за: [6] 

 Начисляване – същността на този принцип е стопанските операции и свързаните с 

тях обекти на отчитане да се отразяват в момента на възникването им независимо от парич-

ното им проявление. Специфика на прилагането му в дейността на бюджетните предприя-

тия е паралелното му проявление с принципа на паричните потоци. Това е така, поради 

изискването за вярно и точно определяне на касовото изпълнение на бюджета, което по-

ражда особености и отклонения в приложението му.  

 Последователност на представянето и сравнителна информация –съдържанието 

на този принцип е предоставянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, 

счетоводните политики и методите на оценяване да се запазват и прилагат последователно 

и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и 

показатели.  

В предприятията в публичния сектор принципът за последователност и сравнимост се 

реализира чрез запазване на методологията за отчитане на отделните обекти. Така се пости-

га съпоставимост на имущественото състояние и на финансовите източници, на постигнати-

те резултати, на реализираните приходи и разходи, на входящите и на изходящите парични 

потоци, през отчетния период със същите през предходната година. Това дава възможност 

да се очертаят тенденциите в дейността и бъдещото развитие, да се извърши сравняване 

между отделните бюджетни предприятия за целите на макроикономическата рамка и на 

държавните функции.  

 Същественост – същността на този принцип е за информация, чието непредставяне 

или грешно отразяване би оказало влияние при вземане на решения от потребителите на 

информацията в годишния финансов отчет. На лице е съответствие с изискванията за вярно, 

честно и ясно/разбираемо представяне на информацията във финансовите отчети. Реализира 

се чрез синтезирано и обобщено представяне на текущо създадените счетоводни данни в 

сбити, конкретни и единични статии. Съществеността е индивидуална за всяко предприя-

тие. В бюджетните организации принципът за същественост се прилага без специфики, 

както за финансовия отчет, така и за приложенията – справки с разшифровки по отделните 

позиции на баланса и отчета за приходите и разходите. 

 Компенсиране – чрез този принцип се запазва индивидуалността на качествените и 

стойностните характеристики на обектите на отчитане. В смисъла му е заложено изискване-

то за НЕ извършване на прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и от-
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читане поотделно както на активите и пасивите, така и на приходите и разходите. Редуци-

ране на стойността на активи с величината на техните корективи не се счита за компенсира-

не. Целта от прилагането на този принцип е ползвателите на информацията във финансови-

те отчети да разберат естеството на осъществените стопански операции и да оценят потен-

циалните парични потоци на бюджетното предприятие. В дейността на публичния сектор 

приложението на този принцип е възможно при одобрение на финансиращия бюджет. 

 Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между на-

чален и краен баланс – този принцип отразява връзката и зависимостта между активите и 

капиталовите източници и финансовия резултат. Съдържанието му е всеки отчетен период 

да се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния 

и със следващия отчетен период, което по същество е финансовия резултат за отчетната 

година. За публичния сектор е стойностната на изпълнението на бюджета – излишък или 

дефицит. Стойностната връзка между начален и краен баланс е разполагаемостта с активи и 

капиталови източници, с които предприятието осъществява дейността си. В бюджетните 

организации това са предоставените от финансиращия бюджет активи и разполагаем капи-

тал, които в отделните стопански операции се трансформират в логически присъщи форми.  

 Предпазливост – този принцип се свързва с присъщия за счетоводството скептици-

зъм. Същината му се изразява в оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очак-

ваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел полу-

чаване на действвителен финансов резултат. Възприема се като песимистичен подход в 

счетоводството. Изискването е активите и пасивите, приходите и разходите да се предста-

вят с обективната си стойност – да не се надценяват, нито да се подценяват. 

Принципът за "предпазливост" в предприятията в публичния сектор е с особена важ-

ност, защото те не произвеждат национален доход, а потребяват такъв. Предпазливостта се 

постига чрез конкретизиране на счетоводните обекти по видове дейности и според изисква-

нията на вишестящия разпоредител с бюджетни средства. При колебания в стойностния 

размер на предполагаем актив, пасив, приход и разход се изисква становище от експерти с 

цел, максимално доближаване до реалната сума, която да се посочи във финансовия отчет.  

 Действащо предприятие – това е принцип за предположението, че предприятието е 

действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще като се приема, че предприятието няма 

нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своя-

та дейност.  

Специфично проявление на принципа "действащо предприятие" в публичния сектор е, 

че първостепенният разпоредител с бюджетни средства определя организациите в структу-

рата си, които ще продължат да осъществяват дейност, ще бъдат закрити или дейността им 

ще е с намален обхват. Това е така, защото се изпълняват обществени функции и за тяхното 

реализиране е предвиден определен размер ресурси (активи), финансови източници и база 

за осъществяване. 

 Предимство на съдържанието пред формата – според този принцип сделките и 

събитията се отчитат според икономическото си съдържание и реалност, а не формално 

според правната си форма. Икономическата същност и правната форма са двете страни на 

стойността на капитала на всяко предприятие: финансовите източници отразяват правната 

форма, а активите – икономическото съдържание. Практическото проявление на принципа 

"предимство на съдържанието пред формата" в предприятията от публичния сектор се осъ-

ществява главно чрез прилагането на Сметкоплана на бюджетните организации и Единната 

бюджетна класификация. 

 Оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети по цена 

на придобиване. По същество това е подходът на "историческата цена", според който уста-

новяването на оценката на съответен актив, капиталов източник, приход и разход е по дейс-
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твителната, фактически установената цена в момента на възникването му. Прилагането на 

оценка, формирана по метода "цена на придобиване" в предприятията в публичния сектор е 

без съществени специфики като основно се проявява покупната цена.  

Приципите за начисляване, последователност на представянето и сравнителна информа-

ция, същественост, компенсиране и действащо предприятие са с идентична същност и в 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор [7]. 

Може да се обобщи, че счетоводните принципи са със значение и роля на правила, 

подходи и политики при създаване на счетоводна информация за отделните стопанс-

ки операции от дейността на предприятието. Бюджетните организации осъществя-

ват счетоводна дейност и съставят финансови отчети на база законово приетите 

счетоводни принципи.  

2. Специфики на счетоводния баланс, който съставят предприятията  
в публичния сектор в България 

 Специфики във формата на баланса на бюджетните организации: 

Формата на счетоводния баланс, който съставят предприятията в публичния сектор в 

България е едностранна: първо се представят активите и след тях капиталовите източници 

[8]. В хоризонтален аспект тя е многоколонна (осем колони). Отделните колони съответст-

ват на регламентираните отчетни групи
1
: "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския 

съюз" и "Други сметки и дейности" [9]. Представената в тях информация е за всяка стопан-

ска област и обобщено със стойностни данни за текущата и за предходната година. Видно е, 

че балансовата форма е необичайна, което затруднява разбираемостта на представената 

информация. Отделните отчетни групи са относително самостоятелни дейности. Може да се 

каже, че това е обобщена форма на четири баланса: представя активите и капиталовите 

източници за всяка дейност и за бюджетната организация като цяло.  

За този формат на счетоводен баланс могат да се определят като по-важни следните не-

достатъци: 

- Формата не е популярна, поради което е трудно разбираема за широката общественост. 

- Баланс съставят първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Редно е баланс 

да се съставя и за държавата, чрез което ще се обхване и покаже националното богатство. 

- Формата, съдържаща активите и финансовите източници за отделните стопански об-

ласти и за бюджетната организация като цяло, е трудна за възприемане, изисква време за 

разбиране на реквизитите, структурирането и обхвата на данните. 

Възможни насоки за усъвършенстване на балансовата форма, която прилагат бю-

джетните организации в България, са: 

- Да се съставя отделен баланс за всяка отчетна група и за цялостната дейност на бю-

джетното предприятия.  

- Съставна част на финансовите отчети на предприятията в публичния сектор да бъде 

балансът, обхващащ цялостното имуществено и финансово състояние. Балансите за трите 

нормативно регламентирани стопански области да се включат като приложения на годиш-

ните и междинните финансови отчети. 

- Формата на баланса да е двустранна. Хоризонталното представяне на активите и капи-

таловите източници допринася и съответства на принципите за сравнимост, съответствие, 

анализ, прогнозиране.  

                                                           
1 Понятията "отчетни области", "стопански области" и "отчетни групи" се ползват като синоними. 
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Чрез посочените подобрения, счетоводният баланс на бюджетните организации ще бъде 

с обичайна форма, която е разбираема и позната на заинтересованите и потребителите на 

информацията в него.  

 Специфики в съдържанието на баланса на бюджетните организации: 

Съдържанието на баланса, който съставят бюджетните организации в България, е със 

своеобразни специфики. По-важните са следните: 

Активите и финансовите източници са представени качествено и стойностно отделно за 

всяка дейност: "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и 

дейности" и обобщено за бюджетното предприятие като цяло. 

Активите във вертикалната си градация са структурирани според материално-

вещественото си проявление като нефинансови и финансови. Критерият за продължител-

ност на участието им в дейността не се прилага. По този начин в раздела "Нефинансови 

активи" са обхванати в отделни групи дълготрайни материални активи, нематериални дъл-

готрайни активи и краткотрайни материални активи. В раздела "Финансови активи" е възп-

риет и подходът за представяне в една група на текущи и нетекущи финансови активи. Раз-

бираемо е, че е нарушена класификационна последователност за представяне на активите.  

Нематериалните активи са отразени само като група. За дейността в публичния сектор 

нематериалните активи са със съществено значение и липсата на структурираност в балан-

сова конкретност би довело до погрешни решения за потребителите на информация, което е 

не спазване на принципа за същественост [10].  

Финансовите източници са класифицирани според отношенията на собственост като ка-

питал, предоставен от бюджета за осъществяване на дейността, и като пасиви и приходи за 

бъдещи периоди. Капиталът е представен чрез основните си елементи: разполагаем капитал, 

акумулирано изменение на нетните активи от минали години и изменение на нетните акти-

ви за периода. Това е информация за резултата от изпълнението на бюджета за отчетната 

година, за изпълнението на бюджета от предходни периоди с натрупване и вложенията на 

финансиращия бюджет за извършване на делегираните държавни функции. Привлеченият 

капитал е ранжиран в отделни групи като дългосрочни и краткосрочни задължения и като 

провизии и отсрочени постъпления. Разбираема е логическата последователност за изикуе-

мост и икономическа същност на финансовите източници, което повишава полезността на 

информацията за тях. Допуснато е несъответствие между баланса и Сметкоплана на бю-

джетните организации, в който няма счетоводна сметка за отчитане на приходи за бъдещи 

периоди, а и в съдържанието на баланса не е предвидена такава позиция, а само част от 

наименование на раздел [11].  

Задбалансовите активи и пасиви са включени в съдържанието на счетоводния баланс ка-

то отделни раздели с общи стойностни величини. За бюджетните предприятия потенциал-

ните и с бъдещо проявление имуществени форми и задължения са със значение за планира-

не на ресурсите, поради което е подходящо да се представят на лицевата страна на баланса.  

Възможни насоки за усъвършенстване на съдържанието на счетоводния баланс, 

който съставят бюджетните организации в България, са: 

Да се установи съответствие в критериите за градиране на активите, от една страна, и от 

друга – на капитала и пасивите. Активите са отразени според материално-веществения си 

вид, а пасивите – според отношенията на собственост и изискуемост. Такъв подход услож-

нява финансово-счетоводния анализ в хоризонталното му проявление. За потребителите на 

информация това е необичайна архитектоника на качествено и количествено-стойностно 

проявление на капитал, пасиви и активи. Последното затруднява смисловата оценка на ин-

формацията в счетоводния баланс. 

Да се прецизират наименованията на отделните балансови позиции за съответствие с 

възприетите понятия в нормативната регламентация на счетоводството. Това е необходимо 
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и за наименованието на самата съставна част на финансовия отчет: по действащите регла-

менти е Баланс, а общоприетото и познато за финансовите отчети понятие е Счетоводен 

баланс. 

Счетоводен баланс се съставя към момента до ниво "първостепенни разпоредители с 

бюджетни кредити (средства)". Вариант, при който се съставя баланс на ниво държава, би 

допринесъл за обобщаване богатството на страната в двуаспектното му проявление като 

конкретни имуществени форми и като капиталови източници [12]. По този начин ще се 

илюстрира и изпълнението на бюджета не само на касова основа, но и чрез прилагане на 

принципа за "начисляване". Паричните средства и еквиваленти в счетоводния баланс на 

национално ниво ще съответстват на резултата от изпълнението на държавния бюджет, 

който е показател в Отчета за касово изпълнение на бюджети, сметки за средства от Евро-

пейския съюз и други сметки и дейности, съставящ се на държавно равнище.  

Чрез посочените подобрения, съдържанието на счетоводния баланс в предприятията от 

публичния сектор ще придобие логическа последователност на представяне на активите, 

капитала и пасивите.  

Може да се обобщи, че структурата и съдържанието на счетоводния баланс на 

бюджетните предприятия в България е със специфики, които затрудняват потреби-

телите на информацията, относно нейната разбираемост, уместност и сравнимост 

на имуществени форми и капиталови източници.  

3. Приложни аспекти и икономическа същност  
на Отчета за финансовото състояние, съгласно  

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор  

Съветът по Международни счетоводни стандарти за публичния сектор предлага страте-

гия за установяване на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 

(МССПС) като световна счетоводна база. За целта е разработен и предложен план за петго-

дишен период 2019-2023 г. В документа е посочено като цел укрепването на управлението 

на публичните финанси в глобален мащаб чрез приемане на принципа "текущо начислява-

не", заложен в МССПС. Това би се постигнало чрез по-добра информираност за ползите от 

приемането на МССПС като счетоводна база и изграждане и поддържане на адекватна фи-

нансова отчетност в публичния сектор [13].  

Първият международен счетоводен стандарт за публичния сектор "Представяне на фи-

нансовите отчети" е посветен на финансовите отчети с общо предназначение [7а]. Конкре-

тизирани са компонентите на финансовите отчети на предприятията в публичния, които са: 

а) отчет за финансовото състояние; 

б) отчет за финансовите резултати; 

в) отчет за измененията на нетните активи/капитала; 

г) отчет за паричните потоци; 

д) счетоводна политика и пояснителни записки към финансовия отчет. 

В стандарта се определят общите положения за съставяне на финансови отчети с общо 

предназначение, предложена е структура и съдържание на представената информация при 

спазване на принципа за "начисляване" [14]. Принципът за текущо начисляване се възприе-

ма като счетоводна база (единствена) за достоверно, всеобхватно и надеждно конкретизи-

ране на финансово-имущественото състояние на отделеното бюджетно предприятие и на 

държавата като цяло за определен период от време (отчетен период) [15]. 

Отчетът за финансовото състояние (счетоводният баланс) е първият компонент на фи-

нансовите отчети на предприятията в публичния сектор. С предназначение е да презентира 

в обобщен и структуриран вид активите и финансовите източници на бюджетното предпри-
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ятие. Това е важно за потребителите на информация при вземане на решения за неговата 

дейност, резултатно функциониране и бъдещо развитие. 

Активите, капитала и пасивите на бюджетната организация, като съдържание на Отчета 

за финансовото състояние, са със съответна структурираност: активите – според продължи-

телността на участието си в дейността и материално веществен вид, а пасивите – според 

срока на погасяването си и икономическа същност. Капиталът е завършващата част на отче-

та. Информация на лицевата страна на Отчета за финансовото състояние се представя за 

[7б]: 

- имоти, машини и съоръжения; 

- инвестиционни имоти; 

- нематериални активи; 

- финансови активи; 

- инвестиции, отчетени по метода на участието; 

- материални запаси; 

- вземания във валута; 

- суми, подлежащи на възстановяване, вкл. данъци и трансфери; 

- парични средства и парични еквиваленти; 

- задължения за данъци и трансфери; 

- задължения във валута; 

- провизии; 

- финансови задължения; 

- малцинствено участие; 

- нетни активи/капитал. 

Допълнителни статии се включват, ако допринасят за разбираемостта на финансовото и 

имущественото състояние на предприятието. Това се определя от икономическата същност, 

ликвидността и функциите на активите, а за пасивите – от тяхната стойност, съдържание и 

срок на погасяване. Общо изискване е елементите на Отчета за финансовото състояние да 

отразяват дейността на бюджетната организация.  

В МССПС 1 "Представяне на финансовите отчети" е приложен вариант за форма, струк-

тура и съдържание на Отчет за финансовото състояние. Формата е едностранна, а последо-

вателността на представяне на елементите е първо за активите като текущи и нетекущи, 

следват пасивите, определени също като текущи и нетекущи и в последната част са нетните 

активи.  
 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  

НА ПРЕДПРИЯТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР  

примерен вариант на едностранна форма, в хил. лв. 

 

АКТИВИ Текуща год. Предходна год. 

Текущи активи 

Парични средства и парични еквиваленти 

Вземания 

Материални запаси 

Аванси 

Други текущи активи 

  

Нетекущи активи 

Вземания (над 1 г.) 

Инвестиции 

Други финансови активи 

Инфраструктурни обекти, дълготрайни материални 

активи 
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Земя и сгради 

Нематериални активи 

Други нефинансови активи 

Обща сума на активите   

ПАСИВИ   

Текущи пасиви 

Задължения към доставчици и клиенти 

Краткосрочни заеми 

Текущ дял на дългосрочни заеми 

Краткосрочни провизии 

Задължения към персонала 

Задължения към осигурители 

  

Нетекущи пасиви 

Задължения към доставчици и клиенти (над 1 г.) 

Дългосрочни заеми 

Дългосрочни провизии 

Задължения към персонала (над 1 г.) 

Задължения към осигурители (над 1 г.) 

  

Обща сума на пасивите   

Капитал / нетни активи 

Капитал, внесен от други предприятия от публичния 

сектор 

Резерви 

Акумулиран излишък/дефицит 

Малцинствено участие 

  

Обща сума на нетните активи/капитала   

 

Видно е, че формата, структурата и съдържанието на Отчета за финансовото 

състояние са познати, прилагат се и от финансовите и от нефинансовите предприя-

тия. Това е общоприет вариант, който е уместен и разбираем за ползвателите и за-

интересованите от дейността на предприятията в публичния сектор.  

4. Сравнителен анализ на теоретико-приложната същност на Баланса  
и Отчета за финансовото състояние на предприятията в публичния сектор 

Теоретичната същност на обобщеното представяне на имущественото и финансовото 

състояние чрез самостоятелен компонент на финансовия отчет е идентична в международ-

ния и националния модел. Тя съответства на естеството на финансовите отчети с общо 

предназначение, които се съставят на база принципа за "начисляване"
1
 и са насочени да 

удовлетворяват потребностите на тези ползватели, които нямат възможност да изискват 

отчети, отговарящи на техните конкретни информационни въпроси. Такива потребители са 

данъкоплатците, контрагентите, средствата за масова информация и др. 

Формата на Баланса и на Отчета за финансовото състояние е едностранна: първо се 

представят активите и след това капиталовите източници. Стойностите на отделните еле-

менти са за текущата и за предходната година. Съгласно законодателство в България акти-

вите, пасивите и капитала се конкретизират за нормативно регламентираните отчетни об-

ласти "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности" и 

обобщо за бюджетното предприятие. Това не е обект на разглеждане в МССПС 1 "Предста-

                                                           
1 Понятията принцип за "текущо начисляване" и принцип на "начисляване" са с еднакво съдържание и 

същност. 
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вяне на финансови отчети". Разделите за активите, пасивите и капитала в Баланса и Отчета 

за финансовото състояние са със съществени различия, които в синтезиран вид са следните:  

 

Баланс  

(според Заповед на МФ на Р България) 

Отчет за финансовото състояние  

(според МССПС 1) 

АКТИВ АКТИВИ 

А. Нефинансови активи 

I. Дълготрайни материални активи 

II. Нематериални дълготрайни активи 

III. Краткотрайни материални активи 

 

Текущи активи 

Парични средства и парични еквиваленти 

Вземания 

Материални запаси 

Аванси 

Други текущи активи 

Б. Финансови активи 
I. Дялове, акции и други ценни книжа 

II. Вземания от заеми 

- над 1 година 

- до 1 година 

III. Други вземания 

IV. Парични средства 

 

Нетекущи активи 

Вземания (над 1 г.) 

Инвестиции 

Други финансови активи 

Инфраструктурни обекти, дълготрайни матери-

ални активи 

Земя и сгради 

Нематериални активи 

Други нефинансови активи 

Сума на актива Обща сума на активите 

В. Задбалансови активи  

ПАСИВ ПАСИВИ 

А. Капитал в бюджетните предприятия 

1. Разполагаем капитал 

2. Акумулирано изменение на нетните  

активи от минали години 

3.Изменение на нетните активи за периода 

Текущи пасиви 

Задължения към доставчици и клиенти 

Краткосрочни заеми 

Текущ дял на дългосрочни заеми 

Краткосрочни провизии 

Задължения към персонала 

Задължения към осигурители 

Б. Пасиви и приходи за бъдещи периоди 
I. Дългосрочни задължения 

II. Краткосрочни задължения 

III. Провизии и отсрочени задължения 

 

 

Нетекущи пасиви 

Задължения към доставчици и клиенти (над 1 г.) 

Дългосрочни заеми 

Дългосрочни провизии 

Задължения към персонала (над 1 г.) 

Задължения към осигурители (над 1 г.) 

Сума на пасива Обща сума на пасивите 

В. Задбалансови пасиви 

 

Капитал / нетни активи 

Капитал, внесен от други предприятия от пуб-

личния сектор 

Резерви 

Акумулиран излишък/дефицит 

Малцинствено участие 

 Обща сума на нетните активи/капитала 

 

Видно е, че националният модел на Баланс в съдържателен аспект е до голяма степен 

хармонизиран с Отчета за финансовото състояние, съгласно МССПС 1 "Представяне на 

финансовите отчети". Различието е в структурирането на активите. Необходимо е усъвър-

шенстване в градирането на имуществените форми, отразени в Баланса. Посочените по-горе 

недостатъци се доказват и от модела за представяне на активите в Отчета за финансовото 

състояние. Функционалното предназначение и ликвидността на активите предполагат 
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обобщаване според продължителността на участието им в дейността. Последното е пренеб-

регнато в националния модел на балансово обобщаване. Структурното представяне на па-

сивите и капитала според националните регламенти и МССПС 1 "Представяне на финансо-

вите отчети" е принципно идентично, като последователността е различна. В МССПС 1 

"Представяне на финансовите отчети" не се поставят изисквания за определена поредност. 

Необходимо е и синхронизиране на понятията в Баланса с терминологията в Отчета за фи-

нансовото състояние, което е препоръчително и за цялостната финансово-счетоводна сис-

тема на публичния сектор в България.  

Може да се обобщи, че имущественото и финансовото състояние на бюджетните 

организации се представя в самостоятелен компонент на финансовите отчети по 

националните и международно-стандартизираните регламенти. Необходими са усъ-

вършенствания в националния модел по отношение на терминологията, формата и 

структурата на Баланса. 

Заключение 

В резултат на представеното изследване за усъвършенстване на Баланса, който съставят 

предприятията в публичния сектор в Р България биха се обобщили следните изводи и ре-

зултати:  

- Информацията за активите, пасивите и капитала се създава и представя в компонент 

на финансовите отчети чрез прилагане на установени принципи, които са синхронизирани в 

националното регламентиране с Международните счетоводни стандарти за публичния сек-

тор. 

- Изясни се, че информацията в Баланса е по конкретни елементи, за които стойност-

ните величини са за текущ и предходен отчетен период, по стопански области и общо за 

цялостната дейност, което затруднява потребителите на информация. Подходящо е инфор-

мацията за отчетните обекти "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други 

сметки и дейности" да се представи в приложенията на финансовия отчет.  

- Съгласно МССПС 1 "Представяне на финансовите отчети" Отчетът за финансовото 

състояние е начален компонент с информация за активите, пасивите и капитала на база 

принципа за "начисляване". В пояснителни бележки се отразява информация за съставните 

им части, измененията през отчетния период, прилаганите методи за оценяване и амортизи-

ране. 

- В резултат на сравнителен анализ се установи, че различията в терминологията, във 

формата и структурата на Баланса спрямо Отчета за финансовото състояние са съществени 

и е необходимо усъвършенстването да е чрез синхронизиране на националните регламенти 

за бюджетния сектор с Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.  
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧЕТА  
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ* 

Лесное хозяйство Украины является одним из важнейших секторов современной экономики, пос-

кольку кроме основных промышленных задач, присущих любой, имеет ряд важных социальных фун-

кций: рекреационную, экологическую и т.д. 

Основным нормативным документом, который осуществляет регулирование использования лесов 

в Украине, является Лесной кодекс Украины. В соответствии с ним, леса могут находиться в государ-

ственной, коммунальной и частной собственности. Подавляющее большинство лесов (73%) находятся 

в пользовании государственных лесохозяйственных предприятий. Основной проблемой, которая 

существует в современном лесном хозяйстве Украины, есть значительные объемы незаконной выруб-

ки леса и занижение объемов полученной древесины при официальных лесных работах. Для преодо-

ления этой ситуации, в 2015 году, было принято решение о запрете на 10 лет вывоза с территории 

Украины леса-кругляка. 

Существенными недостатками в учетно-аналитическом участке деятельности лесохозяйственных 

предприятий является отсутствие четкого нормативного регулирования оценки и отражения в отчет-

ности лесных ресурсов. В своей деятельности предприятия лесной отрасли основываются на положе-

нии П(С)БУ 30 "Биологические активы", которое в основном предназначено для сельскохозяйст-

венных предприятий и не учитывают специфику отрасли. Проведя анализ финансовой отчетности 

лесохозяйственных предприятий Волынской области, было выявлено, что ни у одного из исследо-

ванных субъектов хозяйствования не проводится отображения долгосрочных биологических активов 

(к которым по своей экономической сути должны относиться леса), а доля текущих биологических 

активов довольно не значительная. Аналогичная ситуация сложилась и за рубежом: основной норма-

тивный документ, который используют лесохозяйственные предприятия (МСФО 41 "Сельское хо-

зяйство"), также не содержит четких рекомендаций по учету и отражение в финансовой отчетности 

лесных ресурсов. 

Исследуя данный вопрос, ученые делают вывод, что лесные ресурсы не должны отображаться од-

ной статье в финансовой отчетности предприятия, а отдельными элементами в зависимости от своей 

экономической сути. Для определения стоимости лесных участков предлагается применять показатель 

"справедливой стоимости" в соответствии с МСФО 13 "Оценка справедливой стоимости". 

 

The forestry of Ukraine is one of the most important sectors of the modern economy, since in addition to 

the main industrial tasks inherent in any, it has a number of important social functions: recreational, 

ecological, etc. 

The main regulatory document that regulates the use of forests in Ukraine is the Forest Code of Ukraine. 

In accordance with it, forests can be in state, communal and private property. The overwhelming majority of 

forests (73%) are owned by state-owned forest enterprises. The main problem that exists in the modern 

forestry of Ukraine is significant amounts of illegal logging and understating of the obtained wood during 

official forest work. To overcome this situation, in 2015, it was decided to ban for 10 years the export of logs 

from the territory of Ukraine. 

 Significant shortcomings in the accounting and analytical area of activity of forestry enterprises are the 

lack of clear regulatory assessment and reporting in forest resources. In their activities, forestry enterprises 

are based on the provision P (C) of BU 30 "Biological assets", which is mainly intended for agricultural 

enterprises and does not take into account the specifics of the industry. After analyzing the financial 

statements of forestry enterprises of the Volyn region, it was found that none of the studied business entities 

display long-term biological assets (which by their economic nature should include forests), and the share of 

                                                           
*
 Доцент кафедpы учета и аудита, кандидат экономичеcкиx наук, Роман Сидоренко Луцкий 

национальный теxничеcкий унивеpcитет rom.sydorenko@gmail.com 
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current biological assets is rather small. A similar situation has developed abroad: the main regulatory 

document used by forestry enterprises (IAS 41 "Agriculture") also does not contain clear recommendations 

on accounting and is reflected in the financial statements of forest resources. 

Investigating this issue, scientists conclude that forest resources should not be displayed in one article in 

the financial statements of the enterprise, but as separate elements depending on their economic nature. To 

determine the value of forest areas, it is proposed to apply the "fair value" indicator in accordance with IFRS 

13 "Fair Value Measurement". 

 

На современном этапе развития мирового сообщества леса рассматриваются как один из 

основных факторов обеспечения его жизнедеятельности. 

Современные исследователи оценивают потенциал лесов не только как ресурсную базу 

для изделий из дерева и лесной продукции, но также и как природный рекреационный ком-

плекс, туристический объект, средство защиты от углекислого газа и парникового эффекта 

и тому подобное. То есть, лес вцелом необходимо рассматривать не как объект с однонап-

равленной специализации (например, база древесных ресурсов), а как сложный комплекс, 

который осуществляет разнонаправленные положительные влияния на среду обитания че-

ловека. 

В целом Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов (9574 тыс. га), однако от-

носительную лесистость имеет довольно незначительную – лишь 15,9% (для сравнения: 

Финляндия – 68,4%, Швеция – 67,7%, Германия – 31,0%, Польша – 29,8%). Основные пло-

щади лесов находятся на севере и западе страны на территории Волынской, Житомирской, 

Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областей. 

Основным законодательным документом, который осуществляет нормативное обеспе-

чение деятельности лесной отрасли в Украине, есть Лесной кодекс Украины [1]. В соответ-

ствии с ним все леса на территории Украины, независимо от права собственности на них, 

составляют лесной фонд Украины и находятся под охраной государства. Леса могут нахо-

диться в государственной, коммунальной и частной собственности. Основными положени-

ями, на которых был сформирован Лесной кодекс, являются: 

● единственное государственное управление по лесам; 

● преимущественно государственная собственность на леса; 

● признание права ведения лесного хозяйства только на условиях постоянного пользо-

вания лесами; 

● сочетание особенностей лесов как эколого-стабилизирующего фактора, природного 

ресурса и средства производства; 

● исключительное право постоянных лесопользователей на продукцию лесозаготовок, 

которая является конечной фазой ведения лесного хозяйства и доходы от этой деятельности. 

По ведомственному подчинению самая большая площадь лесных земель (73%) находит-

ся в пользовании лесохозяйственных предприятий Государственного лесного агентства, 

органам местного самоуправления принадлежит 13% лесов Украины, 7% – леса государст-

венной собственности, которые не предоставлены в пользование, еще 7% предоставлены 

для использования другим организациям. Такая разбросанность лесов создает проблему с 

учетом их использования, поскольку официальные данные обнародовало только Гослеса-

гентство. Согласно его отчетов, на подконтрольных лесных массивах, площадь воспроиз-

водства лесов всегда превышает площадь сплошных срубов предыдущего года начиная с 

2005г. (Рис. 1). 
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Государственное лесное агентство Украины [2] (http://dklg.kmu.gov.ua/forest) 

Рис. 1. Сплошные срубы и воспроизводство лесов на предприятиях  

Гослесагентства в 2005-2016 гг., тыс. га 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что площадь лесов на территории 

Украины (по крайней мере той части, которая находится под управлением Гослесагентства) 

имеет тенденцию к постоянному росту, что является чрезвычайно положительным факто-

ром учитывая важность лесов для жизни общества. Однако, реальная ситуация гораздо ху-

же чем это показывают данные государственных органов. 

В настоящее время Украина выступает одним из главных экспортеров необработанной 

древесины в Европе. Значительная часть продукции, что идет на экспорт, полученна в ре-

зультате незаконной вырубки леса либо не была учтена в результате того, что предприятия, 

осуществляющие лесозаготовку, занижают количество заготовленного сырья. Согласно 

официальным данным в 2014 году на территории Украины было незаконно вырублено 12,7 

тыс. кубов леса. Для устранения этого в 2015 году Верховной Радой Украины были внесены 

изменения в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятель-

ности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом 

лесоматериалов" [3], о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде, 

который: 

1. Усиливает административную ответственность за незаконную вырубку леса. 

2. Устанавливает ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериа-

лов в размере 25 млн. куб. м. 

3. Запрещается сроком на десять лет вывоз за пределы таможенной территории Украины 

топливной древесины любых сортов (дров). 

В первые годы введения такого ограничения не дало ожидаемого эффекта. Объемы не-

законных рубок в 2016 году достигли 27,7 тыс. кубов леса. Однако, в последующие годы 

данная цифра начала существенно уменьшаться и в 2017 составляла уже 26 тыс. кубов, а в 

2018 – 17,7 тыс. кубов леса. Тенденция к уменьшению объемов незаконных рубок имеет 

положительную динамику, однако сумма полученного убытка все равно довольно значи-
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тельная. По данным Министерства экономики Украины в 2018 году она составляла почти 

160 млн. грн. (около 5 млн. евро) [4]. 

Против введенных ограничений вывоза леса-кругляка с территории Украины выступили 

представители Европейского Союза, которые заявили, что данными действиями нарушается 

статья 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничение экспорта или 

импорта"). Сейчас никаких изменений в уже введенные ограничения не внесены, между 

сторонами продолжаются консультации по определению путей преодоления этой проб-

лемы. 

Кроме общеэкономических проблем предприятия лесной отрасли несут также убытки и 

от существующих учетно-аналитических несовершенств действующего украинского зако-

нодательства. 

В существующей системе нормативного обеспечения учетного процесса в Украине от-

сутствуют отдельные нормативные акты, касающиеся ведения лесного хозяйства. Отдельн-

ые специфические моменты, присущие лесному хозяйству, частично описаны в П(С)БУ 30 

"Биологические активы" [5]. Так, деревья в лесу (лесной массив) отнесены к долгосрочным 

биологических активов; плоды, древесина деловая и дрова – к сельскохозяйственной про-

дукции, на которую распространяется действие стандарта; саженцы – до дополнительных 

биологических активов; сухофрукты, фруктовые консервы и пиломатериалы – к продуктам 

переработки на которые не распространяется действие настоящего стандарта. Если срав-

нить установленные положения с действующими требованиями МСФО 41 "Сельское хо-

зяйство" [6], то следует отметить, что они почти тождественны. МСФО 41 признает "де-

ревья в лесопосадке" биологическими активами, "срубленный лес" – сельскохозяйственной 

продукцией, а "лесоматериалы" – продуктами, которые являются результатом переработки 

после сбора урожая. В то же время в данном стандарте отмечается, что "вырубка леса не 

является сельскохозяйственной деятельностью". 

В. Озеран и М. Чик анализируя действующие принципы учета деятельности предприя-

тий в лесном хозяйстве (П(С)БУ 30) отмечают, что "научно-терминологическая сложность 

этого положения, а также отсутствие понятной методики учета биологических активов в 

лесном хозяйстве привели к возникновению проблем, связанных с практическим его при-

менением – это положение не содержит конкретной нормы по его применению в лесной 

отрасли " [7]. 

Для достижения качественной и эффективной организации учетного процесса в лесохо-

зяйственных предприятиях, а самое главное повышения их привлекательности для привле-

чения средств на развитие от внешних инвесторов, необходимо решить одну из главных 

проблем, существующих в настоящее время в этой области – это точная оценка имеющейся 

лесопродукции и лесных активов. Лесохозяйственные предприятия не отражают подавля-

ющее большинство имеющихся лесных активов в формах финансовой отчетности, которые 

предусмотренны действующим законодательством Украины и подлежат обнародованию. То 

есть, информация, которая подается субъектом хозяйствования в таких отчетных формах 

является искаженной и не соответствует реальной ситуации. Она не соответствует одному 

из главных требований, которые ставятся перед отчетностью предприятий – достоверность 

показателей. В таблице 1 приведена информация по отражению биологических активов в 

форме финансовой отчетности № 1 "Баланс" лесохозяйственными предприятиями Волынс-

кой области по состоянию на 31 декабря 2017 года. 
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Таблица 1 

 

Отображение биологических активов в форме финансовой отчетности № 1  

"Баланс" лесохозяйственных предприятий Волынской области по состоянию на 31.12.2017 р. 

 

№ п/п Лесохозяйственное предприятие Площадь лесного 

хозяйства, га 

Долгосрочные 

биологические 

активы, тыс. грн. 

Текущие биоло-

гические активы, 

тыс. грн. 

1 ГП "Владимир-Волынское ЛОХ 32777 0 7 

2 ГП "Городоцкое ЛХ" 30336 0 0 

3 ГП "Камень-Каширское ЛХ" 49905 0 0 

4 ГП "Киверецкое ЛХ" 33250 0 35 

5 ГП "Ковельское ЛХ" 35671 0 8 

6 ГП "Колковское ЛХ" 29546 0 0 

7 ГП "Любомльское ЛХ" 30837 0 1 

8 ГП "Маневицкое ЛХ" 52540 0 1 

9 ГП "Ратновское ЛХ" 28832 0 27 

10 ГП "Старовыжевское ЛХ" 39959 0 0 

11 ГП "Цуманское ЛХ" 38281 0 1 

12 ГП "Шацкое УГЛХ" 20987 0 17 

 

Волынское областное управление лесного и охотничьего хозяйства [8] (http://lisvolyn.gov.ua/) 

 

Таким образом была создана ситуация, что приводит к искажению реальной информа-

ции в лесном секторе экономики: лесохозяйственные предприятия располагают значитель-

ные площади лесов, но это не находит своего отражения в финансовой отчетности. 

Т. Сторожук и Н. Дружинская отмечают, что необходимость оценки лесов и лесных ре-

сурсов возникает также в процессе текущей деятельности предприятий: 

• при определении целесообразности инвестиций в различные лесохозяйственные ме-

роприятия; 

• с целью определения доходности видов деятельности лесохозяйственного предприя-

тия; 

• для расчета рентабельности лесных участков, сбора различных видов лесных ресурсов; 

• определение эффективности использования различных лесных ресурсов и т.д. [9]. 

Определение стоимости лесных активов, находящихся в пользовании лесохозяйст-

венных предприятий, является одним из наиболее актуальных вопросов сегодняшней науки. 

Решая эту проблему необходимо учитывать особенности деятельности лесной отрасли как, 

большая длительность производственного цикла (десятилетия), то что большую часть 

лесных активов создает природа и т.д. При определении стоимости лесных ресурсов невоз-

можно применять затратный подход (который применяется в подавляющем большинстве 

предприятий промышленности), основанной на подсчете затрат на выращивание леса. 

Рассматривая данную проблему, чешские исследователи отмечают, что экологические 

услуги, а также изменения лесных активов не подлежат непосредственному введению в 

финансовый учет, а должны отображаться в спутниковых счетах или в приложении к ба-

лансу – отчета о финансовом состоянии в соответствии с действующими Международными 

стандартами финансовой отчетности. Это позволит избежать смешивания информации 

различных качеств. Представление информации по существующим требованиям приводит к 

тому, что стоимость имеющихся активов искажается, и потому неточная информация об 

общей стоимости активов предоставляется пользователям [10]. 
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Наиболее рациональным вариантом для определения стоимости лесного актива, в насто-

ящее время, является справедливая стоимость в соответствии с МСФО 13 "Оценка справед-

ливой стоимости" – это цена, по которой происходила бы обычная операция продажи акти-

ва или передачи обязательства между участниками рынка на дату оценки нынешних 

рыночных условий (то есть, исходную цену на дату оценки с точки зрения участника рынка, 

который удерживает актив или имеет обязательства) [11]. Хотя, по мнению исследователей, 

и этот вариант имеет существенные недостатки. Например, как рассчитать ущерб от при-

родной катастрофы или как определить активный рынок для актива производственный цикл 

которого длится несколько десятилетий. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ* 

Аннотация 
Работа посвящена изучению методики оценки эффективности использования капитала предприя-

тия. Рассмотрены различные методические подходы к классификации пассивов предприятия по сро-

кам погашения обязательств и обоснованно отнесения отдельных элементов пассивов предприятия к 

разным группам. Представлен расчет основных финансовых показателей на основе предложенной 

классификации. Исследованы различные подходы к структурированию капитала предприятия и рас-

смотрено влияние структуры капитала предприятия на его финансовую устойчивость. Обосновано, 

что оптимальным является вариант когда собственный капитал занимает 70,0% от суммы баланса 

предприятия. Таким образом имея не значительный объем заемного капитала предприятие может 

увеличить рентабельность собственного капитала. Проведен сравнительный анализ между двух аль-

тернативных путей предприятия: воспользоваться кредитом или увеличить собственный капитал 

путем дополнительной эмиссии акций. 

 

Annotation 

The work is devoted to the study of the methodology for assessing the efficiency of capital use of the 

enterprise. Different methodical approaches to the classification of liabilities of the enterprise are considered 

at the maturity of liabilities, and the classification of separate elements of liabilities of the enterprise into 

different groups is substantiated. The calculation of the main financial indicators is based on the proposed 

classification. Different approaches to the structuring of capital of the enterprise are investigated and the 

influence of the capital structure of the enterprise on its financial stability is considered. It is substantiated 

that the best option is when the equity capital occupies 70,0% of the sum of the balance sheet of the 

enterprise. Thus, having an insignificant amount of borrowed capital, an enterprise can increase its return on 

equity. A comparative analysis was conducted between two alternative ways of the enterprise: to use a loan or 

to increase own capital by additional issue of share 

 

При структуризации капитала предприятия часто используют его разделение по срокам 

привлечения капитала в оборот предприятия, которые определяются сроками погашения 

его обязательств. Обычно обязательства делятся на наиболее срочные, или немедленные 

(П1), краткосрочные (П2), долгосрочные (П3) и постоянные (устойчивые) (П4). 

Однако в литературе приводятся различные варианты этой классификации. Выделены 

основные различия существующих классификаций пассивов по срокам погашения обяза-

тельств: включать векселя выданные и кредиторскую задолженность за товары, работы, 

услуги к наиболее срочным или к краткосрочным пассивам; включать обеспечение выплат 

персоналу и другие обеспечения к краткосрочным пассивам или к постоянным пассивам; 

включать в состав постоянных пассивов доходы будущих периодов. 

При ответе на эти вопросы и при обосновании классификации в целом предложено ис-

ходить из принципов зависимости хозяйственных процессов от внутренних или внешних 

факторов. 

Для оценки хозяйственных процессов, зависящих от влияния внутренних факторов надо 

исходить из варианта, что реальные инвестиции предусматривают значительные объемы 

финансирования, которое связано с частичной потерей управления предприятием. Инвес-

тор, который берет на себя часть риска, связанного с реализацией проекта, получает сопос-

тавимую с этим риском возможность влиять на внутренние хозяйственные процессы предп-

                                                           
*
 к. э. н., доцент Талах Т., Луцкий национальный технический университет, Украина, tetyana.talah@ 

gmail.com  
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риятия. Внутреннее финансирование означает полное сохранение управления (так же ответ-

ственности) в руках учредителей. При таких условиях этот подход, предусматривающий 

выполнение планов, является подходом максимальной ответственности управления. 

Для оценки вторых хозяйственных процессов, которые зависят от влияния внешних 

факторов надо исходить из варианта, что это даст возможность учесть риски, связанные с 

возможным негативным действием независимых от управления внешних факторов. 

Таким образом, погашение обязательств зависит исключительно от должника, от нали-

чия у него внутренних ресурсов. Исключение составляют пролонгация, замещения, списа-

ние задолженности. Поэтому, согласно предложенному выше подходом выходить надо из 

факторов внутреннего воздействия на хозяйственные процессы на предприятии, предусмат-

ривающий своевременные и полные расчеты. 

Что касается оценки срочности векселей, то при обычных условиях предприятие не за-

интересовано в просрочке оплаты по векселям. Своевременное или досрочное погашение 

векселей свидетельствует о платежеспособность предприятия, увеличивает инвестицион-

ную привлекательность предприятия. Итак, по нашему мнению, с позиции срочности пога-

шения векселей выданных и кредиторскую задолженность за товары, работы, услуги следу-

ет считать обязательствам одного порядка. 

Если рассматривать доходы будущих периодов с позиции собственности, то вместе с 

собственным капиталом и обеспечения будущих расходов и платежей они составляют ис-

точники собственных средств и, в отличие от долгосрочных обязательств, представляют 

собой менее срочную задолженость. Доходы будущих периодов включают: предварительно 

полученную арендную плату, плату за коммунальные услуги, за перевозку, за пользование 

средствами связи и другие виды предварительно полученных платежей, то есть предусмат-

ривают расчеты услугами. Таким образом, доходы будущих периодов необходимо рассмат-

ривать как постоянные (устойчивые) пассивы. 

На основе указанного, предлагается следующая классификация обязательств по сроч-

ности оплаты (погашения) (табл. 1). 
 

Таблица 1  

 

Классификация обязательств по срочности оплаты (погашения) 

 

Виды обязательств Усл. 

обозн. 

Характеристика 

1. Наиболее срочные обязательства П1 Векселя выданные; кредиторская задолженность за 

товары, работы, услуги; текущие обязательства по 

расчетам; другие текущие обязательства 

2. Краткосрочные обязательства П2 Краткосрочные кредиты банков; текущая задолжен-

ность по долгосрочным обязательствам; текущие 

обеспечения; другие обеспечения 

3. Долгосрочные обязательства П3 Долгосрочные обязательства и обеспечения 

4. Постоянные обязательства (ус-

тойчивые пассивы) 

П4 Собственный капитал; доходы будущих периодов; 

обязательства, связанные с необоротными активами, 

удерживаемыми для продажи, и группами выбытия 

 

От выбранной классификации зависит интерпретация ликвидности баланса и методика 

расчета показателей финансового состояния предприятия. 

Для принятия решения о финансировании инвестиций анализ структуры капитала имеет 

двойное значение. С одной стороны, он помогает определить риски финансирования, с дру-

гой, информирует кредитные институты о кредитоспособности определенного предприятия, 
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учитывая возможность пролонгации кредитов или привлечения дополнительного заемного 

капитала. В европейской практике оценка структуры капитала особенно важна тогда, когда 

ожидается изменение спроса на капитал исследуемого предприятия и необходимо опреде-

лить, на сколько поддержка платежеспособности зависит от возможностей привлечения 

нового капитала. 

На основе оценки источников образования имущества предприятия базируется другой 

способ анализа финансовой устойчивости – расчет финансовых коэффициентов. Анализ 

методик определения финансовых коэффициентов позволяет выявить их основные общие и 

отличительные черты. Общей является преимущественная направленность на исследование 

структуры источников образования имущества. Поэтому чаще всего используются коэффи-

циенты: финансовой независимости (автономии), финансовой зависимости, маневренности 

рабочего капитала, маневренности собственного капитала, привлеченных источников в 

необоротные активы, долгосрочного привлечения заемных средств, соотношение привле-

ченного и собственного капитала (финансирование), финансовой стабильности, финансово-

го левериджа. Реже используются коэффициенты: инвестирования, соотношения необо-

ротных и собственных средств, краткосрочной задолженности, кредиторской задолженнос-

ти. Однако если подробнее рассматривать показатели по назначению, то становится оче-

видным, что они или дополняют некоторые показатели, или заменяют их. 

Таким образом, существует определенный набор показателей (8-10 показателей), ко-

торый предлагается практически всеми исследователями для оценки финансовой устойчи-

вости предприятия. Вместе с тем существуют определенные разногласия по включенных в 

их расчет составляющих элементов. 

На наш взгляд, существенными являются различия в методиках расчета одних и тех же 

коэффициентов, поскольку они могут давать разные результаты и, соответственно, выводы. 

Анализ существующих методик дает возможность определить два варианта расчета показа-

телей финансовой устойчивости, которые сгруппированы в таблице 2. 

Методика расчета показателей базируется на соотношении обязательств и собственного 

капитала. Различия касаются определения составляющих этого соотношения, может давать 

разный результат для инвестора. 

При обосновании способов расчета финансовых коэффициентов важно согласовать эко-

номическое содержание информации, содержащейся в статьях бухгалтерского баланса. Для 

этого необходимо исходить из того, что показатели финансовой устойчивости должны быть 

основой для оценки будущей платежеспособности предприятия, угрозы банкротства предп-

риятия и связанный с этим риск для предприятия. 
 

Таблица 2 

 

Сравнительная таблица методик определения основных показателей финансовой устойчивости 

 

 

Показатели Методика расчета 

(на основании финансовой отчетности ф.1 "Баланс") 

1 вариант 2 вариант 

Коэффициент финансовой 

независимости 

Собственный капитал 

______________ 

Валюта баланса 

Собственный капитал + Целевое 

финансирование + Обязательства, 

связанные с необоротными актива-

ми, удерживаемыми для продажи, и 

группами выбытия 

_______________________ 

Валюта баланса 



361 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

(Валюта баланса –  

Собственный капитал) 

__________________ 

Валюта баланса 

 

Валюта баланса – (Собственный 

капитал + Целевое финансирование 

+ Обязательства, связанные с нео-

боротными активами, удерживаем-

ыми для продажи, и группами 

выбытия) 

_________________________ 

Валюта баланса 

 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

Долгосрочные обязательства 

и обеспечения 

______________________ 

(Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства 

и обеспечение) 

 

Долгосрочные обязательства и 

обеспечения 

______________________________ 

(Собственный капитал + Долгос-

рочные обязательства и обеспече-

ние + Доходы будущих периодов) 

 

Коэффициент соотношения 

привлеченного и собственного 

капитала 

(Долгосрочные обязательства 

и обеспечение + Доходы 

будущих периодов) 

_________________________ 

Собственный капитал 

(Долгосрочные обязательства и 

обеспечение + Доходы будущих 

периодов) 

_________________________- 

Собственный капитал + Долгосроч-

ные обязательства и обеспечение 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

(Оборотный капитал –  

Текущие обязательства и 

обеспечение) 

________________________ 

Собственный капитал 

или 

(Собственный капитал – 

Необоротный капитал) 

____________________ 

Собственный капитал 

 

(Собственный капитал + Долгос-

рочные обязательства и обеспече-

ние + Доходы будущих периодов – 

необоротные активы) 

_____________________________ 

(Собственный капитал + Долгос-

рочные обязательства и обеспече-

ние + Доходы будущих периодов) 

 

Так, риск зависит от расчетов предприятия по внешней задолженности. Предприятие 

может быть объявлено банкротом, если оно не способно рассчитаться по своей кредиторс-

кой задолженности. Поэтому для установления риска банкротства необходимо оценить 

способность предприятия удовлетворить требования кредиторов, а затем – проанализиро-

вать величину долгосрочной и краткосрочной задолженности, их удельный вес в структуре 

источников образования имущества, их отношение к собственному капиталу. 

Именно в способе применения собственного капитала заключается основное отличие 

рассмотренных в таблице 2 методик. При расчете показателей финансовой устойчивости, 

которые отражают риск через сопоставление собственного капитала (или капитала, который 

может быть источником погашения обязательств предприятия перед кредиторами) с за-

емным капиталом, следует использовать сумму собственного капитала и обязательств, свя-

занных с необоротными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия и 

сумму целевого финансирования. Следовательно, целесообразно основные показатели фи-

нансовой устойчивости определять по второму варианту. 

Основной целью анализа структуры капитала является формирование такого соотноше-

ния между собственным и заемным капиталом, которое позволяет получить высокую сте-

пень финансовой устойчивости и эффективности использования капитала. 
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На структуру капитала влияют отраслевые особенности предприятия, продолжитель-

ность операционного цикла, стадии жизненного цикла предприятия, уровень конкурентос-

пособности, конъюнктура товарных и финансовых рынков, уровень доходности деятель-

ности предприятия. 

Если предприятие имеет высокий уровень доходности (прибыльности) это обеспечивает 

капитализацию прибыли, а потому можно меньше использовать привлеченные средства. 

Критериями оптимизации структуры капитала является эффект финансового левериджа 

(рычага), максимизация уровня рентабельности собственного капитала (максимизация 

прибыли на 1 обыкновенную акцию) и минимизация стоимости использования капитала из 

всех возможных источников средств (минимальная плата за использование финансовых 

ресурсов из всех источников финансирования). 

Финансовый рычаг (плечо финансового рычага, кредитный рычаг, кредитное плечо, фи-

нансовый леверидж) означает использование предприятием заемных средств, обеспечивает 

рост доходности собственного капитала и позволяет получить дополнительную прибыль на 

собственный капитал. Он показывает на сколько процентов изменится рентабельность соб-

ственного капитала при включении в структуру капитала заемных средств. Финансовый 

рычаг может иметь как положительное, так и отрицательное значение. 

Варианты структурирования капитала представлены в таблице 3. Оптимальным является 

первый вариант расчета влияния финансового рычага на эффективность хозяйствования. В 

частности, собственный капитал занимает 70,0% от суммы баланса предприятия. Таким 

образом, имея не значительный объем заемного капитала, предприятие может увеличить 

рентабельность собственного капитала на 3,8%. 
 

Таблица 3 

 

Расчет влияния финансового левериджа на эффективность хозяйствования 

 

Показатели Варианты структуры капитала, тыс. грн 

І II III 

Всего капитал 1500 1500 1500 

в т.ч.  собственный 

 заемный 

1050 

450 

750 

750 

450 

1050 

Чистый доход от реализации продукции 800 800 800 

Расходы операционные 400 400 400 

Проценты по кредиту (22%) 99 165 231 

Прибыль до налогообложения 301 235 169 

Налог на прибыль (по ставке налогообложения 25%) 75,25 54,05 38,87 

Чистая прибыль 225,75 180,95 130,13 

Рентабельность собственного капитала,% 21,5 24,2 28,9 

Эффект финансового левериджа +3,8% +4,2% +8,9% 

 

Положительный эффект применения займов на уровень рентабельности собственного 

капитала объясняется тем, что займы играют роль так называемого "налогового щита". 

Действие этого "щита" проявляется в том, что расходы на уплату процентов и обслужива-

ния долга увеличивают расходы обычной деятельности предприятия, тем самым уменьшая 

сумму прибыли до налогообложения. В принципе, если уровень платы за пользование кре-

дитом, определен в процентах, не превышает уровня налогообложения прибыли предприя-

тия, то сумма уплаченного налога на прибыль предприятиями, пользуются займом, будет 

ниже по сравнению с теми, у которых нет долгосрочного заемного капитала (при прочих 

равных условиях). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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Как видно из приведенного расчета, рентабельность собственного капитала растет с 

привлечением заемных средств. Так, в базовом варианте рентабельность собственного ка-

питала составила 21,5%. Если заемные средства составляли половину общих источников 

средств – рентабельность выросла на 3,7% (это и есть эффект финансового левериджа 

(рычага)). В третьем варианте структуры капитала львиную долю средств составляют заем-

ные, но и рентабельность собственного капитала возрастает по сравнению с базовым вари-

антом почти на 7,4%. Таблица также иллюстрирует уменьшение сумм сплоченного налога 

на прибыль. 

Заметим, что привлечение заемного капитала на выгодных для предприятия условиях 

(то есть, при условии, что уровень платы за пользование кредитом не превышает рента-

бельности активов предприятия) всегда будет обеспечивать рост рентабельности собствен-

ного капитала более быстрыми темпами чем рост общей рентабельности предприятия (его 

активов). Убедиться в этом очень просто, стоит лишь взглянуть на формулы расчета этих 

показателей рентабельности. Так, рентабельность активов (Rакт) определяется расчетом: 

 

      
              

      
 

              

     
        (1) 

 

де СК і ПК – среднегодовая стоимость соответственно собственного и привлеченного (за-

емного) капитала, тыс. грн. 

  

В формуле среднегодовая сумма активов приравнена к среднегодовой величине пасси-

вов, то есть всех источников средств предприятия, что соответствует принципу равенства 

актива и пассива баланса 

Рентабельность собственного капитала RСК: 

 

     
              

  
        (2) 

  

Как следует из приведенных формул, рентабельность собственного капитала всегда бу-

дет выше, поскольку знаменатель в этой формуле меньше, чем в предыдущей (за исключе-

нием случаев, когда предприятие не имеет абсолютно никаких заимствований, даже теку-

щей задолженности и финансирует свою деятельность исключительно за счет собственного 

капитала). 

В то же время отметим, что преимущества финансового левериджа исчезают при слиш-

ком больших объемах заемных средств. Так, вариант 3 структуры капитала есть достаточно 

рискованным с точки зрения финансовой устойчивости, ведь предприятие финансируется 

на 70% за счет заемных средств. С точки зрения кредиторов возрастает риск невозврата 

долгов. Конечно, финансируя предприятие с такой значительной долей заемных средств 

кредиторы берут на себя высокую степень риска, оправдать которую может только высокая 

доходность участия в капитале такого предприятия. 

Отметим, что расчет показателя эффекта финансового левериджа (ЭФЛ) и обоснования 

структуры капитала на основе этого показателя имеет достаточно узкую сферу использова-

ния. Данный показатель следует применять только в тех случаях, если предприятие осущес-

твляет выбор источников финансирования между двумя альтернативами: воспользоваться 

кредитом или увеличить собственный капитал путем дополнительной эмиссии акций. В 

таком случае следует сравнить преимущества и недостатки обоих вариантов финансирования: 

1. Выпуск дополнительных акций и размещения их через фондовый рынок несет в себе 

угрозу перехода "контрольного пакета" акций в другие руки и потери контроля над управ-

лением компанией. С другой стороны, возвращать кредит и платить установленные догово-
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ром проценты нужно в любом случае, в то время как уровень выплаченных дивидендов 

будет зависеть от финансовых результатов деятельности предприятия. 

2. Максимизация прибыли на одну обыкновенную акцию. По этому критерию структуры 

капитала лучшим будет такое соотношение собственного и привлеченного капитала, ко-

торый обеспечивает наибольший уровень прибыли (дивидендов) на одну обыкновенную 

акцию. При этом максимальный уровень прибыли к распределению на одну обыкновенную 

акцию обеспечивает не только оптимальное соотношение между собственным и заемным 

капиталом, но и между различными видами акций (привилегированными и обыкновенны-

ми). Акционерный капитал хозяйствующего субъекта должен обеспечивать стабильные 

доходы (в виде дивидендов) для акционеров. 

Анализ различных вариантов структуры капитала, показывает, что привлечение к фи-

нансированию активов предприятия, кроме акционерного капитала, привлеченных средств 

обеспечивает высокий уровень прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию. Решаю-

щее значение имеют уровень процентов по кредиту и уровень дивидендов по привилегиро-

ванным акциям. 

3. Средневзвешенная стоимость капитала WACC (weighted average cost of capital) – пока-

затель, определяющий средний уровень платы за пользование финансовыми ресурсами из 

всех источников финансирования в год. По этому критерию лучшим будет такое соотноше-

ние собственных и привлеченных источников средств из различных источников их форми-

рования, позволяет минимизировать расходы на формирование капитала предприятия (ак-

ционерного общества). WACC рассчитывается как среднеарифметическая взвешенная: 

 

      
∑      
 
   

  
  (3) 

 

где Wi – удельный вес капитала (финансовых ресурсов) с i-того источника в общей сумме 

капитала предприятия, в% (или в долях); 

Ri- уровень платы за пользование финансовыми ресурсами с i-того источника,% 

Практически все финансовые ресурсы имеют определенную плату за пользование ними. 

Наиболее очевидна плата за пользование долгосрочными или краткосрочным займам – 

кредитный процент. Для акционерного общества (АО) платой за использование средств 

акционеров, представляющих собственный капитал АО, являются дивиденды, уровень ко-

торых отражает уровень платы за использование собственного капитала. Проценты по об-

лигациям будут платой за привлечение этого вида привлеченного капитала. 

Безвозвратная финансовая помощь и государственное финансирование имеют нулевой 

уровень платы за использование. Пользование текущей кредиторской задолженностью тоже 

практически бесплатное, если период задолженности не превышает установленный срок. 

Платой за просроченную кредиторскую задолженность является штрафы, пени, неустойки. 

Даже собственный капитал Общества с ограниченной ответственностью или государст-

венного предприятия тоже не бесплатный – платой за привлечение этих средств является 

так называемая "нормальная" прибыль, – минимальный уровень доходности, позволяет 

использовать данный капитал в определенной области экономической деятельности. Как 

только уровень полученной прибыли в каком виде деятельности падает ниже уровня "нор-

мальной" средней прибыли, владельцы капитала пытаются изъять капитал из этой отрасли 

деятельности и вложить его в другую. Так действует механизм так называемого междуот-

раслевого перелива капитала. Конечно, структура капитала влияет на его стоимость. Чем 

больше удельный вес в структуре предприятия финансовых ресурсов с высоким уровнем 

платы за пользование ими, тем выше будет уровень показателя WACC. Оптимальная струк-

тура обеспечивает минимальное (со всех возможных) значение показателя WACC: 
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WACCmin 

Критерий WACC предполагает оптимизацию структуры привлеченных средств при низ-

кой средневзвешенной стоимости использования финансовых ресурсов. 
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УЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА РАБОТНИКА: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ* 

Аннотация 

Публикация посвящена освещению актуальных вопросов организации учета социального пакета 

работника в условиях современной деятельности компании. В процессе исследования определено, что 

предоставление социального пакета работнику, в части социальной ответственности, способствует 

решению проблем, на которые не обращает внимание государство. 

Определено, что социальный пакет – это вознаграждение, которое получает работник сверх уста-

новленных действующим законодательством социальные гарантии. В свою очередь, решение соци-

ально-экономических вопросов, определении и утверждении перечня и порядка предоставления ра-

ботникам социальных льгот и компенсаций учитывает финансовые возможности предприятия и влия-

ет на порядок налогообложения. Соответственно, возникает вопрос как правильно отразить в бухгал-

терском и налоговом учете расходы на финансирование социального развития персонала, улучшение 

условий труда, материального, медицинского обслуживания работников. 

Анализ исследований свидетельствует, что для организации учета социального пакета работника 

особое внимание следует уделить определению содержания и классификации социального пакета, 

обоснованию целесообразности и эффективности его внедрения, построения аналитического учета и 

налогообложения составляющих социального пакета в соответствии с информационными запросами 

управленческого персонала предприятия. 

В исследовании отмечено, что в связи с разноплановостью составляющих социального пакета, а 

также с распространением практики их оценки и отражения на предприятии, возникает необходи-

мость в комплексном внутреннем нормативном обеспечении. Ведь, согласно законодательству, сос-

тавляющие социального пакета могут быть отнесены к определенным и неопределенным нормативно-

правовыми актами. При этом, следует помнить, что эффективная организация учета социального 

пакета работника прежде всего предполагает соблюдение законодательства. 

В процессе исследования установлено, что важной задачей организации учета социального пакета 

является реализация политики социальной защиты работников. Для принятия оптимальных решений 

нужно обеспечить рациональную организацию учета, гарантирующую своевременность документиро-

вания компонентов социального пакета, отражение их на счетах учета и в отчетности. В данном слу-

чаи, бухгалтерский учет позволит обеспечить систему управления информацией о социальном пакете 

работника и станет информационной базой для оценки его эффективности. 

 

Abstract 

The publication is devoted to covering topical issues of the organization of accounting for the employee’s 

social package in the context of the company's current activities. In the course of the study, it was determined 

that the provision of a social package to an employee, in terms of social responsibility, contributes to solving 

problems that the state does not pay attention to. 

It has been determined that the social package is a remuneration that an employee receives in addition to 

the social guarantees established by current legislation. In turn, the solution of social and economic issues, the 

definition and approval of the list and procedure for providing social benefits and compensation to 

employees, takes into account the financial possibilities of the enterprise and affects the taxation procedure. 

Accordingly, the question arises as to how to correctly reflect in the accounting and tax accounting the costs 

of financing social development of personnel, improving working conditions, material and medical services 

for workers. 

Analysis of the research shows that in order to organize accounting for the employee’s social package, 

special attention should be paid to determining the content and classification of the social package, justifying 

the feasibility and effectiveness of its implementation, building analytical accounting and taxation of the 
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social package components in accordance with the information requests of the company's management 

personnel. 

The study noted that due to the diversity of the components of the social package, as well as the spread of 

the practice of their assessment and reflection on the enterprise, there is a need for a comprehensive internal 

regulatory support. Indeed, according to the law, the components of a social package can be assigned to 

certain and indefinite regulatory acts. At the same time, it should be remembered that the effective 

organization of accounting for the social package of an employee primarily involves compliance with the law. 

In the course of the research, it was established that an important task of organizing social package 

accounting is the implementation of a social security policy for workers. To make the best decisions, you 

need to ensure a rational organization of accounting, which guarantees the timeliness of documentation of the 

components of the social package, their reflection on the accounts and reporting. In this case, accounting will 

provide a system for managing information about the social package of the employee and will become an 

information base for assessing its effectiveness. 

 

В настоящем забота о здоровье и жизни работников – это один из главных приоритетов 

социальной политики не только зарубежных предприятий, но и отечественных. Гарантия 

высокой оплаты труда и возможность карьерного роста сейчас не в состоянии обезпечить 

наличие необходимых квалифицированых сотрудников. В связи с этим, особое внимание 

среди многочисленных систем мотивации со стороны работодателя особое место занимает 

социальный пакет, который гарантирует дополнительное вознаграждение для работника 

предприятия или членов его семьи.  

Как отмечает Мельникова Е.В., привлекательный социальный пакет позволяет привлечь 

и удержать на предприятии квалифицированных работников, чьи профессиональные 

умения сейчас востребованы и дефицитными, то есть выступает как реальное конкурентное 

преимущество на современном рынке [6]. 

Однако, не всегда работодатели предпочитают дополнительно инвестировать в 

персонал, считая социальный пакет необязательной составляющей необходимых затрат. 

Ведь, согласно законодательству у предприятия существует право на введение социальных 

гарантий, однако отсутствует обязательство по внедрению социального пакета. При этом 

предлагая работникам социальные гарантии или социальный пакет работодателю 

необходимо учитывать потребности работников, собственные возможности и практический 

опыт отечественных и международных предприятий. 

Стоит отметить, что составляющие социального пакета, в первую очередь, зависят от 

финансовых возможностей предприятия и могут быть самыми разнообразными и касаться 

не только работника, но и его семьи (медицинское и негосударственное пенсионное страхо-

вание, страхование жизни, уход за ребенком, организация досуга, обеспечение жильем и др.). 

По данным исследования Ушаковой Л., довольно часто наполнения соцпакета варьиру-

ется в зависимости от занимаемой должности и стажа работы на данном предприятии. Чем 

больше востребованы знания и специальность работника, тем больший набор составляю-

щих может иметь соцпакет, стимулируя таким образом повышение производительности 

труда и оптимизируя затраты на управление персоналом. То есть соцпакет является спосо-

бом мотивации работников и рычагом административного воздействия [10]. 

Поскольку, предоставление социального пакета работника, в части социальной политики 

предприятия, способствует решению проблемы привлечения высококвалифицированных 

специалистов и мотивации их труда, то соответственно возникает потребность в организа-

ции отражение его составляющих в учете с учетом требований действующего законода-

тельства. 

Современная практика организации бухгалтерского учета не отражает полной информа-

ции о социальном пакете, поскольку отечественными предприятиями не ведется отдельный 

учет социальной деятельности. В результате руководство не получает полной информации 
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о состоянии социальной политики на предприятии и не в состоянии принять эффективные 

решения. 

Объектом организации учета социального пакета работника на предприятии является 

любая добровольная социальная деятельность, в том числе с соблюдением норм действую-

щего законодательства. На практике наиболее распространены социальные мероприятия, 

касающиеся именно работника. 

Актуальное мнение Калашниковой Л. о том, что важное значение имеет организация 

учета составляющих социального пакета в части налогообложения. Составляющие соци-

ального пакета очень разнообразны, следовательно, специфика каждой из них накладывает 

свой отпечаток на порядок налогообложения [5]. 

Учитывая приведенную выше информацию, определим объекты учета социального па-

кета работника в разрезе основных его компонентов (рис. 1). 

 

 
 
Источник: построено автором по данным [7] 

Рис. 1 – Объекты учета социального пакета работника 

Анализируя объявления работодателей о вакансиях в части предлагаемого социального па-

кета, претендент как правило получает обычные социальные гарантии, то есть объектом учета 

Объекты учета социального пакета работника 

1. Условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 
коллективным договором и соглашением сторон. 

2. Общеобязательное государственное социальное страхование. 
3. Выплата в полном размере причитающейся заработной 

платы. 
4. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные 

коллективным договором. 

Составляющие 

базового СП 

Составляющие 

конкурентного СП 

Составляющие 

компенсационного СП 

1. Обеспечение здоровья (добровольное медицинское 
страхование). 
2. Развитие корпоративной культуры, обучение, повышение 
квалификации. 
3. Мотивация труда. 
4. Отдых и развлечения. 

Возмещение личных расходов работника, связанных с 
работой (расходы на транспорт, связь, аренду или 
приобретение жилья в другом месте и т.д.) 
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выступают составляющие базового социального пакета. Таким образом, предлагается офици-

альное трудоустройство с соблюдением всех социальных гарантий и льгот, учет которых ведет-

ся согласно определенных действующими нормативно-правовыми актами правилам. 

Стоит отметить, что зарубежной опыт свидетельствует о важности конкурентного и 

компенсационного социального пакета работника, как неотъемлемой составляющей соци-

альной конкурентоспособности предприятия влиять на решения специалистов о выборе 

предложения по трудоустройству. В частности, работодатели, которые производят концеп-

цию "человек – главная ценность предприятия", обеспечивают работников возможностью реа-

лизовать свой профессиональный потенциал, обеспечив большую прибыль для предприятия. 

Именно составляющие конкурентного и компенсационного социального пакета является 

главным мотивирующим фактором для работника. Ведь мотивация – это важная составляю-

щая, благодаря которой поощряется к труду наемный работник. Приоритетные составля-

ющие мотивации для каждого свои, однако львиную долю в ней составляет материальная часть. 

В трудовых отношениях работодатели, которые заинтересованы в высокопрофессио-

нальных кадрах, готовы предоставлять работникам щедрый социальный пакет. Однако, 

отсутствие четкой регламентации учета составляющих конкурентного и компенсационного 

социального пакета требует разработки внутренних нормативных регламентов, которые 

будут отвечать законодательной базе и учитывать социальную политику предприятия. 

Учитывая вышесказанное отметим, что предложение работодателя о предоставлении со-

циального пакета направлена на социальную защиту работников не только обеспечивает их 

социальные нужды, но и предоставляет дополнительные экономические и социальные пре-

имущества предприятию на внутреннем и внешнем рынках. При этом, целесообразно отме-

тить, что социальные трудовые гарантии, установленные законом, не является дополни-

тельным социальным благом для работника. 

Шиманская К.В. видит назначение социального пакета в том, что его составляющие 

призваны обеспечить для работников предприятия условия труда, при которых решались 

бы потребности работника относительно отдыха, лечения, питания, культурного развития. 

В конечном итоге это способствует качественному и полному выполнению работниками 

своих должностных обязанностей [11]. 

Социальная защита работников направлена на повышение эффективности использо-

вания персонала за счет снижения уровня его текучести, привлечения и закрепления высо-

коквалифицированных кадров, в целом влияет на конечные результаты деятельности пред-

приятия. И именно, внедрение социального пакета для работников предприятия, позволяет 

более широко использовать трудовой потенциал коллектива для его эффективной деятель-

ности. А рациональная организация учета и налогообложения составляющих социального 

пакета позволяет обеспечить своевременной, достоверной и полной информацией о соци-

альных приоритетах субъектов хозяйствования. 

Практическое значение разработок вопросам бухгалтерского учета предоставления со-

циального пакета, с точки зрения Шиманской К.В., проявляется в том, что предприятия 

сегодня нуждаются в выработке методики учетного отражения таких операций, поскольку 

профессиональные издания практического характера предлагают достаточно разнообразные 

варианты по этому поводу. Вместе с тем, часто предлагаемые варианты достаточно спорны [11]. 

Как отмечает И.В. Жиглей, социальные льготы и гарантии за социальным пакетом 

"должны учитываться в разрезе каждого отдельного работника и сохраняться в течение 

длительного времени с целью предотвращения злоупотреблений одних работников и неу-

довлетворенности других" [3, с. 61]. 

Для эффективного функционирования учета социального пакета необходима надле-

жащая его организация. В общем организацию рассматривают как упорядочение, налаживание 

определенной системы. Под организацией учета социального пакета следует понимать последо-
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вательность действий, которые осуществляют оптимальное функционирование учета и обеспе-

чивают информацией о социальной деятельности внутренних и внешних пользователей. 

На рис. 2 наглядно представлено последовательность организации учета социального 

пакета работника. 

 
Источник: сформировано автором 

Рис. 2 – Организация учета социального пакета работника 

Как показывает практика, на большинстве предприятий отсутствует организация учета 

социального пакета, поскольку внутренней документацией предприятий не предусмотрена 

реализация социальной политики, а значит и обособленного отражения в учете и отчетности. 

Определение направлений построения учета социального пакета работника 

Формирование внутренних нормативно-распорядительных документов: 

- Приказ об учетной политике 

- Положение об оплате труда 

- Положение о социальном пакете 

- Положение о премировании 

- Положение об охране труда 

- Коллективный договор 

 

Назначение ответственного лица за реализацию и ведения учета социального пакета или 

расширения имеющихся должностных обязанностей 

Обеспечение информационными источниками операций по составляющих 
социального пакета и отражения их в учете (определение альтернативных 

вариантов учета социального пакета во внутри-распорядительных документах): 
– Документирование операций по социальному пакету работника (установление 

перечня первичных документов, задействованных в учете составляющих социального 
пакета и формирования графика документооборота) 

– Учетно-аналитическое отражение составляющих социального пакета в 
соответствии с внутренними документами предприятия (отражение на счетах 
бухгалтерского учета) 

– Определение составляющих показателей социального пакета и отражения их в 
отчетности (формирование отчетности) 

Контроль за своевременностью и достоверностью формирования  

и учета социального пакета работника 
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Организация учета социального пакета работника прежде всего подлежит нормативно-

правовой регламентации. Предоставление социального пакета работникам регулируется не 

так жестко, как вопрос оплаты труда. Это связано с вариативностью состав социального 

пакета и добровольным характером его введения на предприятиях. 

На государственном уровне установлены основные правила учета составляющих соци-

ального пакета для предприятий. Основным недостатком документов данного уровня явля-

ется отсутствие такого понятия, как социальный пакет и рекомендаций по формированию 

социальной (нефинансовой) отчетности. Поскольку, социальный пакет всегда рассматрива-

ется в разрезе отрасли, считаем необходимым выделить отраслевой уровень нормативного 

регулирования. На данном уровне осуществляется регулирование социально-трудовых от-

ношений работников, которые представлены в виде отраслевого соглашения. 

Введение социального пакета может быть инициировано трудовым коллективом предп-

риятия, в том числе в рамках коллективного договора – в соответствии со ст. 245 Кодекса 

законов о труде Украины, работникам разрешено вносить предложения по "улучшению 

работы предприятия, а также по вопросам социально-культурного и бытового обслужива-

ния", а право устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством, трудовые 

и социально-бытовые льготы для сотрудников предприятия предусмотрено в ст. 9 Кодекса 

законов о труде Украины [1]. 

Кроме того, нормативное регулирование функционирования социального пакета на 

предприятии регулируется и Хозяйственным кодексом Украины, в соответствии со ст. 69 

которого "предприятие свободное самостоятельно устанавливать для своих работников 

дополнительные льготы" [2]. 

Поскольку, на государственном уровне не в полной мере осуществляется регулирование 

социального пакета, соответственно перед предприятием встает широкий спектр возмож-

ности владельцам выбирать оптимальный альтернативный вариант учета составляющих 

социального пакета, учитывая специфику деятельности. На рис. 3 представлена характерис-

тика внутренних документов в аспекте построения учета социального пакета. 

Главным распорядительным документом, регламентирующим вопросы учета на предп-

риятии, является учетная политика. Ведь именно Положения об учетной политике, обеспе-

чивает выбор и отображение альтернативных вариантов учета, в том числе учета социаль-

ного пакета. 

Кроме учетной политики отдельные аспекты составляющих социального пакета могут 

отмечаться и в других документах. В частности, предприятия могут выбрать любой порядок 

закрепления составляющих социального пакета предприятия путем разработки и утвержде-

ния Положения о социальном пакете предприятия или предсказания соответствующих норм 

в коллективном договоре. 

Основным внутренним документом, который предусматривает возможность предостав-

ления работнику соответствующего компонента социального пакета, является коллек-

тивный договор. Нормами коллективного договора предусматривается нормирование и 

оплата труда, возможность предоставления работникам доплат, надбавок, премий, компен-

саций, льгот, обеспечение условий труда, включаемых в составляющие базового социально-

го пакета. Данный документ представляет интересы работников и является залогом возник-

новения конфликтов между работниками и руководством. 
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Источник: сформировано автором 

Рис. 3 – Внутренние организационные документы по регламентации учета  

социального пакета работника 

В дополнение к коллективному договору, на предприятиях утверждают: Положение о 

премировании и социальный пакет. Учитывая, что данные документы не носят обяза-

тельный характер, основные положения относительно премирования и социального пакета 

могут регулироваться Положением об оплате труда. Наличие таких документов важно для 

работников ведь они влияют на социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками. Однако, для реализации политики социальной защиты работников данные 

документы рассеивают информацию и не дают четких оснований для отражения составля-

ющих социального пакета в учете. 

Социальный пакет, как замечает Калашникова Л., включая составляющие (материальн-

ые "бонусы"), которые работодатель решил предоставлять работникам свыше их основной 

и дополнительной зарплаты. Естественно, предоставляя такие "бонусы", работодатель несет 

определенные расходы. И если он налогоплательщик, то важно, чтобы эти расходы были 

связь с его хозяйственной деятельностью. В данном случае важно в каком документе лучше 

отразить перечень выплат, входящих в социальный пакет, и порядок их предоставления [5]. 

На основе положений об оплате труда, социальный пакет, премирования и коллек-

тивный договор главный бухгалтер в учетной политике формирует информацию по органи-

зации учета социального пакета работника с учетом норм и правил налогообложения. Пос-

Положение о соци-

альном пакете 

Определяет относительно учета социального пакета установленные 

методы оценки, учета, процедуры, которые применяются 

предприятием и по каким нормативно-правовым актам по ведению 

бухгалтерского учета предусмотрено более одного варианта. 

Устанавливает порядок предоставления премий и других 

поощрительных выплат, предоставляемых работникам как в рамках 

социальной политики предприятия, так и согласно законодательства 

Устанавливает перечень основных и дополнительных благ, которые 

могут предоставляться работникам сверх норм, установленных 

действующим законодательством в рамках социальной политики 

предприятия 

Определяет основные положения по организации начисления и 

выплаты заработной платы на предприятии 

Предусматривает установление форм и систем оплаты труда, 

возможность предоставления премий и др. вознаграждений, оплату 

профессионального обучения, добровольное медицинское 

страхование и др. Регулирует отношения между работниками и 

руководством. 
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кольку учетная политика, как источник информации бухгалтерского учета обеспечивает 

единый подход к организации учета составляющих социального пакета. 

Разнообразие услуг и благ в социальном пакете предприятия, несогласованные вопросы 

налогообложения расходов на его обеспечение обусловливают необходимость совершенст-

вования документального оформления и учетной записи таких операций. С одной стороны, 

это позволит проконтролировать операции предприятия и обеспечить стороны коллектив-

ного договора о полной и достоверной информации о степени его выполнения, а с другой – 

позволит предприятию отстаивать свою позицию в налоговых спорах, поскольку в отноше-

нии указанных выше операций у контролирующих органов есть противоположные позиции 

[11]. 

Основанием для отражения составляющих социального пакета в учете являются первич-

ные документы. Первичные документы, на основании требований Закона № 996 [4] и По-

ложения № 88 [9] является основанием для отражения операций социального пакета в бух-

галтерском учете предприятия. 

Заметим, что важность документирования представлены в исследованиях Шиманской 

К.В., где представлено обоснование рекомендаций по совершенствованию документального 

оформления и учетного отражения операций, связанных с предоставлением социального 

пакета работникам предприятия в рамках выполнения руководством предприятия обяза-

тельств по коллективному договору [11]. 

Предложенный подход Погосовой А.В. к документированию и учетного отражения опе-

раций предприятия по предоставлению социального пакета работникам, позволяет система-

тизировать информацию для определения размеров вознаграждения за труд, стимулирую-

щих и компенсационных выплат по каждому работнику предприятия, а также достоверно 

оценить затраты предприятия на обеспечение работников дополнительными благами [8]. 

Как показывают исследования, формирование процесса документирования составляю-

щих социального пакета целесообразно осуществлять в разрезе направлений по обеспече-

нию социальных выплат работникам, с учетом улучшения условий и безопасности их труда. 

Поскольку закреплены в приложении к коллективному договору социальные льготы и 

гарантии могут иметь различный характер по частоте предоставления (разовый, периоди-

ческий, постоянный) и по охвату работников предприятия (индивидуальный, коллективный, 

групповой), для целей полного и достоверного отражения на предприятии должна быть 

создана соответствующая система синтетического и аналитического учета, которая бы 

учитывала характер осуществления таких операций [11]. 

Для обеспечения более полного учетного отражения хозяйственных операций, свя-

занных с предоставлением социального пакета работникам, целесообразно организовать 

синтетический и аналитический учет его составляющих по объектам. Для учета социально-

го пакета, на предприятии достаточно открытие аналитических счетов в соответствии с 

компонентами, социального пакета которые выбрало для себя предприятие. 

Расходы на социальный пакет в основном учитываются в составе прочих операционных 

расходов. Поэтому, Шоляк А.Ю. и Шиманская К.В. предлагают к данному счету вести ана-

литику в разрезе объектов социальной ответственности. 

Шоляк А.Ю. предлагает открывать аналитические счета по направлениям социальной 

деятельности, которую разделяет на продуктивную и непродуктивную [12]. Предложенные 

аналитические счета Шиманской К.В. более обобщены в отличие от предложений Шоляк 

А.Ю., и по своему содержанию входят в непродуктивную социальную деятельность. Итак, 

первый случай является более детализированным, и обеспечивает лучший контроль. Одна-

ко, данная аналитика подходит для предприятий с автоматизированным бухгалтерским 

учетом. Это же касается счетов, предложенных Шиманской К.В., однако данные аналити-

ческие счета есть менее разветвленные [11]. 
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Проанализировав предложения, представленные в трудах отечественных ученых, можно 

сделать вывод, что для учета социальной ответственности, на предприятиях, достаточно 

открытие аналитических счетов в соответствии с направлениями социальной деятельности, 

которые выбрало для себя предприятие. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что на предприятиях целесообразно 

осуществлять учет базового социального пакета в разрезе расчетов с работниками по пре-

доставленным премиям и другим наградам, которые входят в фонд оплаты труда к счету 

661 "Расчеты по выплатам работникам" открыть аналитические счета: 

– 661.1 "Расчеты по обеспечению условий труда, предусмотренных законодательством 

о труде, коллективным договором и соглашением сторон"; 

– 661.2 "Расчеты по общеобязательному государственному социальному страхова-

нию"; 

– 661.3 "Расчеты по выплате в полном размере причитающейся заработной платы"; 

– 661.4 "Расчеты по предоставленным социальным льготам и гарантиям, предусмот-

ренными коллективным договором". 

В разрезе данных счетов целесообразно создание дополнительной аналитики в разрезе 

выплат. Это позволит проследить за начислением составляющих базового социального 

пакета в разрезе его видов. 

Учет расчетов, которые не относятся к фонду заработной платы, а относятся к выплатам 

по компенсационному или конкурентному социальному пакету рекомендуется отражать на 

счете 663 "Расчеты по другим выплатам" по субсчетам: 

– 663.1 "Расчеты по конкурентному социальному пакету"; 

– 663.2 "Расчеты по компенсационному социальному пакету". 

По данным субсчетам целесообразно открыть аналитические счета в разрезе выплат. 

О расходах, понесенных при предоставлении социального пакета необходимо учитывать 

вид пакета и законность включения его в основные расходы на счета 23 "Производство", 92 

"Административные расходы", 93 "Расходы на сбыт" в разрезе аналитических счетов. Дру-

гие расходы на выплаты по социальному пакету будут учитываться на счете 94 "Прочие 

расходы операционной деятельности". Поэтому для контроля за осуществленными затрата-

ми предлагаем создание субсчетов: 

– 949.1 "Расходы на конкурентный социальный пакет"; 

– 949.2 "Расходы на компенсационный социальный пакет". 

По данным субсчетам целесообразно открыть аналитические счета в разрезе выплат. 

Учет созданных резервов на выплату социального пакета целесообразно осуществлять 

на счете 474 "Обеспечение прочих расходов и платежей", в разрезе субсчетов. 

Особенно актуальным вопросом является составление предприятием соответствующей 

формы социальной отчетности, которая будет содержать информацию о социальном пакете 

работника и будет результатом внедрения принципов социальной справедливости. При 

этом обнародование социальной отчетности должно происходить таким образом, чтобы 

доступ к ней не был ограничен и ее получения предусматривало наименьшие расходы для 

пользователя. 

В связи с информационной потребностью, актуальным является отражение информации 

в годовом отчете о социальном пакете и месячном отчете о получении социального пакета 

работниками. 

Отчеты о социальном пакете могут стать шагом на пути к эффективному диалогу предп-

риятия с обществом и государством. Ведь, с использованием регламентированных форм 

отчетности может быть получена информация о реальном положении вещей в выплате сос-

тавляющих социального пакета на предприятии по категориям персонала и об уровне при-

менения системы мотивации. 
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Принципиальным для составления годового отчета о социальном пакете является то, 

чтобы в нем отдельно отображалась информация в части составляющих базового, конку-

рентного и компенсационного социального пакета, а не в общей сумме всех выплат работ-

никам. Данное условие вызвано тем, что составляющие базового социального пакета явля-

ются гарантированными к выплате каждому работнику при любых обстоятельствах, а осу-

ществление выплат за счет конкурентного и компенсационного социального пакета, в зна-

чительной степени зависят от инициативы и финансового состояния предприятия. 

Формирование в годовом отчете данных об обеспечении будущих выплат на соци-

альный пакет обеспечит управленческий персонал информацией о размере созданного 

обеспечения на социальные нужды. Данная информация демонстрирует готовность предп-

риятия к осуществлению социально-ответственной деятельности и предоставляет руководс-

тву данные относительно возможностей предприятия. Поэтому исходя из этих данных 

можно спланировать объемы возможных составляющих социального пакета. 

По данным проведенного исследования определено, что несмотря на то, что количество 

социально ответственных предприятий растет, отечественные предприятия сталкиваются с 

рядом проблем, которые заключаются в отсутствии регулирующих документов, недоста-

точной осведомленности субъектов бизнеса и др. Соответственно, рационально организо-

ванный учет социального пакета на предприятии позволит проводить сравнение показате-

лей деятельности, определять социальную активность, повысит контроль за использованием 

средств на реализацию социальной политики и обеспечит четкость отражения в учете. 

Также стоит отметить, что важной задачей организации учета социального пакета явля-

ется реализация политики социальной защиты работников. Однако, это невозможно без 

других задач, ведь они взаимосвязаны. Поэтому для принятия оптимальных решений нужно 

обеспечить документирование компонентов социального пакета, отражение их на счетах 

учета и в отчетности. Таким образом, бухгалтерский учет позволит обеспечить систему 

управления информацией о социальном пакете работника и будет информационной базой 

для его эффективности. 

Именно в процессе учета социального пакета реализуются составляющие бизнеса, ко-

торые со временем все больше влияют на прибыльность субъектов хозяйствования. То есть, 

разработка предприятием политики, направленной на социальную защиту работников, не 

только обеспечивает социальные нужды работников, но и предоставляет дополнительные 

экономические и социальные преимущества на внутреннем и внешнем рынках. 
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НАДЗОРНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ  

НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (FINREP),  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ ЕС/2017/1443* 

Резюме 

През последните години вниманието на европейските надзорни органи е насочено към разработ-

ване и прилагане на детайлизирана рамка за надзор върху управлението на риска от страна на кредит-

ните институции. Надзорните органи оценяват до каква степен кредитните институции управляват 

добре присъщите за тяхната дейност рискове и колко капитал им е необходим, за да покрият във всеки 

момент поетите рискове.  

ОРФО/FINREP рамката е стандартизирана рамка за отчетност на финансова информация от страна 

на кредитните институции в Европейския съюз (ЕС). Изискването за публикуване на финансова ин-

формация по общата рамка за финансова отчетност (ОРФО/FINREP) е съгласно Регламент за изпъл-

нение (EС) № 680/2014 на Комисията от 01 януари 2015 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1443 

на Комисията от 29 юни 2017 г. Тя се състои от образци (шаблони) за докладване на данни. Въвежда-

нето на тази стандартизирана рамка за отчитане цели да се увеличи сравнимостта на финансовата 

информация, представяна от кредитните институции в ЕС. Следва да се отбележи, че финансовата 

рамка взима под внимание всички международни счетоводни стандарти.  

 

Abstract 

In recent years, European Supervisory Authorities have focused on a development and implementation of 

a detailed framework for risk management oversight. Supervisors assess the extent to which credit institutions 

manage their risks and how much capital they need in order to cover risks at any time. 

FINREP framework is a standardized framework for reporting of financial information from credit 

institutions across the EU member states. FINREP is in accordance with Commission Implementing 

Regulation (EU) No 680/2014 of 1 January 2015, as from 1 January 2018 under Implementing Regulation 

(EU) 2017/1443. It consists of data reporting templates. The introduction of this standardized reporting 

framework aims to increase the comparability of the financial information presented by credit institutions. It 

should be noted that the financial framework takes into account all international accounting standards. 

Въведение 

През последните години вниманието на европейските надзорни органи е насочено към 

разработване и прилагане на детайлизирана рамка за надзор върху управлението на риска. 

Надзорните органи оценяват до каква степен кредитните институции управляват добре 

присъщите за тяхната дейност рискове и какъв размер капитал им е необходим, за да покри-

ят във всеки момент поетите рискове по детайлизираната рамка за надзор по управлението 

на риска Базел ІІІ.  

Публикуваните на 27 юни 2013 г. Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и 

Регламент (ЕС) № 575/2013 са обединени под общото наименование "CRD IV". Основните 

моменти в регулаторна рамка (CRD IV) са обособени в приложения, които търговските 

банки изготвят и анализират, както следва: финансова счетоводна инфoрмация за кредитни-

те институции (FINREP), собствени средства, капиталова адекватност, нормативни съотно-

шения (COREP), отчитане на големите експозиции и риска от концентрация (Large_Exp), 

отчитане и измерване на ликвидността – (Liquidity), стабилно финансиране 

(Liquidity_stable_funding), отчитане на ливъридж и коефициенти за ливъридж (Levarage). 

                                                           
* Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, катедра "Счетоводство и анализ", УНСС  гр.София, ел. 

поща: nasiafilipova@gmail.com 

mailto:nasiafilipova@gmail.com
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Кредитните институции представят новата финансова счетоводна информация (FINREP) 

със съответните приложения съгласно Регламент за изпълнение (EС) № 680/2014 на Коми-

сията от 01 януари 2015 г. [1], а считано от 01 януари 2018 г. съгласно Регламент за изпъл-

нение (ЕС) 2017/1443.  

Оповестяването на основните балансови данни, както и нормативните регулаторни дан-

ни се вземат от отчетите, които банките изпращат в БНБ с честота (месечна или тримесеч-

на), определена в регламента за отчетност – Регламент № 680/2014 г. БНБ започна да пуб-

ликува данните за баланса и отчета за доходите в съответствие с отчетните образци, въве-

дени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 в съответствие с Регламент (ЕС) № 

575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2015 година. Разработени са технически 

стандарти за изпълнение от Европейския банков орган (ЕБО), които се въвеждат поетапно 

по силата на Регламент (ЕС) № 680/2014. С новата регулаторна рамка е отменена отчетна 

форма РКФО – рамка за консолидирано финансово отчитане на управление "Банков над-

зор". Последните публикувани данни по тази форма са към края на 2014 г. Въвеждането на 

предходните и на последната рамка има за цел стандартизиране и хармонизиране на отчет-

ността на кредитните институции в Европейския съюз.  

Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) – общи положения 

Общата рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) се основава на Международните 

счетоводни стандарти (МСС)/Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), 

одобрена от Европейския банков орган (ЕБО). ОРФО/FINREP рамката е стандартизирана 

рамка в целия ЕС за докладване на финансови (счетоводни) данни от банковите институ-

ции. Тя се състои от образци (шаблони) за докладване на данни по отчета за печалбата или 

загубата и отчета за финансовото състояние (счетоводния баланс), както и много подробни 

разбивки за тях, които значително ще повишат равнището на представяне на финансовата 

информация на регулатора. Въвеждането на тази стандартизирана рамка за отчитане цели 

да се увеличи сравнимостта на финансовата информация, представяна от кредитните инсти-

туции. Тя се основава на указанията за въвеждане на рамка за консолидирано финансово 

отчитане (FINREP), разработена от ЕБО, и представлява набор от отчетни форми в две сек-

ции, които съдържат количествена финансова информация, съответно определена като "ос-

новна" и "неосновна" [2]. 

 Основната информация се състои от три отчетни форми: балансов отчет (отчет за 

финансовото състояние), отчет за приходите и разходите и отчет за всеобхаватния доход. 

 Неосновната информация е базирана на основната и дава допълнителни и по-

конкретни данни в 37 броя отчетни образци (форми). 

Рамката съдържа препратки към МСС/МСФО, към Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, 

към Регулации на Европейската централна банка или, когато е подходящо, към обичайната 

практика. С цел постигане на пълнота и сравнимост на финансовата информация, регула-

торните органи допълват общите принципи с по-конкретни изисквания за оповестяване на 

счетоводна информация от банките. 

Последните изменения произтичат от финализирането на МСФО 9 "Финансови инстру

менти" от Съвета за международни счетоводни стандарти (СМСС) през юли 2014 г. и него-

вото одобрение в законодателството на ЕС от 22 ноември 2016 г. Измененията имат за цел 

да съгласуват рамката за отчитане с новите изисквания по МСФО 9 "Финансови инстру

менти", както и да подобрят способността на надзорните органи да осъществяват ефектив-

но наблюдение и оценка на рисковия профил на кредитните институции. 

Финансовата рамка взима под внимание всички международни счетоводни стандарти, но 

следните са водещи за банковата дейност: МСФО 9 "Финансови инструменти", МСФО 7 
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"Финансови инструменти: оповестяване", МСС 32 "Финансови инструменти: оповестява

не и представяне", МСФО 13 "Отчитане на справедлива стойност". 

Кредитните институции изготвят и подават към надзорния орган следните основни об-

разци финансови отчети (финансови отчети за надзорни цели), които са част от рамката за 

финансова отчетност (ОРФО/FINREP), съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 

и Регламент за отчетните образци 2017/1443 [3]: 
 

Таблица 1 

 

Отчетни образци по ОРФО/FINREP рамката 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПО МСФО 

НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ 

  Балансов отчет (отчет за финансовото състояние) 

1.1 Балансов отчет: активи 

1.2 Балансов отчет: пасиви 

1.3 Балансов отчет: собствен капитал 

2 Отчет за приходите и разходите 

3 Отчет за всеобхватния доход 

  Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите 

4.1 
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финан-

сови активи, държани за търгуване 

4.2.1 

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: нетъргу-

еми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или 

загубата 

4.2.2 
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финан-

сови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

4.3.1 
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финан-

сови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход 

4.4.1 
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финан-

сови активи, отчитани по амортизирана стойност 

4.5 Подчинени финансови активи 

  Разбивка на нетъргуемите кредити и аванси по продукти 

5.1 Кредити и аванси, различни от държаните за търгуване и търгуване на активи по продукти 

  
Разбивка на нетъргуемите кредити и аванси към нефинансови предприятия по ко-

дове по NACE 

6.1 
Разбивка на кредитите и авансите, различни от държаните за търгуване към нефинансови 

предприятия, по кодове по NACE 

  Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи 

7.1 Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи  

  Разбивка на финансовите пасиви 

8.1 Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите 

8.2 Подчинени финансови пасиви 

  Кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти  

9.1.1 
Задбалансови експозиции: поети кредитни ангажименти, финансови гаранции и други 

поети ангажименти 

9.2 Получени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други получени ангажименти 



380 

Продължение 

10 Деривати – търговия и икономическо хеджиране 

  Отчитане на хеджирането 

11.1 Деривати – отчитане на хеджиране: разбивка по вид риск и вид хеджиране 

11.3 Недериватни хеджиращи инструменти: Разбивка по отчетен портфейл и вид хеджиране 

11.4 Хеджирани позиции в хеджирания на справедлива стойност 

  Движение на коректива и провизиите за кредитни загуби 

12.1 Движение на коректива и провизиите за кредитни загуби 

12.2 Трансфери между фазите на обезценка (брутно представяне) 

  Получени обезпечения и гаранции 

13.1 
Разбивка на обезпеченията и гаранциите по кредити и аванси, различни от държани за 

търгуване 

13.2 
Обезпечения, придобити чрез влизане във владение през отчетния период (държани към 

отчетната дата) 

13.3 Натрупани обезпечения, придобити чрез влизане във владение (материални активи) 

14 
Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти по справедлива 

стойност 

15 Отписване и финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи 

  Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите 

16.1 Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите 

16.2 
Печалби или загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по 

справедлива стойност в печалбата или загубата, по инструменти 

16.3 Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по инструменти 

16.4 Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по риск 

16.4.1 
Печалби или загуби от нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по спра-

ведлива стойност в печалбата или загубата, по инструменти 

16.5 
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата, по инструменти 

16.6 Печалби или загуби от отчитане на хеджиране 

16.7 Обезценка на нефинансови активи 

  
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидация-

та по РКИ: баланс 

17.1 
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по 

РКИ: активи 

17.2 

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по 

РКИ: задбалансови експозиции – поети кредитни ангажименти, финансови гаранции и 

други поети ангажименти  

17.3 
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по 

РКИ: пасиви и собствен капитал 

18 Обслужвани и необслужвани експозиции 

19 Преструктурирани експозиции 

 

Източник: Регламент за изпълнение на ЕС 2017/1443 

 

Основните финансови отчети изложени в таблицата са представени като Приложениe № 1.  

Кредитните институции предоставят информация по образците за следните свои елемен-

ти: активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите, които са признати от 

банките; задбалансовите експозиции и дейности, в които участват банките; сделките из-
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вършени от банките и прилаганите от тях правила за оценка, включително методите за оп-

ределяне на провизии за кредитен риск. Съгласно общоприетите счетоводни принципи, 

институциите, които прилагат определени правила за оценка на финансовите инструменти в 

съответствие с МСС/МСФО, представят на БНБ с определена честота изброените в горната 

таблица отчетни форми. Поради голямата им всеобхватност, не е възможно да се представят 

всички отчетни форми, ще се спрем на основните от тях, както следва:  

 Отчет за финансовото състояние – активи: активите съгласно структурата на 

финансовата рамка са обособени в следните отчетни портфейли (групи, категории): пари, 

парични салда при централни банки и други депозити на виждане; финансови активи 

държани за търгуване; нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справед-

лива стойност в печалбата или загубата; финансови активи отчитани по справедлива 

стойност в печалбата или загубата; финансови активи отчитани по справедлива стойност в 

друг всеобхватен доход; финансови активи отчитани по амортизирана стойност; деривати – 

отчитане на хеджиране, промени в справедливата стойност на хеджираните позиции при 

хеджиране на портфейл срещу лихвен риск; инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни 

предприятия и асоциирани предприятия; материални активи; нематериални активи; данъчни 

активи; нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за 

продажба и други активи.  

Делът на финансовите активи при банките заема най-висок относителен дял от всичките 

им активи, което предопределя и наличието на повече класификационни групи (портфейли, 

категории) за тях. В структурата на актива от отчета за финансово състояние, финансовите 

активи се разпределят в следните класове: парични наличности, капиталови инструменти, 

дългови инструменти, кредити и аванси (към тях се отнасят и предоставените депозити на 

Междубанковия пазар) и деривати, обособени в първите позиции от представените по-горе 

в материала класификационни портфейли (групи, категории). Всички активи се представят 

по балансова стойност в основните отчени форми, заедно с текущо начислената лихва. Кре-

дитите и авансите предмет на неосновните отчетни форми първоначално се посочват брут-

но преди обезценка по МСФО 9 "Финансови инструменти", а в основните отчетни форми 

се представят по балансова стойност, след приспадане на обезценката. Съгласно 

МСС/МСФО за дълговите инструменти, които се оценяват по справедлива стойност в пе-

чалбата и загубата, без да се включват в държаните за търгуване инструменти в търговския 

портфейл, брутната балансова стойност зависи от това дали са класифицирани като обслуж-

вани или необслужвани. Брутната балансова стойност на обслужваните дългови инструмен-

ти е справедливата стойност. Брутната балансова стойност на необслужваните дългови 

инструменти е справедливата стойност, коригирана с определената натрупана с оглед на 

кредитния риск отрицателна справедлива стойност. За целите на оценяването на брутната 

балансова стойност оценката на дълговите инструменти се извършва по отделен финансов 

инструмент.  

От всички финансови активи водещ относителен дял заемат кредитите и авансите пре-

доставени от банките, което именно определя и тяхното по-обстойно представяне. Разпре-

делението на предоставените кредити по контрагенти (класове експозиции), съгласно Рег-

ламент 2017/2114 на ЕС е както следва
 
[4]: централни банки; държавно управление: цент-

рални, федерални, регионални правителства или местни органи на власт, включително ад-

министративни органи и нетърговски предприятия, но без публични дружества и частни 

дружества с търговска дейност, притежавани от тези администрации (които, в зависимост 

от дейността им, се отчитат като "кредитни институции", "други финансови предприятия" 

или "нефинансови предприятия"); социалноосигурителни фондове; и международни орга-

низации като институциите на Европейския съюз, Международния валутен фонд и Банката 

за международни разплащания; кредитни институции съгласно Закона за кредитните инс-
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титуции, чл. 1, ал. 2, с изключение на предприятия представляващи фондове на паричния 

пазар или всяка институция, попадаща в обхвата на определението по член 4, параграф 1, 

точка 1 от Регламент (ЕС) 575/2013 ("предприятие, чийто предмет на дейност е да извършва 

публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити 

за своя сметка"), както и многостранни банки за развитие (МБР); други финансови предпри

ятия – всички финансови предприятия и квазикорпоративни предприятия, различни от 

кредитни институции, например инвестиционни посредници, инвестиционни фондове, зас-

трахователни предприятия, пенсионни фондове, предприятия за колективно инвестиране и 

клирингови къщи, както и останалите финансови посредници, финансови спомагателни 

организации и каптивни финансови институции и заемодатели, според Секторния класифи-

катор на инстутиционалните единици за целите на паричната, банкова и лихвена статисти-

ка
1
, нефинансови предприятия (корпоративни клиенти) – предприятия и квазикорпоративни 

предприятия, които не се занимават с финансово посредничество, а предимно с производст-

вото на пазарни стоки и нефинансови услуги съгласно Регламента на ЕЦБ за балансовите 

показатели; домакинства – тук се включват предоставените жилищни и ипотечни кредити 

на физически лица, както и потребителските кредити на физически лица или групи от физи-

чески лица като потребители, както и производители на стоки и нефинансови услуги, пред-

назначени изключително за собствена крайна употреба, и като производители на пазарни 

стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са дейности 

на квазикорпоративни предприятия. Включват се организации с нестопанска цел, които 

обслужват домакинства и се занимават предимно с производството на непазарни стоки и 

услуги, предназначени за конкретни групи от домакинства. Разпределянето на кредитите по 

класове експозиции (сектори, контрагенти) се извършва изключително на база естеството на 

прекия контрагент. Класифицирането на експозициите, поети от няколко длъжници, се из-

вършва на база характеристиките на длъжника, който е бил по-подходящ или определящ за 

решението на институцията да разреши експозицията. Наред с останалите класификации, 

разпределянето на съвместно поети експозиции по сектори на контрагентите, държави на 

пребиваване и кодове по NACE се обуславя от характеристиките на по-подходящия или 

определящ длъжник.  

Разпределението на кредитите по видове продукти е съгласно следната структура [5]: 

кредити при поискване и предизвестие с кратък срок – включва салда, които могат да бъ-

дат изплатени при поискване, при предизвестие с кратък срок, представляващи овърнайт 

депозити за кредитополучателя, независимо от правната им форма. Тази позиция включва 

също "овърдрафти", които са дебитни салда по салда на текущи сметки; дълг по кредитна 

карта – включва кредит, предоставен чрез дебитни карти с отложено плащане или чрез 

кредитни карти /Регламент на ЕЦБ за балансовите показатели/; търговски вземания – 

включва кредити към други длъжници, предоставени на база полици или други документи, 

които дават право на получаване на постъпленията от сделки за продажбата на стоки или 

предоставянето на услуги; финансов лизинг – включва балансовата стойност на вземанията 

по финансов лизинг. Съгласно МСФО или съвместимите национални общоприети счето-

водни принципи "вземания по финансов лизинг" са определените в МСС 17 "Лизингови 

договори"; кредити по обратни репо споразумения – включват средства, предоставени сре-

щу ценни книжа, закупени по обратни репо споразумения или получени в заем по споразу-

                                                           
1
 Според Секторния класификатор на институционалните единици за целите на паричната, банкова и 

лихвена статистика, съгласно Системата от национални сметки 95 (ESA 95). Европейската система 

от национални и регионални сметки представлява международно съпоставима отчетна рамка за 

систематично и подробно описание на сектор "Общо за икономиката" (което е регион, държава или 

група от държави), неговите компоненти и връзките му с други сектори "Общо за икономиката".  
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мения за отдаване на ценни книжа в заем; други срочни кредити – включват се дебитни 

салда с договорно определени падежи, които не са включени в други позиции; аванси, кои

то не са кредити – включват аванси, които не могат да бъдат класифицирани като "креди-

ти" съгласно Регламента на ЕЦБ за балансовите показатели. Тази позиция включва също 

брутните вземания по разчетни сметки (например средства, които предстои да бъдат инвес-

тирани, прехвърлени или да преминат сетълмент) и транзитни сметки (например чекове и 

други форми на плащане, които са изпратени за събиране), ипотечни кредити – (кредити, 

обезпечени с недвижим имот) – кредити, които са официално обезпечени с недвижим имот, 

независимо от съотношението между непогасен кредит и обезпечение по тях (наричано 

обикновено "съотношение между размера на кредита и сумата на обезпечението"). 

 
Таблица 2 

 

Разпределение на кредитите по продукти и по контрагенти 

 

 
 

Източник: Финансови отчети, приложение от Регламент 2017/1443 

 

По изискване на нормативната рамка кредитите се разпределят и в зависимост от обез-

печението, което банките приемат при отпускане на вземанията в зависимост от продук-

та[6]. Разпределението на кредитите по обезпечения е следното: кредити, обезпечени с нед

вижим имот, които включват кредити и аванси, които са официално обезпечени с жилищен 

или търговски недвижим имот; и други обезпечени кредити включва кредити и аванси, кои-

то са официално обезпечени, като тези други обезпечени кредити не са "Кредити, обезпече-

ни с недвижим имот". Това обезпечение включва мобилизирани ценни книжа, парични 

средства и други обезпечения, независимо от правната форма. Предоставените кредити и 

аванси се класифицират и според предназначението им, както следва[7]: потребителски 

кредити – кредити, предоставени основно за лично ползване при потреблението на стоки и 

услуги /Регламент на ЕЦБ за балансовите показатели; жилищни кредити – включват се 

кредити, предоставени на домакинства за целта на инвестиране в жилища за собствено пол-

зване или наем, включително строителство и ремонти; кредити за проектно финансиране – 

кредити, които се изплащат единствено от приходите по финансираните с тях проекти. 

Предоставените кредити и аванси на клиенти от нефинансовия сектор се класифицират и по 

сектори на икономическа дейност, съгласно кодовете по NACE
1
 на база основна дейност на 

                                                           
1 Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за 

установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за 

Централни 

банки

Държавно 

управление

Кредитни 

институции

Други 

финансови 

предприятия

Нефинансови 

предприятия
Домакинства

част 1, точка 

35, буква а) от 

приложение V

част 1, точка 

35, буква б) от 

приложение V

част 1, точка 

35, буква в) от 

приложение V

част 1, точка 

35, буква г) от 

приложение V

част 1, точка 

35, буква д) от 

приложение V

част 1, точка 

35, буква е) от 

приложение V

010 020 030 040 050 060

По продукт
010

При поискване [кол] и предизвестие с 

кратък срок [текуща сметка]

020 Дълг по кредитна карта

030 Търговски вземания 

040 Финансов лизинг

050 Кредити за обратни репо сделки 

060 Други срочни кредити

070 Аванси, които не са кредити

080 КРЕДИТИ И АВАНСИ - общо
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контрагента, както следва: А-селско, горско и рибно стопанство; B-добивна промишленост; 

C-преработваща промишленост; D-производство и разпределение на електрическа и топ-

линна енергия и на газообразни горива; Е-водоснабдяване; F- строителство; G-търговия на 

едро и дребно; H-транспорт, складиране и пощи; I-хотелиерство и ресторантьорство; J-

създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; L-

операции с недвижими имоти; М-професионална и научно-изследователска дейност; Н-

административни и спомагателни дейности; О-публична администрация и отбрана; задъл-

жително социално осигуряване; Р-образование; Q-здравеопазване и социална дейност; R-

култура, спорт и развлечения; S-други дейности. Кредитите предоставени на финансови и 

застрахователни дейности се разпределят по код К-финансови и застрахователни дейности. 

Финансов актив се счита за просрочен, когато сумата по главницата, лихвата или такси-

те не е платена към датата, на която е била дължима. Просрочените кредити се отчитат пред 

БНБ на база дни просрочия и се класифицират в зависимост от тези дни като обслужвани и 

необслужвани. Тези експозиции се оповестяват във форма 18 "Информация за обслужвани-

те и необслужваните експозиции" – образец от рамката за финансова отчетност. За обслуж-

вани експозиции (активи), се представят – без просрочие или с просрочие ≤ 30 дни и с 

просрочие > 30 дни ≤ 90 дни. За необслужваните експозиции (активи) е характерно следно-

то изискване за представяне- малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с прос-

рочие ≤ 90 дни; Просрочие > 90 дни; Просрочие > 180 дни ≤ 1 година ; Просрочие > 1 годи-

на ≤ 5 години; Просрочие > 5 години. 

 Просрочените експозиции се отчитат с пълната им балансова стойност, като от тях-

ната брутна стойност се приспадат сумите по начислените обезценки. Балансовата стойност 

на такива активи се отчита по етапи на обезценка или статус на обезценка – съобразно при-

ложимия счетоводен стандарт МСФО 9 "Финансови инструменти", и се разбива според 

броя дни на най-отдавнашната просрочена и неплатена към референтна дата сума. В новите 

надзорни отчети са обособени няколко разновидности на отчетни форми, където ще се 

представят обезценените кредитни експозиции по фази, ще се представят кредитни експо-

зиции прехвърляни от една фаза в друга фаза и др. От началото на 2018 година след влизане 

в сила на МСФО 9 "Финансови инструменти", тези данни се оповестяват пред БНБ по три-

месечия във форма 4 "Финансови активи по инструменти и по сектори на контрагентите" – 

образец от финансовата рамка. Отчет за финансовото състояние – пасиви: В баланса на 

кредитните институции пасивите се разпределят в следните отчетни портфейли (групи, 

категории): финансови пасиви, държани за търгуване; финансови пасиви, отчитани по спра-

ведлива стойност в печалбата или загубата; финансови пасиви, отчитани по амортизирана 

стойност; деривати – отчитане на хеджиране; промени в справедливата стойност на хеджи-

раните позиции при хеджиране на портфейл срещу лихвен риск; провизии; данъчни пасиви 

и други пасиви. Пасивите се отчитат по балансова стойност. Балансовата стойност на фи-

нансовите пасиви включва начислената лихва.  

От своя страна финансовите пасиви се разпределят в следните класове инструменти: де-

ривати, къси позиции, депозити, емитирани дългови ценни книжа и други финансови паси-

ви, които се групират в отчетните портфийли представящи финансовите пасиви [8]. 

В групата финансови пасиви, държани за търгуване, се представят финансови пасиви, 

както следва: деривати, държани за търгуване, които не се отчитата като хеджиращи инст-

рументи; ангажименти за доставка на финансови активи, взети назаем от продавач на къси 

позиции в капиталови инструменти и в инструменти с фиксиран доход; финансови пасиви, 

поети с намерение да бъдат закупени в близко бъдеще (депозитни сертификати – издадени 

                                                                                                                                                               
изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно 

специфичните статистически областиТекст от значение за ЕИП 
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дългови ценни книжа, издадени дългови ценни книжа, вкл. Конвертируеми и неконвертиру-

еми облигации); финансови пасиви, които са част от портфейл от определени финансови 

инструменти. Финансовите пасиви, в тази портфийлна група са отчитат по справедлива 

стойност. 
 

Таблица 3 

 

Разпределение на кредитите по класификационни групи  

и натрупани обезценки по МСФО 9 "Финансови инструменти" 

 

 
 

Източник БНБ: Финансови отчети, приложение от Регламент 2017/1443 

 

В групата финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загуба-

та, се представят следните финансови пасиви: депозити от кредитни институции – текущи 

сметки; депозити с договорен падеж, депозити възстановими след предизвестие; депозити, 

различин от тези на кредитни институции – текущи сметки, депозити с договорен падеж, 

депозити възстановими след предизвестие и други депозити; депозитни сертификати – кли-

ентски спестовни сертификати, облигации, други сертификати. Отнасят се и до подчинени 

пасиви, емитирани от банките като под формата на ценни книжа, така и под формата на 

депозити и кредити.  

В третата група финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност се представят 

следните видове финансови пасиви: депозити от кредитни институции и от институции 

различни от кредитните; издадени дългови ценни книжа; подчинени пасиви, емитирани от 

банките като под формата на ценни книжа, така и под формата на депозити или кредити.  

Депозитите от институции, различни от кредитни покриват привлечените средства по-

лучени от отчитащата се банка под формата на: текущи сметки/овърнайт депозити; депози-

ти с договорен падеж; депозити, възстановими след предизвестие и други депозити. 

При дългово-капиталово (хибридни) инструменти се отчита общата сума на хибридните 

инструменти (главница и лихви), емитирани от отчитащата се банка, независимо от наличи-

ето или не на разрешение от БНБ за ползване на такива инструменти за капиталови цели. 

Емитирани дългови ценни книжа са дългови инструменти, емитирани от институцията като 

ценни книжа, които не са депозити съгласно Регламента на ЕЦБ за балансовите показатели. 
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буква а) от МСФО 7

МСФО 9.5.5.3; 

параграф 35М, 

буква б), 

подточка i) от 

МСФО 9.5.5.1; 

параграф 

35М, буква б), 

подточка ii) 

МСФО 9.5.5.5; 

параграф 35З, 

буква а от МСФО 

7

МСФО 9.5.5.3; 

МСФО 9.5.5.15;  

параграф 35З, 

буква б), 

част 5, параграф 

1 от МСФО 5; 

МСФО 9.5.5.15; 

параграф 35З, 
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100 кредитни институции
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120 нефинансови предприятия

130 домакинства

Натрупана обезценка

Активи без 

значително 

увеличение на 

кредитния 

риск(фаза 1)

Активи със 

значително 

увеличение на 

кредитния риск 

след 

първоначалното 

признаване 

(фаза 2)

Активи с 

кредитна 

обезценка 

(фаза 3)

фаза 1 фаза 2 фаза 3

Балансова 

стойност

Брутна балансова стойност
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Данъчни пасиви включват текущи и отсрочени данъчни пасиви. В перото провизии се пред-

ставят провизии по пенсии и други задължения за изплащане на дефинирани доходи след 

напускане. Други финансови пасиви включват всички финансови пасиви, различни от дери-

вати, къси позиции, депозити и емитирани дългови ценни книжа.  

Съгласно МСФО "други финансови пасиви" могат да включват финансови гаранции, ко-

гато те се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата или по първоначално 

призната стойност минус натрупаната амортизация. Ангажиментите за предоставяне на 

кредит се отчитат като "Други финансови пасиви", когато се отчитат като финансови паси-

ви по справедлива стойност в печалбата или загубата. Към други финансови пасиви може да 

включва също платими дивиденти, задължения по преводи за изпълнение и транзитни 

сметки и задължения по бъдещ сетълмент на сделки с ценни книжа или валутни сделки 

(плащания за сделки, признати преди датата на плащане). 

 Отчет за финансовото състояние – Собствен капитал [9]: в неговата структура се 

представят следните позиции: внесен и невнесен капитал; премийни резерви; емитирани 

капиталови инструменти, различни от капитал; друг собствен капитал; натрупан друг все-

обхватен доход; неразпределена печалба; преоценъчни резерви; други резерви; обратно 

изкупени собствени акции; печалба или загуба, относима към собствениците на предприя-

тието майка; междинни дивиденти и малцинствени участия. Представените елементи на 

собствения капитал за надзорни цели не се различават от елементите на собствения капитал 

по смисъла на МСС 1 Представяне на финансови отчети. Следователно хармонизираните 

разпоредби за капиталова структура се подкрепят от хармонизирана и точна счетоводна 

практика. 

 Отчет за приходи и разходи – Кредитните институциите представят своите приходи 

и разходи за надзорни цели, разбити по отчетни портфейли (групи) в отчета за приходи и 

разходи от рамката за консолидирано финансово отчитане (FINREP), както следва [10]: 

приходи от лихви; разходи за лихви; разходи за акционерен капитал, платим при поискване; 

приходи от дивиденти; приходи от такси и комисиони; разходи за такси и комисиони; нетни 

печалби или загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по 

справедлива стойност в печалбата или загубата; нетни печалби или загуби от финансови 

активи и пасиви, държани за търгуване; нетни печалби или загуби от нетъргуеми финансови 

активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; нетни 

печалби или загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата; нетни печалби или загуби от отчитане на хеджиране; нетни печалби 

или загуби от курсови разлики; нетни печалби или загуби от отписване на нефинансови 

активи; други оперативни приходи и разходи; административни разход, включващи разходи 

за персонала, разходи за амортизации и др.; нетни печалби или загуби от модифициране; 

провизии или обратно възстановяване на провизии; обезценка или обратно възстановяване 

на обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалба-

та или загубата; обезценка или обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъ-

щерни дружества, съвместни предприятия и асоциирани предприятия; обезценка или об-

ратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи; отрицателна репутация, призна-

та в печалбата или загубата; дял на печалбата или загубата от инвестициите в дъщерни, 

съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собствения капитал; печалба 

или загуба от нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за 

продажба, които не отговарят на изискванията за преустановени дейности; данъчни разходи 

или приходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности. Поради значителния 

брой групи, в които се разпределят приходите и разходите, ще представим съществените от тях: 

 Приходи от лихви – признатите в отчета за приходи и разходи лихвени приходи 

включват следните компоненти, свързани с финансовите активи на банките: приходи от 
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лихви по парични средства и парични компоненти; приходи от лихви по финансови активи, 

държани за търгуване; приходи от лихви по нетъргуеми финансови активи, задължително 

отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; приходи от лихви по финансо-

ви активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; приходи от лихви 

по финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход; прихо-

ди от лихви по финансови активи, отчитани по амортизирана стойност; приходи от лихви 

по деривати при отчитане на хеджиране при лихвен риск; приходи от рихви по други акти-

ви и приходи от лихви по пасиви. 

 Разходи за лихви – по тази позиция се представят начислените лихви по съответните 

пасиви от баланса на банките: разходи за лихви по финансови пасиви, държани за търгува-

не; разходи за лихви по финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата 

или загубата; разходи за лихви по финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност; 

разходи за лихви по деривати по отчитане на хеджиране по лихвен риск; разходи за лихви 

по други пасиви и разходи за лихви по активи. 

 Приходи от дивиденти – представят се приходите получени от дивиденти отнасящи 

се по следните активи: финансови активи, държани за търгуване, финансови активи отчита-

ни по справедлива стойност в печалбата или загубата и финансови активи отчитани по 

справедлива стойност в друг всеобхватен доход и инвестиции в дъщерни, съвместни и асо-

циирани предприятия, отчитани не по метода на собствения капитал, когато е налице пра-

вото да се получи плащане. 

 Приходи и разходи от такси и комисионни възникват от извършване на сделки с цен-

ни книжа, кредитни ангажименти, попечителски и доверителни дейности, платежни услуги, 

клиринг и сетълмент, структурно финансиране и др. 

 Нетни печалби или загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се 

отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата – в тази позиция се представят 

приходи или разходи реализирани от сделки с финансови инструменти, неоценявани по 

справедлива стойност през печалбата или загубата, следователно представят се разлики от 

сделки с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, 

финансови активи, отчитани по амортизирана стойнос и финансови пасиви, отчитани по 

амортизирана стойност. 

 Нетни печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване: 

представят се печалби или загуби при преоценка и отписване на финансови инструменти, 

класифицирани като държани за търгуване. В тази позиция се включва и печалбата или 

загубата по кредитни деривати, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загуба-

та, които са използвани за управление на кредитния риск при финансов инструмент, посо-

чен като отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата, както и, когато е из-

ползвана "мръсна цена", приходите и разходите, свързани с дивиденти и лихви, при финан-

совите активи и пасиви, държани за търгуване. 

 Нетни печалби или загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива 

стойност в печалбата или загубата: в това перо се представят приходити или разходите про-

изтичащи от промяна в справедливата стойност по финансови ативи или пасиви, отчитани 

по справедлива стойност в печалбата или загубата. Представят се и разликите от сделки с 

тези финансови инструменти, както и курсовите разлики от валутната преоценка по тях. 

 Обезценка или обратно възстановяване на обезценка на финансови активи, които не 

се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата – в тази позиция се посочва 

цялата печалба или загуба от обезценката на дългови инструменти, произтичаща от прила-

гането на правилата за обезценка в пар.5.5. на МСФО 9 Финансови инструменти, незави-

симо от това дали очакваната кредитна загуба съгласно се отчита за 12-месечен период или 
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за целия период на инструмента, и включително печалбата или загубата от обезценката на 

търговски вземания, активи по договор и лизингови вземания. 

 Отчет за всеобхватния доход: 

Другият всеобхватен доход съдържа елементи на приходи и разходи (вкл. корекции за 

преквалифициране), които не се признават в печалбата или загубата според изискванията на 

приложимите МСФО, тъй като не са предизвикали промени в печалбата за периода. Корек-

ции за преквалификация са стойностите, прекласифицирани към печалбата (загубата) през 

текущия период, които вече сапризнати в друг всеобхватен доход в текущия или в предхо-

ден период. Компонентите на друг всеобхватен доход при банките са свързани със следните 

елементи[11]: промени в преоценъчния резерв от материални и нематериални активи; акгю-

ерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи; разлики от преизчисляване на 

отчетите в чуждестранна валута, породени от печалби (загуби) от преоценка, отчетени в 

капитала; прехвърлени към печалбата или загубата и други прекласификации; финансови 

активи на разположение за продажба, представени като печалби (загуби) от преоценка, 

отчетени в капитала; прехвърлени към печалбата или загубата и други прекласификации; 

нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани 

за продажба, свързани с печалби (загуби) от преоценка, отчетени в капитала; прехвърлени 

към печалбата или загубата и други прекласификации; хеджиране на нетна инвестиция в 

чуждестранна дейност (ефективна част) с три елемента: печалби (загуби) от преоценка, 

отчетени в капитала; прехвърлени към печалбата или загубата и други прекласификации; и 

хеджиране на паричен поток (ефективна част). 

Нетна печалба или загуба от отчитане на хеджиране на капиталови инструменти по 

справедлива стойност в друг всеобхватен доход – включва промяната в натрупаната нее-

фективност на хеджиранията на справедлива стойност, при които хеджираната позиция е 

капиталов инструмент, отчитан по справедлива стойност в друг всеобхватен доход. 

Дългови инструменти по справедлива стойност в друг всеобхватен доход – включва 

печалбата или загубата по дълговите инструменти, оценявани по справедлива стойност в 

друг всеобхватен доход, която не е печалба или загуба от обезценка или от курсови разлики. 

Когато финансов актив се прекласифицира от категория "оценявани по амортизирана 

стойност" в категория "оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход" (съг-

ласно пар.5.6.4 на МСФО 9 "Финансови инструменти"), печалбата или загубата от прекла-

сификацията се отчита в "Дългови инструменти по справедлива стойност в друг всеобхва-

тен доход". Когато финансов актив се прекласифицира от категория "оценявани по справед-

лива стойност в друг всеобхватен доход" в категория "оценявани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата" (съгласно пар.5.6.7 на МСФО 9 "Финансови инструменти") или в 

категория "оценявани по амортизирана стойност" (съгласно пар.5.6.5 на МСФО 9 "Финан

сови инструменти"), натрупаната печалба или загуба от прекласификацията, призната пре-

ди в друг всеобхватен доход, се отчита съответно в "Прехвърлено към печалба или загуба" и 

в "Друго прекласифициране", като във втория случай балансовата стойност на финнасовия 

актив се корегира. "Друго прекласифициране" включва, за всички компоненти на другия 

всеобхватен доход, прехвърлянията, които не са прекласификации, от другия всеобхватен 

доход към печалбата или загубата, или, при хеджирания на парични потоци – към първона-

чалната балансова стойност на хеджираните позиции.  

 Задбалансови експозиции (гаранции, акредитиви):  

В рамката за финансова отчетност е налице и изискване да представяне на информация 

по задбалансови ангажименти, в някои от донълнителните отчетни форми. Задбалансовите 

експозиции включват задбалансовите позиции, посочени в приложение І към Регламента за 

капиталовите изисквания. Задбалансовите експозиции се разбиват по поети ангажименти за 

предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти. Информацията за 
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поети и получени ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други 

ангажименти включва както отменимите, така и неотменимите ангажименти. Ангажименти 

за предоставяне на кредити са твърди ангажименти за предоставяне на кредити при предва-

рително определени условия, с изключение на тези, които са деривати, тъй като те могат да 

бъдат уредени нетно в брой или чрез предоставяне или емитиране на друг финансов инст-

румент. Следните позиции се класифицират като "ангажименти за предоставяне на креди-

ти": форуърд депозити и неусвоени кредитни улеснения, които включват договори за "кре-

дитиране" или за предоставяне на "акцептни продукти" при предварително определени 

условия. 

Финансови гаранции са договори, които изискват от емитента да извърши определени 

плащания, за да възстанови на титуляря понесена от него загуба поради това, че определен 

длъжник не е извършил плащане, когато е станало изискуемо съгласно първоначалните или 

изменени условия на дългов инструмент. Следните позиции се класифицират като "финан-

сови гаранции": "гаранции с характер на кредитен заместител", "кредитни деривати", които 

отговарят на определението за финансова гаранция, "неотменяеми стендбай акредитиви с 

характер на кредитни заместители". 

 
Таблица 4 
 

Задбалансови ангажименти по Регламент 2017/1443 
 

 
 

Източник БНБ: Финансови отчети, приложение от Регламент 2017/1443 
 

Други ангажименти – включват следните позиции: "неизплатената част от частично 

изплатени акции и ценни книжа", "издадени или потвърдени документарни акредитиви", 

"задбалансови позиции с търговско финансиране", "документарни акредитиви, при които 

Обслужвани
Необслужван

и

по 

необслужвани 

експозиции

410
Предоставени финансови 

гаранции

МСС 39.9 AG 4, BC 21; МСФО 4 

A; РКИ Приложение I; 

Приложение V, Част 2, пар. 

56,58

420 Централни банки
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(a)

430 Държавно управление
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(б)

440 Кредитни институции
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(в)

450 Други финансови предприятия
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(г)

460 Нефинансови предприятия
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(д)

470 Домакинства
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(е)

480 Други поети ангажименти

РКИ Приложение I; 

Приложение V, Част 2, 

параграфи 56, 59

490 Централни банки
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(a)

500 Държавно управление
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(б)

510 Кредитни институции
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(в)

520 Други финансови предприятия
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(г)

530 Нефинансови предприятия
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(д)

540 Домакинства
Приложение V, Част 1, 

параграф 35(е)

550
ЗАДБАЛАНСОВИ ЕКСПОЗИЦИИ - 

общо

Приложение V, Част 2, 

параграф 55

Брутна балансова стойност

 Натрупана обезценка, 

натрупани промени в 

справедливата стойност 

поради кредитен риск и 

по 

обслужвани 

експозиции
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предметът на доставка се явява като обезпечение, и други краткосрочни сделки", "неусвое-

ни кредитни улеснения", включващи договори за "закупуване на ценни книжа" или за "пре-

доставяне на гаранции", "неусвоени кредитни улеснения" за тръжни гаранции и гаранции за 

изпълнение, "други задбалансови позиции" съгласно приложение І към Регламента за капи-

таловите изисквания. 

Задълженията за кредитиране, финансовите гаранции и другите поети задължения, могат 

да бъдат инструменти в обхвата на МСФО 9 "Финансови инструменти", ако са отчитани по 

справедлива стойност в печалбата или загубата, или ако са обхванати от изискванията за 

обезценка в МСФО 9 "Финансови инструменти", както и инструменти в обхвата на МСС 37 

"Провизии" или МСФО 4 "Застрахователни договори". 

Подлежащите на МСФО институции отчитат номиналния размер и провизиите на инст-

рументите, обхванати от изискванията за обезценка в МСФО 9 "Финансови инструменти", 

в т.ч. оценяваните по първоначална цена на придобиване минус признатия кумулативен 

доход, с разбивка по етапи на обезценка. 

Заключение 

Новият стандарт за отчитане на финансовите инструменти МСФО 9 "Финансови инст

рументи" оказва съществено влияние върху представянето на финансовите инструменти в 

надзорните отчети, които банките изготвят. От представената рамка за надзорна отчетност 

на банките ОРФО/FINREP, която е базирана на общоприетите форми по МСС/МСФО е 

видно, че тя е синхронизирана с новите постановки залегнали в МСФО 9 "Финансови инст

рументи". Новите характеристики на представяната финансова информация в надзорните 

отчети, могат да се обобщат в две направления: прилага се ново групиране и отчитане на 

финансовите активи на база управление на критериите "бизнес модел" и "характеристика на 

договорените парични потоци" и нов подход за обезценка, на база който настъпват допъл-

нителни изисквания за представяне на кредитите по трите фази на обезценка. 

За коректното представяне на изискваната надзорна информация отново ще играе съ-

ществена роля счетоводно-информационната система на банките. Всички тези промени ще 

бъдат съпътствани с допълнителни разходи – откриване/ закриване на нови синтетични и 

аналитични сметки – по групиране на финансовите инструменти, както и най-вече в частта 

на обезценките, обезпеченията и други. Това от своя страна ще доведе и до разработване на 

нови или до допълване на стари, съществуващи софтуерни продукти в банките, което също 

ще бъде свързано с извършване на допълнителни разходи. 

 БНБ оповестява информация на месечна и тримесечна база по двете отчетни форми: от-

чета за финансовото състояние и отчета за прходите и разходите, както общо за банковата 

система, така и за всяка група поотделно.  
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Приложение 1 

 

Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) 

Основни образци: Отчет за финансовото състояние, отчет за приходите  

и разходите и отчет за всеобхватния доход. 
 

Банка     

  Отчетна 

дата   
  

  Основа на 
прилагане   

  

  Счетово-

ден стан-
дарт 

МСФО 

Отчетна валута Хил.лв. 

 1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние] 

 

    

c010 

1.1 Активи 

        

    Препратки 

Разбивка 

в таб-

лица 

Балансо-

ва стой-

ност 

      

  

част 1, 
параграф 

27 от 

приложе
ние V 

        010 

010 
Пари, парични салда при цент-

рални банки и други депозити на 

виждане 

параграф 54, буква и) от МСС 1   

  

020 Парични наличности част 2, параграф 1 от приложение V     

030 Парични салда в централни банки част 2, параграф 2 от приложение V     

040 Други депозити на виждане част 2, параграф 3 от приложение V 5   

050 
Финансови активи, държани за 

търгуване  
допълнение А от МСФО 9   

  

060 Деривати допълнение А от МСФО 9 10   

070 Капиталови инструменти параграф 11 от МСС 32 4   

080 Дългови ценни книжа част 1, параграф 31 от приложение V 4   

090 Кредити и аванси част 1, параграф 32 от приложение V 4   

096 

Нетъргуеми финансови активи, 

задължително отчитани по спра-

ведлива стойност в печалбата или 

загубата 

параграф 8, буква a), подточка ii) от 

МСФО 7; МСФО 9.4.1.4 
4 

  

097 Капиталови инструменти параграф 11 от МСС 32 4   

098 Дългови ценни книжа част 1, параграф 31 от приложение V 4   

099 Кредити и аванси част 1, параграф 32 от приложение V 4   

100 
Финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата 

или загубата 

параграф 8, буква a), подточка i) от 

МСФО 7; МСФО 9.4.1.5 
4 

  

120 Дългови ценни книжа част 1, параграф 31 от приложение V 4   

130 Кредити и аванси част 1, параграф 32 от приложение V 4   

141 
Финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в друг все-

обхватен доход 

параграф 8, буква з) от МСФО 7; 

МСФО 9.4.1.2А 
4 
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142 Капиталови инструменти параграф 11 от МСС 32 4   

143 Дългови ценни книжа част 1, параграф 31 от приложение V 4   

144 Кредити и аванси част 1, параграф 32 от приложение V 4   

181 
Финансови активи, отчитани по 

амортизирана стойност 

параграф 8, буква е) от МСФО 7; 
МСФО 9.4.1.2 

4 
  

182 Дългови ценни книжа част 1, параграф 31 от приложение V 4   

183 Кредити и аванси част 1, параграф 32 от приложение V 4   

240 Деривати – отчитане на хеджиране 
МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 22 

от приложение V 
11 

  

250 

Промени в справедливата стой-

ност на хеджираните позиции при 

хеджиране на портфейл срещу 

лихвен риск 

параграф 89А, буква а) от МСС 39; 

МСФО 9.6.5.8 
  

  

260 
Инвестиции в дъщерни предприя-

тия, съвместни предприятия и 

асоциирани предприятия 

параграф 54, буква д) от МСС 1; 

част 1, параграф 21 и част 

2,параграф 4 от приложение V 

40 

  

270 Материални активи       

280 Имоти, машини и съоръжения 
параграф 6 от МСС 16; параграф 54, 

буква а) от МСС 1 
21, 42 

  

290 Инвестиционни имоти  
параграф 5 от МСС 40; параграф 54, 
буква б) от МСС 1 

21, 42 
  

300 Нематериални активи 
параграф 54, буква в) от МСС 1; член 

4, параграф 1, точка 115 от РКИ 
  

  

310 Репутация 
параграф Б67, буква г) от МСФО 3; 
член 4, параграф 1, точка 113 от РКИ 

  
  

320 Други нематериални активи параграфи 8 и 118 от МСС 38 21, 42   

330 Данъчни активи  параграф 54, букви н) и о) от МСС 1     

340 Текущи данъчни активи 
параграф 54, буква н) от МСС 1; 
параграф 5 от МСС 12 

  
  

350 Отсрочени данъчни активи  

параграф 54, буква о) от МСС 1; 

параграф 5 от МСС 12; член 4, параг

раф 1, точка 106 от РКИ 

  

  

360 Други активи  част 2, параграф 5 от приложение V     

370 
Нетекущи активи и групи за осво-

бождаване, класифицирани като 

държани за продажба 

параграф 54, буква й) от МСС 1; 

параграф 38 от МСФО 5; част 2, 

параграф 7 от приложение V 

  

  

380 ОБЩО АКТИВИ параграф 9, буква а), НИ 6 от МСС 1     

 

Банка     

  Отчетна 
дата   

  

  Основа на 

прилагане   
  

  Счетово-
ден стан-

дарт 

МСФО 

Отчетна валута Хил. BGN 

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние] 
  

    
c010 

1.2 Пасиви 

   

    

Препратки 

Разбивка 

в таб-

лица 

Балансо-

ва стой-

ност 

  

  

част 1, 

параграф 
27 от 

приложе

ние V 

    010 
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010 
Финансови пасиви, държани за 

търгуване 

параграф 8, буква д), подточка ii) от 

МСФО 7; БА, параграф 6 от МСФО 

9 

8 

  

020 Деривати 

допълнение А от МСФО 9; МСФО 

9.4.2.1(a); БА, параграф 7, буква а) 

от МСФО 9 

10 

  

030 Къси позиции  БА, параграф 7, буква б) от МСФО 9 8   

040 Депозити  

част 2, точка 9 от приложение 2 

към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 

36 от приложение V 

8 

  

050 Емитирани дългови ценни книжа 
част 1, параграф 37 от приложение 

V 
8 

  

060 Други финансови пасиви  
част 1, параграфи 38-41 от прило

жение V 
8 

  

070 
Финансови пасиви, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата 

или загубата 

параграф 8, буква д), подточка i) от 

МСФО 7; МСФО 9.4.2.2 
8 

  

080 Депозити  
част 2, точка 9 от приложение 2 
към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 

36 от приложение V 

8 

  

090 Емитирани дългови ценни книжа 
част 1, параграф 37 от приложение 

V 
8 

  

100 Други финансови пасиви  
част 1, параграфи 38-41 от прило

жение V 
8 

  

110 
Финансови пасиви, отчитани по 

амортизирана стойност 

параграф 8, буква ж) от МСФО 7; 

МСФО 9.4.2.1 
8 

  

120 Депозити  

част 2, точка 9 от приложение 2 

към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 

36 от приложение V 

8 

  

130 Емитирани дългови ценни книжа част 1, параграф 37 от приложение V 8   

140 Други финансови пасиви  
част 1, параграфи 38-41 от прило

жение V 
8 

  

150 Деривати – отчитане на хеджиране 
МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 26 
от приложение V 

11 
  

160 

Промени в справедливата стойност 

на хеджираните позиции при хе-

джиране на портфейл срещу лих-

вен риск 

параграф 89А, буква б) от МСС 39; 

МСФО 9.6.5.8 
  

  

170 Провизии 
параграф 10 от МСС 37; параграф 

54, буква л) от МСС 1 
43 

  

180 
Пенсии и други задължения за из-

плащане на дефинирани доходи след 

напускане 

параграф 63 от МСС 19; параграф 
78, буква г) от МСС 1; част 2, па

раграф 9 от приложение V 

43 

  

190 
Други дългосрочни доходи на нае-

ти лица 

параграф 153 от МСС 19; параграф 
78, буква г) от МСС 1; част 2, па

раграф 10 от приложение V 

43 

  

200 Преструктуриране 
параграфи 71 и 84, буква а) от МСС 

37 
43 

  

210 
Неуредени правни въпроси и да-

нъчни съдебни дела 

МСС 37, допълнение В, примери 6 и 

10 
43 

  

220 Поети задължения и гаранции 

МСФО 9.4.2.1(в), (г); 9.5.5; 9.B2.5; 

МСС 37; МСФО 4; част 2, параграф 
11 от приложение V 

9 

12 
43   

230 Други провизии параграф 14 от МСС 37 43   

240 Данъчни пасиви  параграф 54, букви н) и о) от МСС 1     

250 Текущи данъчни пасиви 
параграф 54, буква н) от МСС 1; 
параграф 5 от МСС 12 

  
  

260 Отсрочени данъчни пасиви 

параграф 54, буква о) от МСС 1; 

параграф 5 от МСС 12; член 4, 
параграф 1, точка 108 от РКИ 
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270 
Акционерен капитал, платим при 

поискване 

МСС 32, пример за илюстрация 33; 

КРМСФО 2; част 2, параграф 12 от 

приложение V  

  

  

280 Други пасиви  част 2, параграф 13 от приложение V     

290 
Пасиви, включени в групи за осво-

бождаване, класифицирани като 

държани за продажба 

параграф 54, буква п) от МСС 1; 

параграф 38 от МСФО 5; част 2, 

параграф 14 от приложение V 

  

  

300 ОБЩО ПАСИВИ параграф 9, буква б), НИ 6 от МСС 1     

 
Банка     

  Отчетна 

дата   
  

  Основа на 

прилагане   
  

  Счетово-

ден стан-
дарт 

МСФО 

Отчетна валута Хил. BGN 

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състо-

яние] 

   
  

  

c010 

1.3 Собствен капитал 

   

    Препратки 

Разбивка 

в таб-

лица 

Балансо-

ва стой-

ност 

        010 

010 Капитал 
параграф 54, буква с) от МСС 1; член 
22 от ДОБ 

46 
  

020 Внесен капитал параграф 78, буква д) от МСС 1     

030 Поискан, но невнесен капитал част 2, параграф 14 от приложение V     

040 Премийни резерви 
параграф 78, буква д) от МСС 1; член 

4, параграф 1, точка 124 от РКИ 
46 

  

050 
Емитирани капиталови инструмен-

ти, различни от капитал 

част 2, параграфи 18-19 от прило

жение V 
46 

  

060 
Компонент на собствения капитал в 

съставни финансови инструменти 

параграфи 28-29 от МСС 32; част 2, 

параграф 18 от приложение V 
  

  

070 
Други емитирани капиталови инст-

рументи 
част 2, параграф 19 от приложение V   

  

080 Друг собствен капитал 
параграф 10, МСФО 2; част 2, параг

раф 20 от приложение V 
  

  

090 Натрупан друг всеобхватен доход член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ 46   

095 

Позиции, които не могат да се 

преквалифицират като печалба и 

загуба 

параграф 89А, буква а) от МСС 1   

  

100 Материални активи параграфи 39-41 от МСС 16     

110 Нематериални активи параграфи 85-87 от МСС 38     

120 

Актюерски печалби или (-) загуби 

от предварително определен размер 
на пенсията 

параграф 7, НИ 6 от МСС 1; параг

раф 120, буква в) от МСС 19 
  

  

122 

Нетекущи активи и групи за ос

вобождаване, класифицирани като 

държани за продажба 

параграф 38, НИ Пример 12 от 
МСФО 5 

  

  

124 

Дял на другите признати прихо

ди и разходи за инвестиции в дъщер

ни, съвместнии асоциирани предпри
ятия 

НИ 6 отМСС 1; параграф 10 отМСС 

28 
  

  

320 

Промени в справедливата стой

ност на капиталовите инструменти, 
оценявани по справедлива стойност в 

друг всеобхватен доход 

параграф 7, буква г) от МСС 1; 5.7.5 

и B5.7.1 от МСФО 9; част 2, параг

раф 21 от приложение V 
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330 

Неефективност на хеджирането 

при хеджиране на справедлива стой
ност на капиталовите инструменти, 

оценявани по справедлива стойност в 

друг всеобхватен доход 

Параграф 7, буква д) от МСФО 1; 

МСФО 9 5.7.5 и 6.5.3; параграф 24В 

от МСФО 7; част 2, параграф 22 от 
приложение V 

  

  

340 

Промени в справедливата 
стойност на капиталовите инстру

менти, оценявани по справедлива 

стойност в друг всеобхватен доход 
[хеджирана позиция] 

МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(б); част 2, 
параграф 22 от приложение V 

  

  

350 

Промени в справедливата 

стойност на капиталовите инстру
менти, оценявани по справедлива 

стойност в друг всеобхватен доход 

[хеджиращ инструмент] 

Параграф 7, буква д) от МСФО 1; 
МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(а);част 2, па

раграф 57 отприложение V 

  

  

360 

Промени в справедливата стой
ност на финансови пасиви по спра

ведлива стойност в печалбата или 

загубата, които се дължат на про
мени в кредитния им риск  

параграф 7, буква е) от МСС 1; МСС 

9.5.7.7;част 2, параграф 23 от при

ложение V 

  

  

128 
Позиции, които могат да се преква-

лифицират като печалба или загуба 

параграф 82А, буква а), подточка ii) 

от МСС 1 
  

  

130 
Хеджиране на нетни инвестиции 

в чуждестранни дейности [ефектив

на част] 

МСФО 9.6.5.13(а); Параграф 24Б, 
буква б), подточки ii) и iii) от МСФО 

7; Параграф 24В, буква б), подточки 

i) и iv), и параграф 24Д, буква а) от 
МСФО 7; част 2, параграф 24 от 

приложение V  

  

  

140 Конвертиране на валута  
параграф 52, буква б) от МСС 21 
параграфи 32 и 38-49 от МСС 21 

  
  

150 

Деривати от хеджиране. Хе

джиране на парични потоци [ефек
тивна част] 

параграф 7, буква д) от МСС 1; 

параграф 24Б, буква б), подточки ii) и 
iii) от МСФО 7; параграф 24В, буква 

б), подточка i) и параграф 24Д от 

МСФО 7; МСФО 9.6.5.11(б); част 2, 
параграф 25 от приложение V  

  

  

155 

Промени в справедливата стой

ност на дълговите инструменти, 

оценявани по справедлива стойност в 
друг всеобхватен доход 

параграф 7, буква га) от МСС 1; 
МСФО 9 4.1.2А и 5.7.10; част 2, 

параграф 26 от приложение V  

  

  

165 
Хеджиращи инструменти [не

отчитани елементи]  

параграф 7, букви ж) и з) от МСС 1; 

МСФО 9 6.5.15 и 6.5.16; параграф 24 
Д, букви б) и в) от МСФО 7 част 2, 

параграф 60 от приложение V 

  

  

170 

Нетекущи активи и групи за ос

вобождаване, класифицирани като 
държани за продажба 

параграф 38, НИ Пример 12 от 

МСФО 5 
  

  

180 

Дял на другите признати прихо

ди и разходи за инвестиции в дъщер
ни, съвместни и асоциирани предпри

ятия 

НИ 6 отМСС 1; параграф 10 отМСС 
28 

  

  

190 Неразпределена печалба член 4, параграф 1, точка 123 от РКИ     

200 Преоценъчни резерви 
параграф 30, Г5-Г8 от МСФО 1; част 
2, параграф 28 от приложение V 

  
  

210 Други резерви  
параграф 54 от МСС 1; параграф 78, 

буква д) от МСС 1 
  

  

220 

Резерви или натрупани загуби от 
инвестиции в дъщерни, съвместни и 

асоциирани предприятия, отчитани по 

метода на собствения капитал 

параграф 11 от МСС 28; част 2, 

параграф 29 от приложение V 
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230 Други  част 2, параграф 29 от приложение V     

240 
(-) Обратно изкупени собствени 

акции 

параграф 79, буква а), подточка vi) 

от МСС 1; параграфи 33-34, НП 14 и 
НП 36 от МСС 32; част 2, параграф 

30 от приложение V 

46 

  

250 
Печалба или загуба, относима към 

собствениците на предприятието 

майка 

параграф 81Б, буква б), подточка ii) 

от МСС 1 
2 

  

260 (-) Междинни дивиденти параграф 35 от МСС 32     

270 
Малцинствени участия [Неконтро-

лиращи участия] 
параграф 54, буква р) от МСС 1   

  

280 Натрупан друг всеобхватен доход член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ 46   

290 Други позиции   46   

300 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ параграф 9, буква в), НИ 6 от МСС 1 46   

310 
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И 

ОБЩО ПАСИВИ 
НИ 6 от МСС 1   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
*
 

Аннотация 

В современных рыночных условиях субъекты хозяйствования часто применяют ценовые методы 

конкурентной борьбы, которые предусматривают формирование системы скидок и бонусов для поку-

пателей. По данным исследования британской компании Finaccord 14,5% мирового населения (а это 

650 млн. человек) участвуют хотя бы в одной программе лояльности, и это количество ежегодно рас-

тет. Учет доходов от продажи товаров со скидками в научной литературе трактуется неоднозначно, и 

у бухгалтеров возникает проблема достоверного отражения информации в отчетности. 

В работе исследуются проблемные вопросы теории и практики учета программ лояльности. Раск-

рываются взгляды ученых по определению понятий "скидка" и "бонус", классификацию скидок для 

целей учета, методических подходов и нормативной базы учета программ лояльности клиентов. Изу-

чаются практические аспекты отражения в учете, налогообложении и финансовой отчетности бонусов 

и скидок. На основе проведенного исследования предложено усовершенствование субсчетов учета 

предоставленных бонусов и формы первичных документов. 

 

Annotation 

Business entities often apply cost means of competitive struggle, that usually provide the formation of 

discounts and bonuses for the customers. According to the research of British company Finccord, 14.5% of 

the world’s population (approximately 650 million people) take part in at least one of the loyalty programs, 

and their number is increasing every year. In the scientific literature, the accounting income of the products 

on sale realization is ambiguously interpreted.  

That is why the accouters come across the problem of veracious information display in their reports. In 

the research we investigate the problematic theoretical notions and loyalty programs’ accounting practice. We 

uncover the scientists’ views on the notions of "discount" and "bonus", classifications of the discounts, 

methodological approaches, and normative databases on the customers’ loyalty programs. We define practical 

aspects of accounting display, taxation and financial report of the bonuses and the discounts. On the basis of 

the conducted research we propose bonuses sub-accounts calculation improvement. 

 

Торговля – одна из самых распространенных сфер предпринимательской деятельности. 

Работая в конкурентной среде, предприятия используют различные инструменты воздейст-

вия на покупателей. Чтобы привлечь клиентов на долгосрочную перспективу вводятся бо-

нусные программы и дифференцированные системы скидок. Программы лояльности в Ук-

раине приобретают все большую популярность. Перенимая опыт ведущих стран мира, оте-

чественные предприятия используют систему скидок и бонусов. Введение дисконтных и 

бонусных программ поставило перед бухгалтерами много вопросов, по признанию и отра-

жения операций по продаже товаров по программам лояльности. На сегодня нерешенными 

есть проблемные вопросы учета бонусов и скидок, в том числе касающихся методики учета, 

отражение в финансовой отчетности, налогообложения. Все это обусловило актуальность 

данного исследования. 

Основной гипотезой научного работы является предположение, что несовершенство 

учетной обеспечения программ лояльности приводит к снижению качества информации для 

целей управления предприятиями торговли, трудоемкости учета и рисками возникновения 

налоговых начислений и штрафов. 

                                                           
* Доцент, кандидат экономических наук, Виталий Чудовец, Луцкий национальный технический уни-

верситет  

Надежда Завадская, Луцкий национальный технический университет 
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Предметом научной работы является исследование и совершенствование теоретических 

и практических подходов к документальному обеспечению, учету и отражению в финан-

совой отчетности программ лояльности. 

Программа лояльности – это маркетинговый прием, используемый в торговле для при-

влечения клиентов и стимулирования уровня продаж. Программы лояльности применяются 

в качестве основного ключевого элемента систем лояльности компаний, которая представ-

ляет собой сложную организационную структуру, в которой также принадлежат еще пять 

элементов, а именно: клиентская база, маркетинг и менеджмент системы лояльности, тех-

нологически аналитическая платформа и показатели эффективности системы лояльности 

[11]. 

Понятие "лояльность" известный американский маркетолог Дэвид Эйкер характеризует 

как "меру приверженности потребителя к бренду, которая показывает вероятность исполь-

зования потребителем иного бренда, при изменении ценовых или иных показателей" [1]. 

Программы лояльности бывают двух видов: 

1) бонусные – часть стоимости товаров (бонус), который предоставляется покупателю 

при совершении покупки; 

2) дисконтные – предусматривают уменьшение стоимости товара на определенный про-

цент (скидку). 

Согласно п. 6 статьи 1 Закона Украины "О ценах и ценообразовании" понятие "скидка" 

или "понижающий коэффициент" определено как уменьшение цены товара поставщиком 

или производителем при продаже (реализации) [8]. 

Ведущие эксперты международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers опре-

деляют 3 разновидности инструментов влияния на уровень продаж (рис. 1): 

 

 
 

* Разработано авторами на основе [13]. 

Рис. 1. Классификация программ лояльности* 

В национальном законодатели отсутствует определение понятия "бонус". Однако, эко-

номическая энциклопедия понятие "бонус" трактует, как дополнительная скидка на стои-

мость товара, которая предоставляется покупателям с целью заинтересовать и вознаградить 

постоянных клиентов. Бонусы начисляются после осуществлении покупки и могут быть 

использованы при осуществлении следующих покупок, но не ранее следующего дня, или 

определенного временного промежутка. 

• скидки, в момент покупки товаров 

• скидки, предоставленые после покупки товаров 
Дисконтные 
программы 

• денежная компенсация при покупке товаров, при наличии 
дисконтной карты в момент оплаты 

Программы 
возмещения 

• начисления баллов, которые можно обменять на товары 

• начисления баллов, в обмен на товар, с частичной доплатой 
Бонусные программы 
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Основной предпосылкой предоставления бонусной скидки является наличие карточки, 

которая выдается покупателю при выполнении условий бонусной программы. В некоторых 

торговых сетях при покупке товаров на определенную сумму предоставляется дисконтная 

бонусная скидка с фиксированным процентом. 

Проблемные аспекты учетной обеспечения бонусных программ лояльности были осве-

щены в работе Серпенинов Ю.С. [9, с.71]. Для отражения обязательств предприятия-

продавца, о передаче товаров при предъявлении бонусных единиц, ученый предлагает на-

числять резерв бонусов. Доходы и расходы признавать руководствуясь принципом бухгал-

терского учета – начисление доходов и расходов. 

Особенности законодательного и нормативного регулирования учета доходов от реали-

зации товаров с использованием программ лояльности клиентов в научной литературе Ше-

рер И.Л. определяет, руководствуясь нормами международных стандартов финансовой 

отчетности. Так, ученым была предложена модель признания доходов по программам ло-

яльности, суть которой – признание дохода с отражением суммы баллов, оценка обяза-

тельств по договору и равномерное распределение цены товаров и баллов на основе относи-

тельной цены обособленного продажи [12 с.192-193]. 

Соболева-Терещенко А.А. и Жарникова В.В. при начислении покупателям бонусов за 

приобретении товары предлагают отдельно отражать в отчетности стоимостную оценку 

обязательства, о продаже товаров в будущем со скидкой или бесплатно, путем отсрочки 

признания дохода до момента исполнения обязательства или окончания срока использова-

ния начисленных бонусов. Для достоверного отражения в учете информации об имеющихся 

бонусы и скидки ученые рекомендуют использовать следующие субсчета учета: 

 "Доходы будущих периодов от программ лояльности" к счету 69; 

 "Расходы будущих периодов по программам лояльности" к счету 39; 

 "Утраченные бонусы и скидки" [11]. 

Методика учета операций первобытных продаж с предоставлением бонусов определена 

ученым-практиком Амаляном А.В. Бонусы в учете отражает как обеспечение резерва бу-

дущего погашения при следующих покупках и не отражает их в состав дохода при первона-

чальной покупке. Для формирования резерва бонусов, предлагает использовать субсчет 475 

"Обеспечение призового фонда". 

Ученые Амалян Н.Д. и Амалян А.В. для оценки операций по продажам с предостав-

лением скидок и бонусов рекомендуют использовать критерии мультикомпонентних сог-

лашений, по которым выручка будет признаваться на основе модели, которая предусматри-

вает: 

1) Идентификацию контракта с клиентом; 

2) Определение обязательств, которые должны быть выполнены по соглашению; 

3) Установление цены транзакции; 

4) Распределение цены транзакции на этапы выполнения обязательств; 

5) Признание дохода по мере выполнения обязательств [2, с. 910]. 

Нормативно-правовые акты определяют методологические принципы отражения в бух-

галтерском учете и финансовой отчетности информации о бонусах и скидках. Положения 

(стандарты) бухгалтерского учета, которыми руководствуется в работе бухгалтер, частично 

регламентируют порядок определения доходов и расходов от продажи товаров со скидкой. 

В частности, в П(С)БУ 15 "Доход" признания дохода от операций по продаже товаров и 

скидок в бухгалтерском учете отражается по справедливой стоимости активов [6]. П(С)БУ 

16 "Расходы" определяет порядок отнесения затрат по периоду их осуществления, то есть 

выполняется принцип бухгалтерского учета – затраты начисляются (отображаются) в мо-

мент их возникновения [7]. 
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По международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, то они 

предполагают идентификацию операций по продаже товаров. МСФО 15 "Доход от догово-

ров с клиентами" [5] начисления и выплату бонусов рекомендуется отдельно отражать на 

счетах учета торговых предприятий. В стандарте определена методология признания дохода. 

МСБУ 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы" [4] определяет кри-

терии признания и методы оценки резервов. Данный стандарт содержит четкий перечень 

расходов, для финансирования которых невозможно формировать резерв (обеспечение). 

Поскольку в приведенном перечне отсутствуют расходы на обеспечение программы лояль-

ности клиентов, предприятия в бухгалтерском учете могут отражать формирование резерва 

бонусов. 

Налоговым кодексом Украины регулируются вопросы налогообложения доходов от реа-

лизации товаров с использованием бонусных программ. Законодатель предусмотрел поря-

док налогообложения налогом на добавленную стоимость, в том числе основания измене-

ния сумм налоговых обязательств и налогового кредита при осуществлении продажи това-

ров со скидками и особенности налогообложения бонусов. 

Порядок отражения скидок на счетах бухгалтерского учета регламентировано Ин-

струкцией по применению Плана счетов [3]. По дебету синтетического счета 704 "Вычеты 

из дохода" отражается сумма предоставленной покупателю скидки. Расходы при использо-

вании бонусных программ учитываются на счетах 9 класса в момент их возникновения. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в нормативных документах отсутст-

вуют нормы о порядке документального оформления операций по учету бонусов и скидок 

на торговых предприятиях. Для достоверности отражения информации о льготных продажи 

необходимо провести усовершенствование документального оформления этих операций. 

Использование программ лояльности клиентам в бухгалтерском учете имеет свои осо-

бенности отражения. Учет скидок при продаже товаров ведется в соответствии с принци-

пом бухгалтерского учета – начисление доходов и расходов в момент их совершения. То 

есть, доходы отражаются сразу с учетом размера скидки. 

Скидки, были предоставлены после продажи товаров, в учете продавца отражаются на 

субсчете 704 "Вычеты из дохода" (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Отражение в учете скидок после отгрузки товаров на ООО "Еврофармер" 

 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Учет у продавца 

Реализован товар 361 702 

Корректировка дохода после предоставления скидки  704 361 

Учет у покупателя 

Приобретен товар  281 631 

Полученная скидка на товар  

(Товар находится на складе) 
(281) (631) 

Полученная скидка на товар 

(Товар был реализован в отчетном периоде)  

(281) 

(902) 

(631) 

(281) 

Полученная скидка на товар 

(Товар был реализован в прошлом отчетном периоде)  
631 719 

 

* Разработано авторами 
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О налоговом учете операций по продаже товаров со скидками, то бухгалтер руководст-

вуется общими правилами начисления налога на добавленную стоимость, ведь разницы на 

суммы скидок не возникают. То есть, база налогообложения налогом на добавленную стои-

мость не может быть ниже цены приобретения (в случае продажи таких товаров) или не 

ниже обычных цен (в случае продажи товаров собственного производства). 

В розничной торговле за накопления определенного количества бонусных баллов, кли-

енту предоставляется право приобрести определенное количество товара бесплатно или по 

сниженной цене. Так, предоставление бонусных программ клиентам возможно лишь при 

выполнении следующих условий: 

 совершения покупки товаров на минимально определенную сумму; 

 наличие бонусной карты; 

 соблюдены сроки использования начисленных бонусов и т.д. 

Поставщики (продавцы) товаров берут на себя определенные обязательства по предос-

тавлению клиентам, в будущем, товара при наличии бонусных баллов. Руководствуясь 

принципами международных стандартов отчетности, следует определить основные эле-

менты, которые используются субъектами хозяйствования при осуществлении операций 

продажи в рамках бонусных программ: 

1) признание выручки по договорам с клиентами – в определенный момент времени, или 

в течение определенного периода времени; 

2) проверка существенных условий договора с клиентом; 

3) оценка товаров, которые будут переданы клиенту, для идентификации обязательств; 

4) определение цены сделки по продаже товаров; 

5) распределение стоимости товаров на период выполнения обязательств по договору, 

учитывая отдельно взятые цены продаж. 

В разъяснениях органов Государственной фискальной службы Украины бонусы, пре-

доставляемые производителями товаров дистрибьюторам для стимулирования объемов 

сбыта, считаются маркетинговыми услугами. В бухгалтерском учете производителей това-

ров (то есть покупателей услуг) мотивационные бонусы отражаются на счете 93 "Расходы 

на сбыт", а у покупателей товаров (то есть поставщиков услуг) – на счете 703 "Доход от 

реализации работ и услуг". 

В налоговом учете на стоимость товаров с учетом бонусов, как части маркетинговых ус-

луг, покупатель обязан начислить налоговые обязательства по НДС в размере 20% от базы 

налогообложения. В случае приобретения дистрибьютором товаров, освобождении от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость, дистрибьютор начисляет налоговые обя-

зательства на сумму предоставленной скидки. 

Программы лояльности в учете предприятия-продавца отражается одним из двух мето-

дов: 

 доход от продажи товаров с использованием бонусов признается как обычная реали-

зация, а использование бонусов – как расходы на сбыт; 

 при реализации товаров с использованием программ, выручка распределяется на сто-

имость товара и предоплату за товары, будут предоставлении в обмен на бонусные еди-

ницы. 

Для определения алгоритма учета операций по начислению и отражения на счетах бух-

галтерского учета бонусов, предлагаем использовать условный пример. 

По данным ООО "Еврофармер" в течение 2 квартала 2018 покупателями было приобре-

тено товаров на общую сумму 400 000 грн. Для стимулирования продаж на предприятии 

действует программа лояльности клиентов, которая предполагает получение 1 балла на 

покупку в сумме 10 грн. Наличие 1 балла дает право покупателю осуществить скидку в 
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размере 1 грн. на каждую покупку. За отчетный период руководители предприятия плани-

ровали получить от покупателей 30 000 баллов предъявленных к погашению. Отдельная 

продажная цена балла устанавливалась на уровне 3,0 грн. По данным финансового отдела, 

покупатели использовали 20 500 баллов. 

Для учетной оценки предоставленных бонусов необходимо определить величину дохода 

и стоимостного выражения бонусов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Учетная оценка продажи товаров с использованием бонусных единиц в ООО "Еврофармер" 

 

Выручка 
Начисленные 

бонусы 

Ожидаемые / 

предъявлении 

бонусы 

Продажа товара Продажа баллов 

400 000 

грн. 

40 000 балов   

40 000 грн. 

30 000 балов   

30 000 грн. 

400000*(400000/ 

430000) = 

372093 грн. 

400000*(30000/ 

430000) = 

27907 грн 

30.06.2018 

 

20 500 балів 

= 

20 500 грн. 

Ожиданные – 

30 000 балов   

30000грн. 

Предъявленные 

– 20 500 балів 

  20500 грн. 

19070 грн. 

27907*(20500/30000) 

  19070 грн. 

 

 

* Разработано авторами 

 

Корреспонденции счетов хозяйственных операций ООО "Еврофармер" с использовани-

ем программ лояльности, отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

 

Хозяйственные операции по продаже товаров по бонусными карточками ООО "Еврофармер" 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сума, грн. 

1. Реализованы товары покупателям 301 702 372 093,00 

2. 
Начисленные баллы за осуществление покуп-

ки товаров 
301 

691 

(681) 
27 907,00 

3. 
Начислены налоговые обязательства 702 

643 

641 

641 

62 015,50 

4651,17 

4. 
Признан доход от продажи товаров в обмен на 

баллы 

691 

(681) 
702 19 070,00 

5. 
Начислены налоговые обязательства в сумму 

ранее начисленных обязательств по НДС 
702 643 3178,33 

 

* Разработано авторами 

 

Учитывая особенности налоговой системы Украины, субъектам хозяйствования, котор-

ые используют программы лояльности клиентов, необходимо определить, являются ли дан-

ные операции объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и при каких 

условиях нужно начислять / корректировать налог. Продавец должен определить, стоимость 
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товаров с учетом скидки не оказалась ниже минимальной базы налога на добавленную сто-

имость, в частности: 

 при поставке товаров – цены их приобретения; 

 при реализации товаров собственного производства – обычной цены. 

Если продавец предоставляет покупателю скидку на уже реализованные товары, он мо-

жет откорректировать суммы начисленных налоговых обязательств по налогу на добавлен-

ную стоимость, путем формирования расчета корректировки налоговой накладной, которая 

была выписана ранее даты предоставления скидки. Документальным подтверждением фак-

та предоставления покупателю скидки есть дополнительная соглашения, или другой нети-

пичный документ, который был предоставлен покупателю для подтверждения факта пре-

доставления скидки. 

Налогообложение предоставленных скидок налогом с доходов физических лиц и во-

енным сбором, осуществляется в случаях, определенных пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Нало-

гового кодекса Украины. Сумма индивидуально предоставленной покупателю скидки, 

признается дополнительным благом и включается в общий налогооблагаемый доход поку-

пателя. Все другие виды скидок (которые не имеют персонального характера) налогом не 

облагаются налогом с доходов физических лиц и военным сбором. 

Об обложении налогом на прибыль операций по использованию программ лояльности, 

налоговые эксперты предоставили индивидуальную консультацию №2353 / 6 / 99-99-15-02-

02-15 / ИПК от 29.05.2018 года. Субъекты хозяйствования используя систему бонусов и 

скидок финансовый результат определяют по правилам бухгалтерского учета, руководству-

ясь норма Налогового кодекса Украины, П(С)БУ 15 "Доход", П(С)БУ 16 "Расходы" и 

МСФО. Учет у покупателя предполагает признание доходов учитывая характер предостав-

ленных бонусов (скидок). Так, если бонусы или скидка были предоставлены покупателю в 

момент покупки товаров, тогда доход будет отражен за вычетом суммы бонусов. Если бо-

нусы (скидки) будут предоставлены при следующих покупках – уменьшение суммы дохода 

произойдет лишь в периоде, когда будет предоставлена скидка. 

Учет товаров, полученный со скидкой, у покупателя появляется с учетом п. 21 П(С)БУ 

15 "Доход". Если сумма полученных бонусов полностью покрывает стоимость товара, до-

ход будет отображаться на всю справедливую стоимость полученных товаров. В противном 

случае, если бонусы были предоставлены в отдельную часть стоимости товара, доход приз-

нается на сумму предоставленной скидки (бонуса). 

Информацию о бонусах и скидках в финансовой отчетности предприятий отражаются в 

соответствии с П(С)БУ, МСФО и методических рекомендаций. В Форме 1 "Баланс" отра-

жаются следующие данные: 

графа 1520 – начисленные обязательства по передаче бонусов; 

графа 1635 – отражены полученные авансы от покупателей; 

графа 1665 – начисленные доходы, получение которых ожидается в следующих от-

четных периодах (при предъявлении бонусных единиц). 

В Форме 2 "Отчет о прибылях и убытках" отражаются размер чистого дохода (строка 

2000) за минусом вычета (суммы скидок), которые субъект хозяйствования полученных при 

реализации товаров в отчетном периоде. В строке 2050 определяется себестоимость реали-

зованных товаров, строка 2150 отражает расходы на сбыт. В Форме 2 строки 2120 покупа-

тели отражают доход: на сумму безвозмездно полученных товаров в обмен на бонусные 

единицы, или на сумму полученной скидки (бонуса). 

Учет операций с отражением начисленных скидок и бонусов в научной литературе трак-

туется по-разному. Одним из путей признания бонусов в учете является включение в состав 

выручки предоплаты за товары, которые покупатель предъявит, в будущем, в счет накоп-

ленных бонусных единиц. 
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Для удобства отражения на счетах учета отсроченного признания дохода, предлагаем 

ввести субсчета 692 "Доходы будущих периодов от предоставлен бонусов" и 6812 "Получе-

ние авансовых взносов по начисленным бонусами" (рис. 2). 

 

 
 

* Разработано авторами 

Рис. 2. Виды субсчетов для учета доходов от предоставленных бонусов* 

В хозяйственной деятельности предприятия важное место занимает процесс докумен-

тального оформления результатов работы. Факт совершения хозяйственной операции обя-

зательно должен быть подтвержден документом. При отражены в учете операций по пре-

доставлению бонусов и скидок у продавца возникает проблема документального оформле-

ния данной операции, ведь в Украине на законодательном уровне не регламентирована 

форма первичного документа, который отражал бы размер начисленных бонусов, или пре-

доставленных скидок. 

Для документального обеспечения учета программ лояльности субъектам хозяйствова-

ния предлагаем формировать следующий комплект документов: 

1. Приказ. Основанием для предоставления скидок является приказ о введении системы 

скидок определенным категориям покупателей. Типовая форма такого документа отсутст-

вует. Нами был разработан образец приказа о предоставлении скидок постоянным клиентам 

до основных пунктов, которые должны быть предусмотрены приказом, относят: 

 условия предоставления скидки; 

 период проведения скидки; 

 документ, в котором будет отражена сумма скидки; 

 ответственных лиц за предоставление и оформление программ лояльности. 

2. Счет-фактура. В счете-фактуре отдельной графой прописывается сумма скидки и ито-

говая стоимость товаров с учетом скидки. 

3. Расходная накладная. Субъект хозяйствования при реализации товаров обязательно 

должен выписать документ, которые подтверждающего факт передачи права собственности 

на товар. Таким документом может быть расходная накладная, денежный или товарный чек. 

4. Налоговая накладная. Плательщики налога на добавленную стоимость выписывают 

налоговую накладную на цену товаров с учтенной скидкой (в случае если скидку известно 

до даты отгрузки продукции). 

5. Предоставление клиентам бонусных программ и скидок после даты осуществления 

продажи (покупки) товаров рекомендуем оформлять расходной накладной-корректировкой, 

которая имеет следующие реквизиты: 

1) Название документа "Расходная накладная-корректировки"; 

Субсчет 6812 "Получение авансовых 
платежей за начисленными бонусами" 

•По дебету счета 6812 отражается сумма 
выручки, зачисленной в счет бонусов 

•По кредиту счета 6812 отражается условная 
доля начисленных бонусов в полученной 
выручке 

Субсчет 692 
"Доходы будущих периодов от 
предоставленных бонусов" 

•По дебету счета 692 отражается сумма 
зачисленных в счет дохода бонусов 

•По кредиту счета 692 отражается сумма 
начисленных баллов в денежном 
эквиваленте, которые будут использованы 
при последующих покупках 
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2) Сведения о покупателе и продавце; 

3) Название товара был реализован; 

4) Количество и цена реализованного товара; 

5) Сумма предоставленной скидки; 

6) Налоговое обязательство по НДС; 

7) Дата и место совершения сделки; 

8) подпись, фамилия, инициалы покупателя и продавца; 

В разработанной форме расходной накладной-корректировки для покупателя и продавца 

товаров, может одновременно отображаться корректировки налоговых обязательств по 

НДС. Расходная накладная-корректировки в деятельности предприятия может использо-

ваться как первичный, так и налоговый документ. Учитывая это предлагаем внести измене-

ния в Налоговый кодекс Украины относительно возможности начисления налогового кре-

дита и налоговых обязательств по расходной накладной-корректировкой. 

Для отображения информации по начисленным покупателям бонусов, в учете целесооб-

разно ввести "Ведомость начисления бонусов" (табл. 4). 
 

Таблица 4 

 

Ведомость начисления бонусов (за период с ______ по ______) 

 

№ 

п/п 
Контрагент 

Очередность 

покупки 

Объем  

реализованных 

товаров с НДС 

Начисленные 

бонусные 

единицы 

Сумма 

бонусной 

скидки, грн. 

Баллы, в счет 

последую-

щих покупок 

       

 

* Разработано авторами 

 

На получение информации о начислении и использования бонусов для оценки эффек-

тивности предоставления программ лояльности на торговых предприятиях считаем целесо-

образным введение Отчета о начислении и использования бонусных баллов. Такая отчетная 

форма предназначена для внутренних пользователей информации. 

В результате проведенных исследований теоретических и практических аспектов учет-

ной обеспечения программ лояльности были разработаны рекомендации относительно со-

вершенствования документального оформления и учета бонусов и скидок в торговых пред-

приятиях. Предложенные усовершенствования позволят повысить качество учетной ин-

формации о предоставляемых скидках и бонусах и увеличить эффективность соответству-

ющих управленческих решений. 
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕОРИИТЕ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ  
И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД* 

Abstract 

Consolidation accounting is a widely used practice that has developed since the early 1900’s, but its 

theoretical framework was developed several decades later after terms such as entity and group were coined. 

There are four major theories or concepts that are trying to serve as a relevant basis for the consolidation 

process, namely, the proprietary theory, the parent company theory, the parent company extension theory 

and the entity theory. This paper takes on a descriptive approach of the existing academic literature and the 

accumulated evidence of the various consolidation accounting theories. The main objective of the paper is to 

analyze the four theories, pinpoint their differences and compare them the current practice of preparing 

consolidated financial statements. The paper concludes that the entity theory is so far the one that is most 

preferred by the IFRS standard setters. 

Key words: consolidated financial statements, consolidation theories, IFRS 

 

Резюме 

Изготвянето на консолидирани отчети е широко използвана практика, която възниква от нача

лото двадесети век, но теоретичната рамка на процеса е разработена няколко десетилетия по-

късно, след като се въвеждат термини като предприятие и икономическа група. Съществуват 

четири основни теории или концепции, които се опитват да служат като подходяща основа за 

процеса на консолидация, а именно: теорията на собствениците, теорията на предприятието май

ка, разширената теория на предприятието майка и теорията на икономическата единица. Стати

ята използва дескриптивен подход към съществуващата академична литература и натрупаните 

доказателства за различните консолидационни теории. Основната цел на статията е да анализира 

четирите теории, да определи техните различия и да ги сравни с настоящата практика на изготвя

не на консолидирани финансови отчети. Статията стига до заключението, че теорията на иконо

мическата единица към момента е най-предпочитана от създателите на МСФО. 

Ключови думи: консолидирани финансови отчети, теории за консолидацията, MСФО 

 

Основната цел на консолидираните финансови отчети е да представят вярно и точно фи-

нансовото състояние на предприятието майка по начин, който е полезен за всички заинтере-

совани страни: кредитори, директори, служители, централна и местна власт, акционери, 

служители и синдикати, както и по-широката общественост. От жизненоважно значение е 

информацията, представена в консолидираните финансови отчети, да подпомага процеса на 

вземане на решения за всички потребители на счетоводната информация като цяло и в част-

ност за инвеститорите на дружеството. 

Настоящата статия използва дескриптивен подход и изследва съществуващата акаде-

мична литература и натрупаните емпирични доказателства за счетоводни теории за консо-

лидацията по отношение на тяхната стойностна значимост за инвеститорите. Основната цел 

на статията е да анализира основните теории, да посочи техните различия и да покаже пос-

ледствията от тяхното прилагане към процеса на съставяне на консолидирани финансови 

отчети.  

В корпоративната сфера най-важното приложение на счетоводството е в изготвянето на 

отчети за финансовото състояние и на резултатите от дейността на предприятията. По този 

                                                           
* гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, катдера "Счетоводство и анализ", УНСС, e-mail: l.kamburova@unwe.bg 
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начин те са придобили първостепенна икономическа и социална значимост
1
. Въпреки че 

консолидацията е била използвана на практика от началото на 1900 г., нейната теоретична 

основа се развива по-късно в съответствие с възникването на понятия като "предприятие" и 

"група". Консолидацията е процес, който води своето начало още през 1902г., когато се 

публикува и първият консолидиран финансов отчет на Steel Corporation и продължава до 

днес. Различни автори
2
 показват, че всяка теория има определени аспекти, които я отлича-

ват от другите по отношение на признаването на приходите и отчитането на нетните активи 

на дъщерните предприятия.  

Всяка икономическа група с по-малко от 100% притежание на дъщерното предприятието 

включва три страни: компанията майка, дъщерното предприятие и неконтролиращото учас-

тие. Дъщерното предприятие става притежание на условно двама собственика – предприя-

тието майка и неконтролиращото участие. Взаимовръзките в тази група през годините са 

породили множество дискусионни въпроси, които формират различни теории на консоли-

дация. Над стогодишната история на консолидацията са търсени отговори на въпросите 

защо, как и какво да се консолидира. Ако в началото практикуващите счетоводители и ака-

демично съсловие са имали различни гледни точки и консолидацията се извършвала по 

лична преценка, то днес сме свидетели на стандартизиран подход на консолидация и стре-

меж на Съвета по МСС чрез стандартите за по-пълно и всеобхватно задоволяване на ин-

формационните потребности на потребителите на финансови отчети, в т. ч. и на консолиди-

раните. 

В счетоводната литература са разработени няколко водещи теории за консолидацията, 

които служат като база за разработването на съвременните стандарти и изисквания – теория 

на предприятието майка, разширена теория на предприятието майка, теория на собствени-

ците, теория на икономическата единица. Еволюцията на теориите е отражение на иконо-

мическите процеси. И ако при първите консолидации има превес теорията на компанията 

майка, то това се обяснява, че при първите консолидации дъщерните предприятие са изцяло 

(100%) или почти изцяло притежание на компанията майка. Настоящият стандарт за консо-

лидация МСФО 10 в сила от 01.01.2013г. е разработен на базата на теорията на икономи-

ческата единица.  

Основната задача на настоящата статия е всяка теория за консолидация да бъде разгле-

даната чрез декомпозиция на нейните елементи: 

 Цел, потребители (заинтересовани лица); 

 Неконтролиращо (малцинствено) участие; 

 Оценка на нетните активи на дъщерното предприятие при придобиване; 

 Консолидирана печалба и нейното разпределение; 

 Репутация. 

Теория за икономическата единица 

При тази теория се набляга на икономическото единство на всички предприятия в група-

та и се отдава еднакво значение на всички акционери, които имат мнозинство или малцинс-

                                                           
1 Graber, P., T. W. Leland, James R. McCoy, Hale L. Newcomer, E. L. Kohlerand H. C. Miller (1947) 

Accounting principles underlying consolidated financial statements, The Accounting Review, Vol. 22, No. 

1, стр. 102 
2 Nistor, C. (2015) Some aspects regarding the theories of consolidated financial statements, SEA – Practical 

Application of Science, Volume III, Issue 1 (7), стр. 431 
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твено участие
1
. Тази теория е възникнала през 40-те години на ХХ век с приемането на 

твърдението, че консолидираните финансови отчети са свързани с представянето на "дела-

та" на групата. Основният привърженик на идеята за групата е M. Муниц
2
. Според този 

автор основната предпоставка е, че консолидираните отчети показват в конвенционална 

счетоводна форма състоянието и дейността на група от свързани по между си дружества. 

Тези консолидирани отчети са подготвени така, сякаш дружествата са единствено юриди-

чески и икономически административни подразделения от един клон. Правната отделеност 

на всяка единица е пренебрегната, както и правните форми на отделните корпоративни 

подразделения. Юридическите разделителни линии между отделните предприятия се заме-

нят с по-полезните, но по-неясно дефинирани граници на икономическото единство. В при-

ложение на принципа за предимство на икономическото съдържание пред правната форма 

икономическата група представя консолидираните си финансови отчети.
3
 

 

 
 

Източник: RSM International, The new approach to business combination introduced by the revised 

IFRS 3 and the revised IAS 27 

Фиг. 1. Обхват на консолидираните отчети според теорията на икономическата група 

Теорията за икономическата единица създава консолидирани финансови отчети, които 

ще задоволят информационните потребности на широк кръг от потребители, включително 

акционерите на компанията майка, акционерите на предприятията, които са придобили 

неконтролиращото участие и кредиторите. Неконтролиращото участие в дъщерното предп-

                                                           
1 Башева, Сн. (2007), Финансово счетоводство – специализиран курс, УИ – Стопанство, София, 

стр.104 – 105 
2 Moonitz, M., (1942) The Entity Approach to Consolidated Statements, The Accounting Review, Vol. 17, 

No. 3, стр. 237 
3 Миланова, Е., Н. Орешаров, (2011) Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието, УИ 

"Стопанство", София, стр. 375 
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риятие се посочва в отделна позиция в раздела за основния акционерен капитал в консоли-

дирания отчет за финансовото състояние. 

Според тази теория активите и пасивите на дъщерните предприятия изцяло се оценяват 

по справедлива стойност към датата на придобиването; положителната репутация се опре-

деля като разлика между справедливата стойност на придобитото предприятие като цяло и 

неговия нетен собствен капитал (подход на "пълната репутация") и затова признатата репу-

тация представлява цялата репутация от придобитото предприятие, а не само делът от репу-

тацията, притежаван от предприятието майка, каквото беше изискването по стария МСФО 3 

Бизнес комбинации.
1
 

Отчитането на консолидираната нетна печалба според теорията на икономическата еди-

ница включва общата нетна печалба на компанията-майка и дъщерното дружество. След 

това се представя разбивка на печалбата на дъщерното предприятие между предприятието 

майка и неконтролиращото участие. Основните характеристики на теорията за икономичес-

ката единица могат да бъдат обобщени както следва:
2
 

Първо, тя разглежда икономическата група като самостоятелна икономическа единица. 

Второ, финансовите отчети са предназначени за всички страни, които имат участие в 

икономическата група. Предприятието майка и малцинственото участие взети заедно със-

тавляват икономическата група. 

Трето, инвестициите в дъщерни предприятия (активите и пасивите на придобитите 

предприятия) се отчитат по справедлива пазарна стойност на базата на заплатена справед-

лива цена за придобиване. 

Четвърто, малцинственото участие се отчита по пропорционален дял в нетните активи, 

оценени по справедлива стойност. Представя се като част от акционерния капитал 

Пето, консолидираната нетна печалба представлява общата нетна печалба за на иконо-

мическата група. Така определената печалба се разпределя пропорционално на притежава-

ния дял между предприятието майка и малцинственото участие. 

Шесто, при наличието на вътрешногрупови печалби и загуби предприятието майка ели-

минира 100% от нереализираните печалби или загуби при определянето на консолидирани 

приходи и разпределя между предприятието майка и малцинственото участие продажбата 

на материални запаси между двете предприятия. 

Седмо, репутацията се определя като разликата между цената на придобиване (пазарната 

цена) и справедливата стойност на нетните активи на дъщерното предприятие. 

Теория на предприятието майка 

Според теорията за предприятието майка в икономическата група водеща роля и значе-

ние имат акционерите, които притежават мажоритарен дял. Следователно, тази теория се 

основава на допускането, че консолидираните финансови отчети са продължение на инди-

видуалните отчети на предприятието майка и трябва да бъдат подготвени от гледна точка на 

акционерите на това предприятие.
3
 Теорията на предприятието майка притежава някои 

специфични особености по отношение на това кои от елементите на консолидираните фи-

нансови отчети се оповестяват, когато има неконтролиращо участие. Когато се отчита нет-

ната печалба икономическата група, компанията майка взема предвид само дела на нейното 

участие в приходите на дъщерното предприятие. Ако има неконтролиращо участие, делът 

                                                           
1 RSM International, The new approach to business combination introduced by the revised IFRS 3 and the 

revised IAS 27, стр. 3 
2 Chase, M.D., Theories of consolidation, Advanced Accounting-205 12B, Long Beach State University, стр. 1 
3 Beams, F. A., Clement R. P., Anthony, J. H., and Lowensohn, S. H. (2009), Advanced Accounting (10th 

Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
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на неконтролиращото участие в тези приходи се отчита като разход. По този начин печал-

бата на икономическата група е същата като печалбата на предприятието майка. Друга ха-

рактерна особеност е, че неконтролиращото участие в дъщерното предприятие се отчита 

като пасив в консолидираните финансови отчети. Нереализирани печалби и загуби от про-

дажбите осъществени от дъщерното предприятие към предприятието майка се елиминират 

до степента на собственост на предприятието майка.
1
 

Според Балук и колектив
2
 теорията на предприятието майка е по-подходящо да се из-

ползва в случаите, когато предприятието майка придобива или имплицитно притежава кон-

трол върху целия капитал на дъщерните си предприятия. При всички останали случаи, ин-

формацията, която предоставят консолидираните финансови отчети няма да бъде съществе-

на и полезна за инвеститорите. 

 

 
 

Източник: RSM International, The new approach to business combination introduced by the revised 

IFRS 3 and the revised IAS 27 

Фиг. 2. Обхват на консолидираните отчети според теорията на предприятието майка 

Основните характеристики на теорията за предприятието майка могат да бъдат обобще-

ни както следва: 

Първо, теорията признава, че дружеството майка не притежава, но има ефективен конт-

рол върху нетните активи на дъщерното дружество, дори когато съществува малцинствено 

участие. 

                                                           
1 Davis, M., and Largay, J., (2008) Consolidated financial statements, The CPA Journal, стр. 26-31 
2 Baluch, C., Burgess, D., Cohen, R., Kushi, E., Tucker, P. & Volkan, A. (2010) Consolidation theories and 

push-down accounting: Achieving global convergence. Journal of Finance and Accountancy, стр. 1-12 
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Второ, финансовите отчети са предназначени единствено за акционерите на предприяти-

ето майка. Теорията разглежда икономическата група като предприятие, контролирано от 

предприятието-майка, но което също така може да има малцинствено участие.. 

Трето, инвестицията в дъщерното предприятие се оценява като към балансовата стой-

ност на активите и пасивите се прибави пропорционалния дял на предприятието майка от 

платената цена за придобиването намалена с балансовата стойност на активите. 

Четвърто, малцинственото участие се отчита в консолидирания баланс по балансовата 

стойност на собствения капитал на дъщерното предприятие плюс пропорционален дял от 

промяната в неразпределената печалба след придобиването. 

Пето, консолидираната нетна печалба представлява печалбата на цялата група, която 

след това се разпределя между майката и малцинственото участие. Предприятието майка 

включва пропорционалния си дял от печалбата в дъщерното предприятие и елиминира 

всички нереализираните печалби и загуби. 

Шесто, предприятието майка елиминира всички вътрешногрупови печалби и загуби при 

продажбата на материални запаси от предприятието майка към дъщерното предприятие. 

Предприятието майка елиминира пропорционалния дял от вътрешногруповите печалби 

реализирани при продажба на материални запаси от дъщерното предприятие към предприя-

тието майка и всички вътрешногрупови загуби дотолкова, доколкото вътрешногруповата 

продажна цена надвишава справедливата пазарна стойност. Печалбите и загубите от вът-

решногрупови продажби на дълготрайни активи изискват и допълнителни елиминации 

свързани с корекция на разходите за амортизация. 

Седмо, репутацията се определя като разликата между цената на придобиване (пазарната 

цена) и справедливата стойност на нетните активи на дъщерното предприятие. Предприяти-

ето майка включва в консолидирания отчет единствено дял от репутацията еквивалентен на 

нейното участие в капитала на дъщерното предприятие. 

Разширена теория на предприятието майка 

От теорията на предприятието майка произлиза и разширената теория на предприятието 

майка, според която малцинственото участие не се третира нито като собствен капитал, 

нито като пасив, а се представя в отделна позиция между двете. В предходната версия на 

МСФО 3 като цяло бе възприета разширената теория на предприятието майка, но с това 

изключение, че малцинственото участие се представяше в рамките на собствения капитал 

на групата.
1
 Основните характеристики на разширената теория за предприятието майка, с 

изключение на отчитането на малцинственото участие, са сходни с тези на теорията за 

предприятието майка. 

                                                           
1 Брезоева, Б. (2011), Новите изисквания относно Бизнес комбинациите, сп. Български счетоводител, 

бр. 1-2, стр. 34-35 
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Източник: RSM International, The new approach to business combination introduced by the revised 

IFRS 3 and the revised IAS 27 

Фиг. 3. Обхват на консолидираните отчети според разширената теория на предприятието майка 

Теория на собствениците 

Теорията на собствениците, известна oще като теория на пропорционалната консолида-

ция, разглежда икономическата група от гледна точка на собствениците. Счетоводната ин-

формация се представя по начин, който е полезен за собствениците на предприятието и се 

използва метода на пропорционалната консолидация. Според Хендриксен
1
 собствеността 

може да се определи като нетната (чистата) стойност на активите на компанията за нейните 

собственици, т.е. от гледна точка на счетоводния баланс това е сумата на активите намалена 

със сумата на задълженията. Следователно тази стойност може да се представи като сборът 

на първоначалната инвестиция и натрупаната нетна печалба след придобиването, намален с 

всички суми, изплатени на собствениците (разпределените дивиденти). Тъй като елиминира 

малцинственото участие от консолидираните финансови отчети, теорията на собствениците 

се счита за по-приложима при наличие на еднолична собственост. На практика предприяти-

ето се счита за част от богатството на собствениците. Според някои автори
2
 съгласно теори-

ята на собствениците увеличението на нетния доход на предприятието се счита за увеличе-

ние на богатството на собственика. 

Основните характеристики на теорията на собствениците могат да бъдат обобщени как-

то следва: 

                                                           
1 Hendriksen, E.S., (1965) Accounting Theory, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.,  
2 Newby, S.J., (2006) Consolidation accounting: a history of the development of financial reporting standard 

FRS-37 and sector-neutral consolidation accounting for crown financial reporting by the New Zealand 

government. Doctoral Thesis, University of Canterbury 
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Първо, при съставянето на консолидираните финансови отчети се използва метода на 

пропорционалната консолидация. Този метод се счита за относително консервативен, тъй 

като изключва малцинственото участие от консолидираните финансови отчети. 

 

 
 

Източник: RSM International, The new approach to business combination introduced by the revised 

IFRS 3 and the revised IAS 27 

Фиг. 4. Обхват на консолидираните отчети според теорията на собствениците 

Второ, консолидираните финансови отчет са предназначени само за акционерите на 

предприятието майка. Активите и пасивите на дъщерното предприятие се считат за собст-

веност на предприятието майка. Следвайки същата логика теорията не отчита малцинстве-

ното участие, тъй като то представлява дял, който не е собственост на предприятието майка. 

Трето, активите и пасивите на придобитото дъщерното предприятие се оценяват по про-

порционален дял на предприятието майка както в балансовата стойност, така и в превише-

нието на заплатената цена на придобиване над балансовата стойност (сумата на двете стой-

ност представлява справедливата пазарна цена, която е заплатена) на активите и пасивите. 

Четвърто, не се признават дяловете на малцинственото участие в нетните активи и не-

разпределената печалба на дъщерното предприятие. Малцинственото участие не се отчита 

под никаква форма в консолидираните финансови отчети. 

Пето, нетната печалба в консолидираните отчети включва пропорционалния дял на 

предприятието майка от печалбата на дъщерното предприятие като се елиминират всички 

нереализираните печалби или загуби. 

Шесто, предприятието майка елиминира, пропорционално на своя дял, всички вътреш-

ногрупови сделки. 

Седмо, репутацията се определя като разликата между цената на придобиване (пазарната 

цена) и справедливата стойност на нетните активи на дъщерното предприятие. Предприяти-

ето майка включва в консолидирания отчет единствено дял от репутацията еквивалентен на 

нейното участие в капитала на дъщерното предприятие. 
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Основната причина за развитието на множество теории за консолидация се дължи на 

различните виждания за това кои са подходящите потребители на информацията, която се 

съдържа в консолидираните финансови отчети.
1
 Според едно от вижданията, основните 

потребители на консолидираните финансови отчети са акционерите на предприятието май-

ка и тази група счита за водеща именно теорията за предприятието майка. От друга страна 

теорията на икономическата единица признава по-широка група потребители на консоли-

дирани финансови отчети, включително акционери на предприятието майка, кредитори и 

малцинствено участие. Теорията на собствениците, разглежда икономическата група от 

гледна точка на собствениците и счита придобитите дъщерни предприятия за функция на 

тяхното богатство. Сред разгледаните теории за консолидацията, теорията на икономичес-

ката единица е единствената, която разглежда подробно интересите на малцинственото 

участие. 
 

Таблица 1 

 

Признаване на отделните елементи в консолидираните финансови отчети  

според различните теории за консолидацията 

 

Елементи 

на фи-

нансови-

те отчети 

 
Теория на: 

 
Икономическата единица 

 
Предприятието майка 

 
Собствениците 

 

Дял на пред-

приятието 

майка 

Дял на 

малцинст-

вено учас-

тие 

 

Дял на 

предприяти-

ето майка 

Дял на 

малцинст-

вено учас-

тие 

 

Дял на 

предприяти-

ето майка 

Дял на 

малцинст-

вено учас-

тие 

Приходи                   

Разходи                   

Нетна 

печалба 
  

    
  

    
  

    

Репутация                   

Справед-

лива 

стойност 

на инвес-

тицията 

  

    

  

    

  

    

Активи                   

Пасиви                   

 

Източник: Baker, R., Christensen, T. & Cottrell, D. (2011), Essentials of Advanced Financial 

Accounting, McGraw-Hill Higher Education, стр. 127 – 128 

Настояща практика за изготвянето  
на консолидирани финансови отчети 

Настоящата практика не се подчинява строго на една или друга от изброените теории за 

консолидацията. Тя притежава предимно характеристики от теорията на икономическата 

единица. МСФО 3 "Бизнес комбинации" е водещият стандарт при практическото изготвяне 

на консолидирани финансови отчети на предприятие майка и едно или повече дъщерни 

предприятия. Целта на МСФО 3 е да подобри уместността, надеждността и съпоставимост-

                                                           
1 Baluch, C., Burgess, D., Cohen, R., Kushi, E., Tucker, P. & Volkan, A. (2010) Consolidation theories and 

push-down accounting: Achieving global convergence. Journal of Finance and Accountancy, стр. 1-12. 
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та на информацията, която предприятията предоставят във финансовите си отчети свързана 

с бизнес комбинации и ефектите от тях.  

Основните характеристики на настоящата практика могат да бъдат обобщени както 

следва: 

Първо, настоящата практика при изготвянето на консолидираните финансови отчети, 

съгласно МСФО, отразява предимно характеристиките на теорията за икономическата еди-

ница. Консолидираните финансови отчети предоставят информация относно активите, па-

сивите, собствения капитал, приходите и разходите както на предприятието майка, така и на 

неговите дъщерни предприятия, като едно единствено отчитащо се предприятие.
1
 

Второ, консолидираните финансови отчети са предназначени главно за кредиторите и 

акционерите на икономическата група и отразяват дейността на консолидираната единица 

като тази на едно единствено предприятие. 

Трето, активите и пасивите на придобитото дъщерното предприятие се оценяват по 

справедлива стойност. 

Четвърто, неконтролиращото (малцинственото) участие се отчита в консолидирания ба-

ланс по справедлива стойност или като пропорционален дял в нетните активи на дъщерното 

предприятие оценени по справедлива стойност. Справедливата стойност за придобитите 

акции с контролно влияние могат да включват и премия, затова те не винаги са надеждна 

база за оценка на неконтролиращото участие по справедлива стойност. Някои автори отпра-

вят критични бележки, че цената, платена от предприятието майка за придобиване на конт-

ролиращо участие не е подходяща основа за оценка на неконтролиращите участия.
2
 Некон-

тролиращото участие има пропорционален дял от промяната в неразпределената печалба и 

резервите на дъщерното предприятие след придобиването. Неконтролиращото участие се 

посочва в раздела на собствения капитал на консолидирания баланс. 

Пето, нетната печалба в консолидираните отчети включва нетната печалба на майката 

плюс пропорционалния дял на предприятието майка от печалбата на дъщерното предприя-

тие като се елиминират всички нереализираните печалби или загуби. 

Шесто, предприятието майка елиминира всички вътрешногрупови печалби и загуби при 

продажбата на материални запаси от предприятието майка към дъщерното предприятие. 

Предприятието майка елиминира пропорционалния дял от вътрешногруповите печалби 

реализирани при продажба на материални запаси от дъщерното предприятие към предприя-

тието майка и всички вътрешногрупови загуби дотолкова, доколкото вътрешногруповата 

продажна цена надвишава справедливата пазарна стойност. Печалбите и загубите от вът-

решногрупови продажби на дълготрайни активи изискват и допълнителни елиминации 

свързани с корекция на разходите за амортизация. 

Седмо, репутацията представлява актив, чиято стойност се определя като от сбора на 

прехвърленото възнаграждение и неконтролиращото участие се приспаднат нетните активи 

оценени по справедлива стойност. 

Заключение 

На настоящия етап сме свидетели на стремеж на регулатора за намаляване на счетовод-

ното разнообразие и установяване на еднозначно тълкуване. Развитието на стандартите не 

би било възможно, ако през годините практиците и представителите от научните среди не 

са посочвали проблемните области и не са търсили решения за тяхното решаване. Чрез 

                                                           
1 IASB (2018), Conceptual Framework for Financial Reporting 
2 Chen, M. L., and Chen, R. D. (2009). Economic entity theory. Journal of Finance and Accountancy,1:1, стр. 

61-68 
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естествената еволюция на теориите на консолидация се променят елементите на консоли-

дирания финансов отчет и стойностните им оценки, за да се стигне до съществуващата 

практика днес, която бъдещето ще покаже дали е най-уместна. 
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ОДИТНИЯТ КОМИТЕТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР –  

ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ* 

Abstract: 

Public sector audit committees are a relatively new norm implemented into organizations that have an 

internal audit unit. The specificity of these organizations determines separate similarities and differences at 

the activity of the audit committees in accordance with the Public Internal Auditing Act and the Independent 

Financial Audit Act 

 

Резюме 

Одитните комитети в публичния сектор са сравнително нова норма, която се въвежда в организа-

циите, които имат звено за вътрешен одит. Спецификата на тези организации обуславя отделни при-

лики и разлики в дейността на одитните комитети по реда на Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор и тези по реда на Закона за независимия финансов одит.  

 

Одитните комитети са сравнително нова регулация и изискване за организациите от 

публичния сектор. С приемането на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) 

през 2006 г., както и допълнението на чл. 18 от 2010 г.
1
 беше дадена възможност ръководи-

телите на организациите попадащи в обхвата на изискванията на закона да сформират оди-

тен комитет. По отношение на одитните комитети в общините се създаде изрична разпоред-

ба, въз основа на която сформирането му е след решения на общинските съвети. Функции-

те, възложени на одитните комитети към този период (2010 г. – 2016 г.) са свързани основно 

с подпомагане на дейността на звеното за вътрешен одит, като комитетът взема отношение 

по всички значими въпроси, които касаят вътрешния одит, както и предоставянето на ста-

новища по статута на звеното, планирането на дейността, изразяващо се в стратегическите и 

годишни планове и годишния доклад за дейността на вътрешния одит. 

По отношение на структурата и състава на одитните комитети, законодателят поставя 

изисквания те да включват външни и вътрешни лица, които да притежават образователна 

степен "магистър" и минимален стаж от 4 години в областта на финансовото управление и 

контрол, вътрешния или външния одит.  

Редът и начинът на осъществяване на дейността на одитните комитети се поставят пред 

двоен режим на утвърждаване – за одитните комитети в общините правилата за дейността 

на комитета се предвижда да се утвърждават от общинските съвети, докато за всички оста-

нали организации от публичния сектор те се одобряват в едномесечен срок от ситуирането им.  

Тази разпоредба, валидна за периода 2010 – 2016 г. не е особено популярна, предвид 

липсата на каквато и да е яснота при структурирането на одитните комитети. Видно от кон-

солидираните годишни доклади, почти няма организации от публичния сектор, които да са 

структурирали такива органи. 

През 2016 г. с промяната на ЗВОПС
2
 се доразвиват и доизграждат правилата и нормите 

за сформирането на одитните комитети в публичния сектор, които от своя страна диферен-

цират и разширяват обхвата на дейност и полезността им.  

Въвежда се задължението за създаване на одитни комитети в министерствата; общините 

с изградени звена за вътрешен одит; както и в Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна 

агенция (ДФЗРА). Предоставена е възможност организациите, които не са изрично задъл-

                                                           
* гл. ас. д-р Ина Лечева, катедра "Финансов контрол", Финансово-счетоводен факултет, УНСС 
1 ЗВОПС, чл. 18, обн. ДВ бр. 27/2006 г., редакция към ДВ бр. 54/2010 г. 
2 ЗВОПС, чл. 18, обн. ДВ бр. 27/2006 г., редакция към ДВ бр. 51/2016 г. 
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жени по закона и имат изградено звено за вътрешен одит, да могат също да изградят одитни 

комитети по свое желание и решение на ръководството.  

Поставя се изискване за техния състав, численост и квалификация. Одитните комитети 

следва да са между 3 и 5 члена, един от които да е председател с мандат от 3 години. Изиск-

ването е най-малко 2/3 от тях да са външни лица, което само по себе си в чисто аритметичен 

план води до резултата, че винаги в състава на одитния комитет вътрешното лице ще е едно. 

Друг аспект от изискванията за членовете е в посока на тяхната квалификация (степен ма-

гистър), което остава непроменено, като се увеличава условието за придобит стаж от 4 на 5 

години в областта на: управлението и контрола, вътрешния или външния одит. Предвид 

възможността едни и същи членове да участват в много на брой одитни комитети е въведе-

но ограничение, едно лице да не участва в повече от два такива.  

Определянето на състава на одитните комитети се предвижда да се извърши след опре-

делен съгласувателен режим за отделните категории разпоредители. За министерствата 

(вкл. и министерство на финансите) съставът се определя от съответния министър след 

съгласуване с министъра на финансите по определения ред в наредбата. В общините, пред-

виденият ред определя внасяне от кмета на общината на проект на решение на общинския 

съвет за състава на одитнитя комитет. За ДФЗРА се предвижда съставът на одитния комитет 

да се определи от управителния съвет след съгласуване с министъра на финансите.  

Промяната през 2016 г. касае не само структурирането и състава на одитните комитети, 

а и обхвата на правомощията им.  

Обхвата на правомощията се разширява, като се въвеждат допълнителни изисквания 

свързани със следните аспекти: 

 Поставя се изискване вече не просто одитния комитет да дава становище, а да съгла-

сува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните пла-

нове за дейността по вътрешен одит. Промяната на нормата е в посока одобряване на конк-

ретните действия и документи на звеното, както и невъзможността за одобряването им от 

ръководителя на организацията, без съгласието на половината
1
 от членовете на одитния 

комитет; 

 Разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит. 

Аналогична е промяната, както и при статута и плановете на звеното по отношение на го-

дишния доклад на звеното. Вече се изисква приемане с решение на годишния доклад, а не 

просто да се запознае и да вземе отношение. Тук изниква въпросът, свързан с разпоредбата 

на чл. 40, ал. 2 от ЗВОПС, съгласно която ръководителя на вътрешния одит (РВО) изготвя 

годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го предоставя на ръководителя на органи-

зацията и на одитния комитет. В допълнение, следва да се отбележи и разпоредбата на чл. 

28 от наредбата, съгласно която в срок от един месец, одитният комитет разглежда и приема 

с решение представения от РВО годишен доклад за дейността по вътрешен одит. А какво се 

случва ако одитният комитет не приеме доклада? За тази хипотеза не се споменава нищо… 

Което от своя страна се оставя като решение от всеки ръководител за всеки отделен случай. 

 запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени 

одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответна-

та организация. Разпоредбата остава непроменена по отношение на становищата по значи-

мите въпроси, касаещи вътрешния одит. Но за сметка на това се разширява с възможността 

за изразяване на становище по отношение на извършени одитни ангажименти и одитни 

доклади. Това разширяване на правомощията на одитните комитети ще подпомогне ръко-

                                                           
1 Бел. автора: съгл. чл. 18, ал. 7 ЗВОПС, решенията и становищата на одитния комитет се вземат с 

мнозинство повече от половината от всички негови членове, като се изключва неприсъственото взе-

мане на решения. 
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водството и одиторите при осъществяване на дейността по вътрешен одит и управлението 

на организациите от публичния сектор.  

 Друга част от разширяването на обхвата на правомощията на одитните комитети е 

свързана с изискването да наблюдават процесите и да дават становища с препоръки за по-

добряването им по отношение на: управление на риска в организацията, финансово отчита-

не и ефективността на системите за вътрешен контрол. Това е изцяло ново изискване, което 

ангажира одитните комитети да участват пряко и косвено в процесите по управление, фи-

нансово отчетност и вътрешен контрол като цяло. Разпоредбите кореспондират с новите 

изисквания за дейността на одитните комитети при предприятията от обществен интерес
1
. 

 Не на последно място е правомощието, одитният комитет да осъществява взаимо-

действието с външните за организацията одитори. Същото правомощие беше вменено до 

скоро в обхвата на вътрешния одит.  

Заседанията на одитния комитет следва да се провеждат минимум веднъж на два месеца, 

като същите за да са легитимни следва да са присъствени и да участват пряко повече от 

половината от членовете му. Заседанията се организират, свикват и ръководят от председа-

теля на одитния комитет. За да се вземе решение, то следва да е взето с мнозинство повече 

от половината от всичките му членове.  

Съществен аспект от дейността е въвеждането на задължително изпълнение на дадените 

препоръки от ръководителя на организацията по становищата на одитния комитет, свързани 

с конкретни одитни ангажименти, управлението на риска в организацията, финансовото 

отчитане и ефективността на системите за вътрешен контрол. В случай на неизпълнение на 

дадените препоръки от страна на ръководителя на организацията, както и при не съгласува-

не на стратегическите и годишни планове или статута на звеното, одитния комитет изпраща 

информация за това до министъра на финансите.  

Друг аспект от дейността на одитният комитет е възможността за изразяване на стано-

вище и предприемане на мерки и действия в случаите, предвидени в чл. 30 от ЗВОПС, изра-

зяващи се в не предприемане на действия от страна на ръководителя на организацията в 

установените срокове при идентифицирани и докладвани индикатори за измами от вътреш-

ните одитори. Законът в тези случаи е предвидил, РВО да уведоми кумулативно компетент-

ните органи и одитния комитет (ако има такъв).  

През 2017 г., Министерският съвет приема наредба
2
 с която се определя реда и начина за 

определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния 

сектор. 

Правомощията на одитните комитети са както различни, така и имат общи допирни точ-

ки в различните нормативни и поднормативни актове по отношение на организациите от 

публичния сектор по реда на ЗВОПС и предприятията в публичен интерес по реда на Закона 

за независимия финансов одит (ЗНФО).  

С изменение на чл. 18, ал. 4
3
 от ЗВОПС се избегна дублирането на дейността на одитни-

те комитети за предприятията, които попадат в обхвата на ЗВОПС и ЗНФО. Промяната 

предвижда изключване на задължението за сформиране на одитни комитети по реда на 

ЗВОПС в предприятията от обществен интерес в които се създават одитни комитети по реда 

на ЗНФО. Тази промяна предотвратява създалите се противоречия и неясен ред и изисква-

ния към тази категория предприятия, поради наличието на относително разнородни изиск-

вания към тях.  

                                                           
1 ЗНФО, обн. ДВ бр. 95/2016, изм. ДВ бр. 15/2018, чл. 107 и 108 
2 НАРЕДБА за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организаци-

ите от публичния сектор, обн. ДВ бр. 11/2017 г. 
3 Изменение на ЗВОПС, обн. ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. 
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Друг съществен аспект от промените през 2019 г. е насочен към налагане на админист-

ративно-наказателни разпоредби при несформиране на одитни комитети на задължените 

организации. Промяната предвижда налагане на глоби на ръководителите на организациите 

в размер от 200 до 600 лв. при неизпълнение на това им задължение. Тази мярка посочва 

волята на законодателя за структуриране и ефективна дейност на одитните комитети в пуб-

личния сектор. 

По същество приликите и разликите в дейността на одитните комитети по реда на двата 

закона (Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за независимия финансов 

одит) могат да се обобщят в табличен вид по следния начин: 

 

чл. 18, ал. 5 от ЗВОПС, ДВ бр. 13/2019 чл. 108 от ЗНФО, ДВ бр. 15/2018 

т. 1 съгласува статута и числеността на ЗВО, 

стратегическите и годишните планове за 

дейността по ВО 

  

т. 2 разглежда и приема с решение доклада 

за състоянието на СФУК и годишния 

доклад за дейността по ВО 

  

т. 3 запознава се при необходимост и дава 

становища по одитните доклади за из-

вършени одитни ангажименти и по всич-

ки значими въпроси, свързани с ВО в 

съответната организация 

  

т. 4 наблюдава процеса по управление на 

риска в организацията и дава становища 

с препоръки за подобряването му 

т. 3 наблюдава ефективността … на системата за 

управление на риска ….по отношение на 

финансовото отчитане в одитираното предп-

риятие; 

т. 5 осъществява взаимодействие с външните 

одитори 

  

т. 6 наблюдава процесите на финансово 

отчитане в организацията и дава стано-

вища с препоръки за подобряването им 

т. 2 наблюдава процеса на финансово отчитане и 

представя препоръки и предложения, за да 

се гарантира неговата ефективност; 

т. 7 наблюдава ефективността на системите 

за вътрешен контрол в организацията и 

дава становища с препоръки за подобря-

ването им 

т. 3 наблюдава ефективността на вътрешната 

контролна система…и на дейността по ВО 

по отношение на финансовото отчитане в 

одитираното предприятие; 

  т. 1 информира УО и НО на предприятието за 

резултатите от задължителния одит и пояс-

нява по какъв начин задължителният одит е 

допринесъл за достоверността на финансо-

вото отчитане, както и ролята на одитния 

комитет в този процес 

  т. 4 наблюдава задължителния одит на ГФО, 

включително неговото извършване, като 

взема предвид констатациите и заключения-

та на Комисията по прилагането на чл. 26, 

параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014; 

  т. 5 проверява и наблюдава независимостта на 

регистрираните одитори в съответствие с 

изискванията на глави 6 и 7 от ЗНФО, както 

и с чл. 6 от Рег. (ЕС) № 537/2014, включи-

телно целесъобразността на предоставянето 

на услуги извън одита на одитираното пред-

приятие по чл. 5 от същия регламент; 
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  т. 6 отговаря за процедурата за подбор на регис-

трирания одитор и препоръчва назначаване-

то му с изключение на случаите, когато 

одитираното предприятие разполага с коми-

сия за подбор 

  т. 7 уведомява Комисията, както и УО и НО на 

предприятието за всяко дадено одобрение по 

чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от 

датата на решението 

  т. 8 отчита дейността си пред органа по назнача-

ване 

чл. 

36. 

(1)1 

до 1 февруари председателят на одитния 

комитет изготвя годишен доклад за дей-

ността му през предходната година, 

който представя на РО, на председателя 

на колективния орган за управление, ако 

има такъв, а за общините – на председа-

теля на ОС. 

т. 9 изготвя и предоставя на Комисията в срок до 

30 юни годишен доклад за дейността си 

 

Общите допирни точки в правомощията и задълженията на одитните комитети структу-

рирани по реда на ЗВОПС и ЗНФО, могат да се обобщят както следва: 

 наблюдава процеса по управление на риска; 

 наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с 

препоръки за подобрението му; 

 наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и дава препоръки за по-

добряването им; 

 изготвя годишен доклад за дейността си през предходната година и го предоставя на 

ръководството; 

Различията при правомощията и задълженията на одитните комитети структурирани по 

реда на ЗВОПС и ЗНФО, се изразяват в: 

 по реда на ЗВОПС, одитният комитет: съгласува статута и числеността на ЗВО; съг-

ласува стратегическите и годишните планове за дейността по ВО; приема с решение годиш-

ния доклад за дейността по ВО; запознава се при необходимост и дава становища по одит-

ните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с 

ВО в съответната организация;  

 по реда на ЗНФО, одитният комитет: информира управителните и надзорни органи 

на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задъл-

жителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята 

на одитния комитет в този процес; наблюдава задължителния одит на ГФО, включително 

неговото извършване; проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори; 

отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването 

му; отчита дейността си пред органа по назначаване; изготвя и предоставя на Комисията в 

срок до 30 юни годишен доклад за дейността си. 

В заключение, могат да се изложат следните изводи относно функционирането на одит-

ните комитети: 

На първо място, одитните комитети в публичния сектор имат съществена роля по отно-

шение на организацията и функционирането на вътрешно-контролните системи. Това от 

                                                           
1 НАРЕДБА за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организаци-

ите от публичния сектор, обн. ДВ бр. 11/2017 г. 
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своя страна ангажира състава им с процесите по управление на риска, адекватната реакция 

на ръководството и коректното финансово отчитане на дейността. 

От друга страна, поставените изисквания към членовете им (вътрешни и външни) следва 

да подпомогне в максимална степен ръководството на организацията и дейността на звената 

по вътрешен одит. Тази медиаторна функция ще подпомогне функционирането на вътреш-

ния одит.  

Не на последно място, отговорностите по отношение на годишното докладване на дей-

ността на вътрешния одит ще спомогне за по-адекватната дейност на звената за вътрешен 

одит в интерес на организациите от публичния сектор.  
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ  
НА АВТОМОБИЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

*
 

Резюме 

В законодателствата на страните от Европейския съюз съществуват конкретни разпоредби по от-

ношение на данъчното облагане на автомобилите, които вече доведоха до промяна в българското 

законодателство в сила от началото на 2019г. В България продължава дебатът доколко успешно чрез 

промени в данъчното законодателство може да се подпомогне понижаването на вредните емисии СО2 

и това да подобри качеството ни на живот, без да се намалят бюджетните приходи. Данъчната поли-

тика следва да бъде разглеждана като инструмент, който да подпомага опазването на околната среда, 

и данъчното облагане на ползването на автомобилите е съществен елемент от тази политика. 

Ключови думи: данъчен контрол, данъчно облагане на автомобилите, околна среда 

 

Abstract 

The regulations relevant to passenger cars, which exist in the tax legislation of the European Union 

Member States have led to respective changes in the Bulgarian legislation as of the beginning of 2019. In 

Bulgaria the debate on whether changes in the tax legislation could facilitate the decrease of the harmful СО2 

emissions and improve the quality of life without decreasing budget revenues continues. The tax policy 

should be perceived as an appropriate instrument in protecting the environment and the taxation of passenger 

cars is a significant element of such policy. 

Keywords: tax control, taxation of passenger cars, environment 

JEL класификация/ JEL Classification: H23, H24, H25, H26, H32 

1. Увод 

В края на 2018 г. общественото внимание в България бе привлечено от някои специфич-

ни данъчни аспекти на притежаването и ползването на автомобили – новата методика на 

данъчно облагане на автомобили в Закона за местните данъци и такси и високите цени на 

горивата. Тези въпроси, освен други актуални проблеми, предизвикаха спонтанни протести 

в страната (Виж [1]) и може би дадоха допълнителни аргументи за налагане на президентс-

ко вето върху приетите от Народното събрание промени в пакета данъчни закони. Впослед-

ствие Народното събрание преодоля президентското вето (Виж [2]) и промените в методи-

ката на данъчното облагане на автомобилите чрез изменение на Закона за местните данъци 

и такси влязоха в сила от 01.01.2019 г.  

Темата за данъчните аспекти на цените на горивата бе в основата и на масови демонст-

рации във Франция, които все пак доведоха до отлагане на планираното през 2019 г. пови-

шаване на акцизите върху горивата. 

Независимо от тези примери на спонтанни социални напрежения в Европа, в това число 

и в България, на ниво публична администрация и от граждански организации се повдигат 

все повече въпроси, свързани със замърсяването на околната среда и различните активни 

мерки, които могат да се предприемат за изчистване на въздуха (Виж [3]). Автомобилите, 

освен повишаващи шума, безспорно са и едни от основните замърсители на въздуха по 

отношение на нивата СО2, фини прахови частици и вредни емисии. От друга страна произ-

водството и експлоатацията на автомобили е структуроопределящ отрасъл за икономиките 

на Европа и съществен приходоизточник за бюджетите на страните от Европейския съюз.  

                                                           
* Гл. ас. д-р Георги Ранчев, УНСС, катедра "Финансов контрол", granchev@unwe.bg 
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От тази гледна точка интерес представлява дали и доколко данъчната политика може да 

влияе на опазването на околната среда. Във фокуса на настоящия анализ са някои текущи 

данъчни и екологични проблеми, свързани с ползването на автомобили в България и в стра-

ните членки на Европейския съюз. 

2. Бюджетни приходи от моторни превозни средства в Европейския съюз 

Производството на моторни превозни средства, включително на автомобили, резервни 

части и най-различни свързани с тях компоненти са структуроопределящи за износа и като 

цяло за икономиката на Европейския съюз. Броят на заетите в автомобилната индустрия в 

Европейския съюз надхвърля 13 милиона души или над 6% от работоспособното население 

(Виж [4]). Според актуални данни на АСЕА (European Automobile Manufacturers’ 

Association), която обединява водещите производители на автомобили в Европейския съюз, 

бюджетните приходи от моторни превозни средства (МПС) в средногодишен аспект дости-

гат 413 милиарда евро само за 14 от страните членки (Виж [5]). В тези бюджетни приходи 

се включват основно ДДС от продажбата и сервизирането на превозни средства, данъци при 

производството и продажбата на резервни части, горива и смазочни материали, регистра-

ции, данъци за притежаването на МПС, данъци при застраховането, тол такси и други. Зна-

чителна част от тези бюджетни приходи от около 318 милиарда евро се генерират в 5 от 

държавите членки – Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания
1
. Приходите 

от ДДС на ниво Европейски съюз се влияят пряко от цените и обема на търгуваните горива 

и намират сериозно отражение върху изпълнението на бюджетите на съответните държави. 

Акцизите, дължими за автомобилните горива, също имат съществен ефект върху бюджет-

ните приходи. В Таблица 1 са обобщени основните данни за приложимите ставки за ДДС 

при придобиване на превозни средства и акцизи за горивата за 2018 г. в страните членки на 

Европейския съюз. 
 

Таблица 1 

 

ДДС и акцизи за МПС в ЕС за 2018 г.2 

 

Държава ЕС ДДС ставка Акцизи за горива в евро/1000 литра 

1 2 3 4 

Австрия 20% 515 425 

Белгия 21% 615 560 

България 20% 363 330 

Великобритания 20% 661 661 

Германия 19% 655 470 

Гърция 24% 700 410 

Дания 25% 566 364 

Естония 20% 563 493 

Ирландия 23% 588 479 

Испания 21% 461 367 

Италия 22% 728 617 

Кипър 19% 479 450 

Латвия 21% 476 372 

Литва 21% 434 347 

Люксембург 17% 465 338 

                                                           
1 Към датата на изготвяне на публикацията Великобритания е член на Европейския съюз 
2 Ситуация към 01.01.2018 г. Обменни курсове на еврото към 20.03.2018. 
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Продължение 

1 2 3 4 

Малта 18% 549 472 

Полша 23% 395 346 

Португалия 23% 659 471 

Румъния 19% 424 394 

Словакия  20% 514 368 

Словения 22% 508 426 

Унгария 27% 391 360 

Финландия 24% 703 530 

Франция 20% 659 547 

Холандия 21% 778 490 

Хърватия 25% 519 411 

Чехия 21% 505 431 

Швеция1 25% 670 591 

 

Източник: АСЕА Tax Guide 2018 и авторски анализ 

 

Видно от обобщените по-горе данни, ставките на акцизите върху горивата за България 

са най-ниските на ниво Европейски съюз – 363 евро на 1000 литра за бензина и 330 евро на 

1000 литра за дизела при минимални възможни нива в ЕС от 359 евро за 1000 литра бензин 

и 330 евро за 1000 литра дизел.  

3. Тенденции в данъчното облагане на превозните средства  
в страните от Европейския съюз 

Резките промени в цените на петрола влияят съществено върху фискалните показатели и 

все по-често приходните администрации търсят нови източници на приходи, които да ком-

пенсират евентуални загуби. Според Александър Унфрид (Alexander Unfried) от PwC се 

забелязват две основни тенденции по отношение на данъчното облагане на превозните 

средства в Европа през 2016 г.[6]: 

 Повишаване на данъчните ставки на разнообразните режими на облагане на автомо-

билите като компенсация на увеличените бюджетни дефицити вследствие на повишени 

разходи за поддръжка и изграждане на публична инфрастуктура и намаляващи цени на 

петрола, водещи до по-ниски приходи от ДДС и акцизи за горивата. 

 Доразвиване на идеята за данъчно облагане, което да стимулира мерки за опазване на 

околната среда – в т.ч. данъчни преференции за хибридни или електрически автомобили и 

специфично облагане на автомобилите въз основа нивото на замърсяване с СО2. 

В почти всички страни от Европейския съюз данъчното облагане и дължимите данъци за 

притежание и ползване на автомобили са вече малко или повече свързани с нивото на еми-

сиите СО2, които автомобилите отделят в атмосферата на километър пробег – т.е. може да 

се предположи, че колкото по-ниски са тези вредни емисии, толкова по-нисък би следвало 

да бъде и съответно е данъкът за притежание и ползване на автомобила.  

Актуалните данни на АСЕА (Виж [5] и [7]) относно наличието и респективно степента 

на прилагане на данъчното облагане на базата на конкретни нива на емисии СО2 и базата за 

облагане с данъци за притежание на автомобили за 2018 г са обобщени в Таблица 2: 

  

                                                           
1 Включва енергийни и СО2 данъци 
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Таблица 2 

 

Данъчно облагане на база емисии СО2 и притежаване на автомобили в ЕС за 2018 г. 

 

Държава ЕС Данъчно облагане на база емисии СО2 База данък притежание автомобили 

Австрия Да Мощност на двигателя (kW) 

Белгия Да Кубатура, емисии СО2 и тип гориво 

България1 Не Мощност на двигателя (kW) и възраст 

Великобритания Да Обем на двугателя или емисии СО2  

Германия Да Емисии СО2 и кубатура 

Гърция Да Мощност на двигателя/ емисии СО2 

Дания Да Консумация на гориво и маса 

Естония Не няма 

Ирландия Да Емисии СО2 

Испания Да Мощност на двигателя (hp) 

Италия Не Мощност, Евро стандарти 

Кипър Да Емисии СО2 

Латвия Да Маса, кубатура, мощност на двигателя  

Литва Не Няма 

Люксембург Да Емисии СО2 или кубатура 

Малта Да Емисии СО2 и възраст 

Полша Не Няма 

Португалия Да Емисии СО2 и кубатура 

Румъния Да Кубатура 

Словакия  Частично Кубатура 

Словения Да Кубатура 

Унгария Частично Възраст 

Финландия Да Емисии СО2, маса х брой дни 

Франция Да Емисии СО2 и тип гориво 

Холандия Да Маса, провинция, гориво, емисии СО2 

Хърватия Да Мощност на двигателя (kW) и възраст 

Чехия Частично Обем на двугателя 

Швеция Да Маса, гориво или емисии СО2 

 

Източник: АСЕА и авторски анализ 

 

Видно от представените данни е налице значително разнообразие от приложими режими 

и методики за данъчно облагане на автомобилите в страните от Европейския съюз.  

Очевидно всяка от страните е извървяла собствен законодателен път, за да се достигне 

до баланс между обществения интерес и нуждите на фиска. Основните фактори, определя-

щи размера и тежестта на данъчното облагане, са мощността на двигателите, кубатурата, 

типа на горивото, количеството емисии СО2, които конкретният модел отделя в атмосфера-

та, както и възрастта на автомобила. 

В резултат на направения анализ на информацията за прилагане на определени режими 

за данъчно облагане на автомобилите може да се обобщи, че в 20 от страните членки на 

Европейския съюз (71%) са налице режими на данъчно облагане, свързани с количеството 

емисии СО2. В пет от страните членки (18%) не е налице данъчно облагане, базирано на 

емисии СО2 , а останалите 3 страни от съюза (11%) прилагат подобен начин на облагане 

само частично.  

                                                           
1 За 2019 г. има промяна в подхода на облагане 



428 

Така обобщените резултати от анализа на приложимостта на режими на данъчно облага-

не на автомобилите, основано на конкретно ниво на емисии СО2 са представени в Графика 1: 

 
 

Като други важни аспекти на данъчното облагане на превозните средства в Европейския 

съюз могат да се посочат прилагането на специфични данъчни преференции (виж Таблица 

3) вкл. освобождане пълно или частично от данък МПС за електрически и/или хибридни 

автомобили и автомобили с по-ниски нива на емисии на СО2. Според АСЕА (Виж [9]) е 

налице ясна връзка между пазарния дял на електрически автомобили и наличието на раз-

лични по обем и характер данъчни и неданъчни стимули за придобиването и ползването на 

подобни автомобили. Тези стимули са основно свързани с допълнителни данъчни намале-

ния и освобождавания в страни като Австрия и Германия, или като субсидии/бонуси за 

купувачите като тези във Франция или Великобритания. 

Няма как да се пренебрегне и очевидната връзка между дела на електрически автомоби-

ли и нивото на БВП на глава от населението. По данни на АСЕА (Виж [10]), делът на елект-

рически автомобили е на практика 0% в страни с БВП на глава от населението под 18,000 

евро за година, включително страните от Централна и Източна Европа плюс Гърция. Паза-

рен дял от над 1.8% при покупката на нови автомобили за електрическите коли се постига 

единствено в страните с годишен БВП на глава от населението над 35,000 евро. Ако се опи-

таме да вземем пример от Норвегия, ще установим, че при БВП на глава от населението от 

67,000 евро годишно, постигнатият пазарен дял на електрическите автомобили от всички 

новозакупени автомобили е 39.3% – почти двойно над средното за Европейския съюз. 

Видно от данните на АСЕА [11] в Таблица 3 е, че през 2018 г. броят на страните от Ев-

ропейския съюз, които не освобождават от данък МПС електрическите автомобили, е едва 4 

(14%) , а тези които ги освобождават частично е 7 (25%). В останалите 17 страни членки 

(61%) е налице пълно освобожадване от данък МПС на електрическите автомобили. 

 

[CATEGORY 

NAME] 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 

NAME] 

[PERCENTAGE] 

Не 

18% 

Графика 1: Прилагане на данъчно облагане на база емисии СО2 в ЕС  

Да Частично Не 
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Таблица 3 

 

Данъчни преференции и стимули за електрически автомобили в ЕС 

 

Държава ЕС Данъчни преференции и стимули 

 Данък МПС Политика на стимули 2016 Политика на стимули 2018 

Австрия освобождаване да да 

Белгия освобождаване да да 

България освобождаване не не 

Великобритания освобождаване не да 

Германия освобождаване да да 

Гърция освобождаване не не 

Дания частично не не 

Естония без освобождаване не не 

Ирландия освобождаване не да 

Испания частично да да 

Италия освобождаване не да 

Кипър частично не не 

Латвия освобождаване не не 

Литва без освобождаване не не 

Люксембург частично не да 

Малта частично не не 

Полша без освобождаване не не 

Португалия частично не да 

Румъния освобождаване не да 

Словакия  освобождаване не не 

Словения освобождаване не да 

Унгария освобождаване не не 

Финландия частично не не 

Франция освобождаване да да 

Холандия освобождаване не не 

Хърватия без освобождаване не не 

Чехия освобождаване не не 

Швеция освобождаване да да 

 

Източник: АCEA 2018 [11], PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide [12] и авторски анализ 

 

Като друга тенденция по отношение на държавната политика към екологично ориенти-

раните автомобили може да се отбележи и увеличаването на броя страни от Европейския 

съюз, които предоставят различни по обем и вид стимули и/или субсидии за закупуването 

на подобни автомобили. Видно от данните от изследването на PwC (Виж [12]) през 2016 

едва в 6 от страните членки са били налице подобни стимули. При анализа на данните на 

АСЕА(Виж [11]) за 2018 г. се установи, че броят на страните, предоставящи подобни сти-

мули, се е увеличил до 13 (46%) от страните членки на Европейския съюз. Също така за 

този род автомобили се набюдава и преференциално ДДС третиране – в част от страни 

членки на ЕС е налице право на пълен данъчен кредит при закупуване на електрически 

автомобили, макар и в 2 от тези страни членки (Австрия и Португалия) то да е лимитирано 

чрез максимално приемлив за ДДС цели размер на данъчната основа, върху която се начис-

лява ДДС и съответно може да се ползва данъчен кредит.  

Предвид все по-изразителната политика на ниво Европейски съюз и повишените очаква-

ния на обществото по отношение на мерките за опазване на околната среда няма да са изне-
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нада и нови законодателни инициативи в посока стимулиране на ползването на екологично 

ориентирани автомобили в страните членки, съобразени с бюджетните им възможности. 

4. Данъчна политика в България по отношение на автомобили 

Данъчната политика на България по отношение на облагането на ползването на автомо-

били има няколко основни законови източника, които са: ЗМДТ, ЗАДС, ЗДДС, ЗКПО и 

ЗДДФЛ. В последните няколко години българското данъчно законодателство претърпя 

значителни промени в посока регламентиране и детайлизиране на данъчното третиране на 

ползването на автомобили както за лични, така и за служебни цели.  

По отношение на данъка върху превозните средства, дължим от собственика съгласно 

ЗМДТ [13], може да се отбележи, че системата на облагане на собствеността на автомоби-

лите до 31.12.2018 значително се различаваше от данъчните системи в повечето страни 

членки на ЕС. До 01.01.2019 в България облагането беше на база мощност на двигателя, а 

не на база грам/емисии СО2, които автомобилите отделят в атмосферата на километър про-

бег. Нещо повече, съгласно предишната версия на чл. 55 от ЗМДТ по-новите автомобили, 

които обикновено са с по-ниски емисии СО2 поради по-висока икономичност на разхода на 

гориво, се облагаха до 2.8 пъти по-високо от автомобилите на възраст над 14 години. Спо-

ред анализ на "Банкеръ" [14], причината за промяна на данъчното облагане на автомобилите 

е свързана с факта, "че през 2017 г. страната ни бе осъдена от Брюксел заради мръсния въз-

дух".  

Как и доколко институциите на Европейския съюз трябва и могат да влияят на вътреш-

ното ни законодателство е предмет на отделна дискусия. Безспорно, България, като страна 

членка на Европейския съюз и ползваща значителни средства от европейски фондове, след-

ва да се съобразява със законодателството на съюза и от тази гледна точка подлежи на 

предварителен, текущ и последващ контрол (Виж [15] и [16]). 

Съгласно последната редакция за чл. 55 от ЗМДТ в сила от 01.01.2019 г. за леки и товар-

ни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният да-

нък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната 

формула: 

 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни авто-

мобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощ-

ността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила, по следната формула: 

 

ИмК   СkW x Кгп, 

 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се 

определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с 

наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW; 
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б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила (Таблица 4): 
 

Таблица 4 

 

Коригиращ коефициент автомобили година производство 

 

Брой на годините от годината на производство 

(вкл. годината на производство) 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

Източник: Закон за местните данъци и такси [13] 

 

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологич-

ната категория на автомобила (Таблица 5): 
 

Таблица 5 

 

Коригиращ коефициент автомобили екологична категория 

 

Екологична категория Коефициент 

без категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10 – 1,40 

"Евро 3" 1,00 – 1,10 

"Евро 4" 0,80 – 1,00 

"Евро 5" 0,60 – 0,80 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 – 0,60 

 

Източник: Закон за местните данъци и такси [13] 

 

Видно от разпоредбите на ЗМДТ, законодателят прехвърля изцяло в тежест на общините 

деликатното решение за конкретния размер на два от коефициентите, които на практика 

определят и конкретния размер на данъка за автомобилите. Според проучване на Mediapool 

[17], през изборната 2019 г. големите общини "предлагат минимално вдигане на данъка за 

по-замърсяващите автомобили".  

Независимо от очакваната минимална корекция на приходите от данъка за автомобилите 

през 2019 г. е важна промяната в политиката и начина на мислене, като все по-дълбоко се 
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отчита нуждата от прилагане на активни мерки за опазване на околната среда и чистотата 

на въздуха в България. 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ от данък върху превозните средства се освобождават 

електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни 

средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 [18]. 

По отношение на ДДС, основните разпоредби, с които безвъзмездното използване на 

стока или услуга за лични нужди е приравнено на възмездна, респективно облагаема дос-

тавка, бяха основно редактирани и влязоха в сила от началото на 2014 г. Според НАП [19], в 

случаите когато стоки – в случая служебни автомобили, се използват както за стопанска 

дейност, така и за лични цели, данъчно задълженото лице може да реши:  

 да ползва данъчен кредит за служебния автомобил, доколкото това не се ограничава 

от чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, и да начислява данък за доставката на услугата по използ-

ването на стоката за лични нужди по определена методика, или 

 да упражни правото на данъчен кредит за автомобила и съпътстващите ползването 

му разходи, доколкото се позволява от ЗДДС, в пропорция, съответстваща на пропорцията 

на (oчакваното) използване на актива за стопанската дейност и за лични нужди, което след-

ва да се утвърди като методика в конкретната фирма като по този начин се избягва задъл-

жението за начисляване на ДДС при ползването за лични нужди, доколкото пропорцията се 

спазва. 

В случай, че предприятието реши да запази изцяло в личните активи тези автомобили, 

като ги изключи от системата на ДДС, то няма да се ползва ДДС кредит при придобиването, 

но няма да е налице и задължение за начисляване при предоставянето/ползването.  

В резултат на дискусиите, свързани с прилагането на новите разпоредби в ЗДДС и пос-

ледвалите изменения в ППЗДДС, се установиха още два сериозни данъчни аспекта на полз-

ването на служебни автомобили и за лични цели – как подобен вид разходи следва да се 

третират за целите на ЗКПО и какво би следвало да е третирането им от гледна точка на 

физическите лица ползватели на тези служебни автомобили, ако ги използват и за лични 

цели. 

В тази връзка се предприеха и законодателни промени в ЗКПО, като съгласно новите 

разпоредби на ЗКПО се въвежда нов вид еднократен данък чрез създаване на нова алинея 4 

на чл.204, като подлежащи на облагане вече са разходите в натура, свързани със собствени, 

наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свър-

зани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за уп-

равление и контрол (наети лица), като по този начин се избягва индивидуалното подоходно 

облагане по реда на ЗДДФЛ.  

Практиката на НАП по отношение на ДДС третирането на ползването на активи и за 

лични цели и облагането на разходите в натура за целите на ЗКПО тепърва ще се развива, 

доколкото указанията на НАП по отношение на данъчното третиране на подобен род не са 

изчерпателни. 

5. Заключение 

Анализът на актуалните данъчни разпоредби на страните членки на Европейския съюз 

показва, че в повечето държави е налице активна политика на стимулиране на ползването на 

екологично ориентирани и все по-малко замърсяващи атмосферата автомобили чрез адек-

ватни изменения в данъчното законодателство. В България се води активен дебат доколко 

успешно чрез промени в данъчното законодателство може да се подпомогне понижаването 

на вредните емисии СО2 и това да подобри качеството ни на живот, без да се намалят бю-

джетните приходи и засегнат интересите на големи обществени групи.  



433 

Данъчната политика на България следва да бъде разглеждана като инструмент, който да 

подпомага успешно опазването на околната среда и данъчното облагане на ползването на 

автомобилите е съществен елемент от тази политика. С повишаването на доходите на насе-

лението и стабилизирането на икономиката се повишава и употребата на автомобилите в 

личния и служебния ни живот и замърсяването на въздуха се превърна в проблем, на който 

се обръща все по-сериозно внимание.  

На база европейското законодателство и практиката в отделните държави можем да 

очакваме и нови законодателни инициативи в областта на данъците, които да отговорят 

адекватно на очакванията на българското общество. 
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ПРАКСЕОЛОГИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ: 

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
*
 

The relevance of the article is due to the fact that the accounting policy, being a practical constitutional 

document for an enterprise, requires the attention of scientists and practitioners, as well as a completely new, 

that is, innovative approach. 

In the course of the study, it was proved that in studying trends in the development of accounting policies 

and their influence on the management system, the praxeological approach is the most reasonable and 

significant. 

To solve these problems, the publication used general scientific and specific research methods. The basis 

of the study was the dialectical method of scientific knowledge of economic phenomena and processes. 

Methods such as grouping, comparison, and specification allowed to evaluate scientific approaches to 

accounting policies, and were also used in the comparative assessment of different types of accounting. 

Monographic and abstract-logical methods were used in the presentation of analytical trends. Economic-

statistical and expert methods were applied in the study of the state of practical application of accounting. The 

use of the graphical method ensured visibility of statistical data and research results. 

Information base of the conducted research was the development and publication of scientific 

achievements of domestic and foreign scientists, legislative and regulatory acts on management accounting 

and accounting policies, international accounting standards, industry guidelines for the organization of 

enterprises, materials of the State Statistics Service, reference information publications and materials of 

reports of scientific and practical conferences, data of statistical reporting. 

The article presents the results of the survey, which can assess the attitude of accountants, managers and 

the average level of enterprise management to various types of accounting and the impact on the formation of 

accounting policies in various aspects. The accounting policy of management accounting is innovative in its 

essence, since it develops the methodology and expands the boundaries of impact at an incredible speed both 

from a practical and scientific point of view. Modern theories of management accounting are clearly 

personalistic in nature, because they reduce the explanation of business management processes to the 

behavior of individuals in these processes. 

The article defines that accounting praxeology, being a general theory of accounting and management 

activities, reveals its essence, patterns and ways of achieving the effectiveness and success of the activities of 

accounting and management personnel. Being a practice-oriented methodological system, accounting 

praxeology integrates philosophical, scientific, and practical knowledge in the area of accounting activities. 

It is proved that the modeling of accounting policies of management accounting improves the concept of 

accounting policies of management accounting, allows you to highlight the mission, goals and objectives of 

accounting policies, contributes to the selection of the most optimal management decisions, and is also a way 

to improve the methodology of accounting policies of management accounting. The innovativeness of this 

model lies in the fact that, based on the generalization of the theoretical basis of accounting policies, the 

conceptual basis of its formation was highlighted and new principles for the formation of accounting policies 

for management accounting and parameters for evaluating the effectiveness of its practical implementation 

were added. 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что учетная политика, являясь пракически конституци-

онным документом для предприятия, требует к себе внимания со стороны ученых и практиков, а 

также совершенно нового, то есть инновационного подхода.  

В ходе исследования доказано, что при исследовании тенденций развития учетной политики и ее 

влияния на ситем управления, наиболее оправданным и существенным является праксеологический 

подход.  

                                                           
* к.э.н., доцент кафедры учета и аудита, Екатерина Нагирская Луцкий национальный технический 

университет *katya_nagirska@ukr.net 
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Для решения поставленных задач в публикации применялись общенаучные и специфические ме-

тоды научных исследований. Основой исследования стал диалектический метод научного познания 

экономических явлений и процессов. Такие методы, как группировки, сравнения и конкретизации 

позволили оценить научные подходы к учетной политике, а также были использованы при проведе-

нии сравнительной оценки разных видов учета. Монографический и абстрактно-логический методы 

использовались при представлении аналитических тенденций. Экономико-статистические и эксперт-

ные методы были применены при исследовании состояния практического применения учетной. Ис-

пользование графического метода обеспечило наглядность статистических данных и результатов 

исследования. 

Информационной базой проведенного исследования послужили разработки и публикации на-

учных достижений отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативно-правовые 

акты по вопросам управленческого учета и учтной политики, международные стандарты бухгалтерс-

кого учета, отраслевые методические рекомендации по организации деятельности предприятий, мате-

риалы Государственной службы статистики, справочно-информационные издания и материалы док-

ладов научно-практических конференций, данные статистической отчетности. 

В статье представлены результаты анкетирования, по которым можно оценить отношение бухгал-

теров, руководителей и среднего уровня менеджмента предприятия к различным видам учта и влия-

ния на фомирование учетной политики в различных аспектах. Учетная политика управленческого 

учета является по своей сущности инновационной, поскольку и с практической, и с научной точек 

зрения с невероятной скоростью развивает методологию и расширяет границы воздействия. Совре-

менные теории управленческого учета носят ярко выраженный персоналистический характер, ибо они 

сводят объяснение хозяйственных управленческих процессов к поведению лиц, в этих процессах 

задеяных. 

В статье определено, что учетная праксеология, являясь общей теорией учетно-управленческой 

деятельности, раскрывает ее сущность, закономерности и способы достижения эффективности и ус-

пешности деятельности учетно-управленческого персонала. Являясь практико-ориентированной ме-

тодологической системой, учетная праксеология интегрирует философские, научные, практические 

знания в области учетной деятельности. 

Доказано, что моделирование учетной политики управленческого учета совершенствует концеп-

цию учетной политики управленческого учета, позволяет выделить миссию, цели и цели учетной 

политики, способствует выбору наиболее оптимальных управленческих решений, а также является 

способом совершенствования методологии учетной политики управленческого учета. Инновацион-

ность данной модели заключается в том, что на основе обобщения теоретического базиса учетной 

политики было выделено концептуальную основу ее формирования и добавлены новые принципы 

формирования учетной политики управленческого учета и параметры оценки эффективности ее прак-

тической реализации. 

 

Учетная политика, являясь пракически конституционным документом для предприятия, 

требует к себе внимания со стороны ученых и практиков, а также совершенно нового, то 

есть инновационного подхода. Бухгалтерский учет и управление неразрывно связаны об-

щими объектами и субъектами хозяйственной деятельности. Это способствует одновремен-

ному развитию и совершенствованию их предметной области и методологической плат-

формы. 

Влиятельным фактором на развитие учетных процессов и системы управления можно 

считать неразрывною их связь с человеческой деятельностью. Более того, они однозначно 

являются продуктами человеческой деятельности. Зависимость эффективности учетных 

процессов от организационной структуры предприятия повлияла на усиление интереса 

ученых к вопросам совершенствования методологии учетной политики. Следует отметить, 

что спектр исследований характеризуется широтой подходов к изучению отдельных, на 

первый взгляд очень узких вопросов. Также, невозможно установить приоритеты относи-

тельно теории и практики в изучении поведения участников управенческого процесса, ко-

торые руководствуются правилами учетной политики. 
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Поэтому, при исследовании тенденций развития учетной политики и ее влияния на си-

тем управления, наиболее оправданным и существенным является праксеологический под-

ход.  

Праксеология (praxeology) – наука о принципах и методах эффективной деятельности. 

Исследования в этой области носят обобщающий теоретический характер и предназначены 

для практического использования при совершенствовании деятельности органов государст-

венного управления, научных учреждений, коммерческих предприятий [7]. 

Сущность праксеологического подхода заключается в проникновении в закономерности 

преобразования практики с позиции "умного делания", изменяющего действительность, и 

построение деятельности на основе этих закономерностей. Обозначенный подход предпо-

лагает основания для структурно-функционального анализа основных используемых 

учетным работником в практике "инструментов", к которым относятся деятельность, метод, 

методика, технология. Проникая в их структуру, специалист получает дополнительную 

возможность для совершенствования по поводу успешности или неуспешности своих дейс-

твий, нацеленных на совершенствование системы управления [2].  

При подготовке управленческих решений используются следующие способы и приемы 

действий: изучение конкретных управленческих ситуаций на местах, в управляемых объек-

тах, теоретическое осознание существа управленческой проблемы; ознакомление с имею-

щимся опытом решения подобной управленческой задачи; составление информационных 

записок, докладных и справок; анализ статистических материалов; обоснование различных 

альтернатив решения проблемы в условиях ограничения или возможного изменения ресур-

сов и другие, смысл которых сводится к тому, чтобы возможно точнее отразить управля-

емый процесс и сблизить управленческое решение с его управленческими потребностями. 

Здесь многие методы берутся из праксеологии – научного знания о совершенной деятель-

ности [2]. 

Учетная политика и праксеология, воссоединившись теоретически и практически с об-

щей теорией учетной деятельности, раскрывают ее сущность, закономерности и способы 

достижения эффективности и успешности деятельности учетного и управленческого персо-

нала. Являясь практико-ориентированной методологической системой, учетная политика с 

праксеологическим подходом интегрирует философские, научные, практические знания в 

области учетных действий, направленных на информационное обеспечение управления 

предприятием.  

Проблему эффективного внедрения на предприятиях Украины учетной политики углуб-

ляет разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Такое разделение 

требует всестороннего теоретического исследования и совершенствования учетной полити-

ки последнего. Существует множество различных подходов к определению сущности, це-

лей, функций и даже названий управленческого учета. Еще больше неопределенности по 

вопросам формирования учетной политики управленческого учета. Самыми популярными 

названиями управленческого учета, которые способствуют развитию различных интерпре-

таций разделов и статей учетной политики, являются следующие: креативный, социальный, 

экологический, интеллектуальный, бихевиористический. Каждый из заявленных имеет спе-

цифические особенности. Однако, это оттенки одного и того же явления, только последова-

тельность процессов и выделение первоочередных задач может быть немного изменяться. 

Наши исследования проводились путем анкетирования и опроса главных бухгалтеров раз-

личных отраслей экономики. В процессе анкетирования получены различные ответы и объ-

яснения на поставленные вопросы относительно названия управленческого учета и соответ-

ствия этого названия сущности и практической полезности для управления экономическими 

и хозяйственными процессами. Результаты исследований обобщены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

Оценка влияния предметной области управленческого учета  

на эффективность деятельности учетного и управленческого персонала 

 

№ Виды учета 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Креативный  35 23 5 8 43 22 3 19 

2 Социальный  5 2 14 11 5 3 1 7 

3 Экологический 10 5 7 9 2 1 1 2 

4 Интелектуальный  12 45 15 13 34 58 10 5 

5 Идеальный  7 18 51 49 11 12 73 2 

6 Бихевиористический  31 7 8 10 5 4 12 65 

7 Всего участников 

опроса,% 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 

*Составлено автором по результатам анкетирования 

**Вопросы: 

1) какое направление предположительно для управленческого учета в организации учета на Ва

шем предприятии? 

2) какому виду учета дадите предпочтение для целей управления бинес-процессами? 

3) назовите самые сложные виды учета относительно формирования учетной политики 

4) какой вид учета является не приемлемым в условиях нормальной работы предприятия? 

5) влияние которого вида учета более предпочтительно для праксеологического подхода в про

цессе формирования учетной политики? 

6) определите самый совершенный вид учета по отношению к практическому применению 

7) определите значимость вида учета для руководителя предприятия 

8) определите значимость вида учета для менеджмента среднего звена 

 

За данными исследований можно оценить отношение бухгалтеров, руководителей и 

среднего менеджмента предприятия к различным видам учта и влияния на фомирование 

учетной политики в различных аспектах. Учетная политика управленческого учета является 

по своей сущности инновационной, поскольку и с практической, и с научной точек зрения с 

невероятной скоростью развивает методологию и расширяет границы воздействия. Совре-

менные теории управленческого учета носят ярко выраженный персоналистический харак-

тер, ибо они сводят объяснение хозяйственных управленческих процессов к поведению лиц, 

в этих процессах занятых.  

Соколов В.Я. обобщил взгляды ученых разных стран по поводу развития учетных тео-

рий [8, с. 224], выделив четыре группы: 1) правовую, 2) психологическую, 3) информацион-

ную и 4) лингвистическую.  

Все группы по разному оказывают влияние на формирование учетной политики и на 

эффективность деятельности персонала, то есть рассматриваются с позиции развития сов-

ременных теорий управления организациями.  

Правовая группа имеет право на первоочередное признание как в научных школах бух-

галтерского учета, так и в практической деятельности учетного и управленческого персона-

ла. Все учетные процессы базируются на соответствии нормативным документам. Учетная 

политика при выработке вариантов учетного восприятия действительности и отражения на 

соответствующих счетах, обязательно проходит мониторинг правового поля. Правило 

выполнения требований законодательной базы должно работать при любых приоритетах 

видов учета, которые представлены в таблице 1. Правила, основанные на правовой полат-

форме, не зависят от мнения бухгалтеров и их отношения к видам учета. Креативность и 
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бихевиористический способ мышления не имеют влияния на предметную область норма-

тивно-правовой базы. 

Психологическая, или так называемая, бихеоверистическая, учетная теория рассматри-

вает каждое информационное сообщение, представленное в бухгалтерском учете, как сти-

мул, призванный вызвать у пользователя, получателя этой информации, соответствующую 

реакцию – позитивную или же негативную. Интеллектуальный капитал выходит на первый 

план, является ведущим ресурсом в общественном воспроизводстве. Соответственно, при 

опросе, бухгалтера определили интеллектуальный вид учета как самый совершенный по 

отношению к практическому применению. Живой интеллект учетного персонала не сможет 

заменить искуссвенный. Это является ожиданием и реальностью, котрая подчеркивает 

праксеологическое воздействие. Деятельность возможна увеличивать эффект только приус-

ловии высокого интеллекта. Данный тезис должен учитываься при разработке правил и 

прнципов учетной политики предприятия. От этого зависит чистота учета и уровень дове-

рия общественности у профессии. 

Информационная учетная теория, развивая основные идеи психологической теории, ис-

ходит из принципиально новой категории "существенности". Существенность в управлен-

ческом учете определяется как степень влияния отчетного показателя на управленческие 

решения, принимаемые администрацией и менеджерами среднего звена. Чем выше сущест-

венность учетной информации, тем важнее она становится для администрации организации. 

В основе значения любого показателя лежит его информативность, причем, чем больше 

фактическое значение показателя отличается от ожидаемого, тем информативнее полу-

ченный результат. В качестве ожидаемых значений принимаются стандартные, то есть нор-

мативные величины. Умение оперативно и качественно представить информацию для уп-

равленческого персонала является критерием оценки эффективной деятельности учетного 

персонала. 

Лингвистическая теория рассматривает в бухгалтерском учете три аспекта: семантику, 

синтаксис и прагматику [8, с.225]. Согласно распространенным представлениям, семантика 

позволяет раскрыть значение языковых единиц – слов или словосочетаний, которые ис-

пользуются для обозначения бухгалтерских категорий. Но основное значение семантики 

сводится к тому, насколько то или иное информационное сообщение позволяет админист-

рации предприятия определить и понять представленную бухгалтером информацию. Прос-

тыми словами: одинаково ли интерпретируют бухгалтерские отчеты исполнитель (бухгал-

тер) и пользователь (управленческий персонал). Взаимопонимание очень трудно достигает-

ся при игнорировании лингвистического подхода к теориям как со стороны ученых учетной 

науки, так и со стороны управленческой.  

Для учета не менее важно и понятие бухгалтерского синтаксиса, который сводится к 

изучению структуры учетных категорий и отношений между ними. В парадигме двойной 

(диграфической) бухгалтерии синтаксис очевиден и сводится к правилам корреспонденции 

счетов. Методология учетной корреспонденции является очень сложным процессом. Пони-

мание управляющим персоналом принципов и методики отражения хозяйственных опера-

ций на бухгалтерских счетах значительно увеличит их уровень доверия к учету, что поло-

жительно повлияет на процесс принятия решений.  

Явление прагматизма в отношениях учетного и управленческого персонала не новое с 

точки зрения науки и практики. Его заострение приводит к конфликту интересов ответст-

венных лиц с обеих сторон. Учетный работник, который готовит и представляет информа-

цию о совершившихся фактах хозяйственной деятельности, в первую очередь, проводит 

мониторинг относительно того, не затрагивает ли данная информация его собственные 

интересы, или же интересы лиц, к нему приближенных. При этом возможно искривление 

информации, то есть недостоверное представление. Очевидно, это повлияет на принимае-
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мое решение управленческим персоналом со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Представление некачественной и недостоверной учетной информации не может быть пос-

тоянно не замеченным. Возникает недоверие к учетным работникам как к ответственным 

лицам за информационное обеспечение управления организацией, и к учету как к профес-

сиональной деятельности в целом. В этом случае праксеологический подход позволит выя-

вить слабые стороны этического отношения к выполнению профессиональных обязаннос-

тей учетным персоналом и соблюдение норм кодекса профессиональной этики. По этому 

поводу очень четко выразился ученый Кирейцев Г. Г., предупреждая о несостоятельности 

учета как практической деятельности без целостной научной основы: "...эмпиризм в учете, 

имеющий место как в ходе реформирования так и после него, скрывает отсутствие профес-

сиональной мышления и приводит к плюрализму методологии учета" [1, с. 2]. 

Основная сложность применения любой системы учета ограничена апперцепцией поль-

зователей учетной информации. Украинские ученые, профессор Пушкарь М.С. и профессор 

Чумаченко Н.Г. описали существенные черты идеальной системы учета: "...идеальная сис-

тема учета основывается на определении общей цели развития бизнеса, учете запросов на 

информацию различных групп пользователей, которые имеют разные цели" [4]. Но дейст-

вительно идеальным учет станет лишь в том случае, если люди, использующие его данные, 

будут столь же идеальны. Такой подход приводит к выводу, что эффективность учетной 

системы прямо пропорциональна развитости апперцепции ее пользователей. Апперцепция – 

одно из фундаментальных свойств психики человека, выражающееся в обусловленности 

восприятия предметов и явлений внешнего мира иосознанияэтого восприятия особенностя-

ми общего содержания как целого, запасом знаний и конкретным состоянием личности. 

Обусловленность восприятия должна быть обоюдной. В противном случае наблюдается 

коммуникационный разрыв, непонимание, что делает не эффективной, ненужной и даже 

вредной учетную систему. Такой разрыв определяется группой факторов, называемых 

барьерами коммуникации (помехи, предвзятость, сокрытие информации, непонимание и 

несвоевременность).  

Совершенствование учетного процесса неразрывно связано с человеческим фактором. 

Достичь гармонии между учетным и управленческим персоналом возможно при условии 

обоюдной действенности на условиях целостности и системности. Это предполагает, преж-

де всего: 1) унификацию методики, терминологии и базовых понятий различных видов 

учета, независимо от их названия в учетных теориях; 2) непрерывное профессиональное 

образование специалистов по учету и по управлению организациями; 3) соблюдение прин-

ципов профессиональной этики учета и аудита. 

Учетная праксеология, являясь общей теорией учетно-управленческой деятельности, 

раскрывает ее сущность, закономерности и способы достижения эффективности и успеш-

ности деятельности учетно-управленческого персонала. Являясь практико-

ориентированной методологической системой, учетная праксеология интегрирует фило-

софские, научные, практические знания в области учетной деятельности.  

Управление предприятием осуществляется на основе предоставленной менеджерам ин-

формации, формируется с помощью управленческого учета. Поскольку управленческий 

учет не регламентировано законодательно, соответственно существуют альтернативы по 

его ведения, которые целесообразно предусмотреть в приказе об учетной политике предп-

риятия. Направлением совершенствования управленческого учета является становление 

последовательной теории и методологии формирования учетной политики управленческого 

учета путем развития ее концептуальной основы. 

Эволюционирования основных стратегических положений управленческого учета, яв-

ляются предпосылками изменения концепции развития его учетной политики происходило 

в такой последовательности:  
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1) учетное обеспечение управления затратами;  
2) учетное обеспечение управления бизнес-процессами;  

3) учетное обеспечение управления эффективностью. 
Управление эффективностью является инновационным процессом и реализуется пос-

редством праксеологическиих методов.  

В формировании учетной политики управленческого учета базовым концептом является 

ее цель, которая в научной концепции рассматривается как система взглядов, теоретических 

положений, основных утверждений относительно объекта исследования, объединенных 

определенной идеей [7]. 

Учетная политика управленческого учета представляет собой совокупность принципов, 

методов и процедур ведения управленческого учета, способствуют реализации его за-

дач. Она помогает организовать процесс фиксирования, получения, систематизации и ана-

лиза учетных данных. Учетная политика является средством построения действенной сис-

темы формирования управленческой информации, на основе которой возможно принимать 

взвешенные и экономически обоснованные тактические и стратегические решения. 

Целью учетной политики управленческого учета является обеспечение заинтересо-

ванных пользователей необходимой информацией. Результат любого научного поиска сос-

тоит в формировании определенных концептуальных целей, выходящих из поставленной 

научной цели. 

Учетная политика управленческого учета представляет собой внутренний инструмент, 

который сочетает менеджмент предприятия с учетом, удовлетворяет информационные пот-

ребности руководителей и собственников предприятия, помогает им принять эффективные 

управленческие решения, чем обеспечивает конкурентоспособность предприятия. 

Задачами формирования учетной политики управленческого учета являются: определе-

ние стратегии и планирование деятельности на перспективу; контроль текущей деятельнос-

ти; оптимизация использования ресурсов; оценка эффективности деятельности отдельных 

подразделений и их руководителей; снижение субъективизма и повышение экономической 

обоснованности принятия управленческих решений. 

Учетная политика управленческого учета помогает организовать процесс фиксирования, 

получения, систематизации и анализа учетных данных. Управленческий учет на каждом 

предприятии является уникальным, ведь методология управленческого учета не ограничи-

вается законодательно и является продуктом интеллектуального труда управленческого 

персонала предприятия. 

Формирование учетной политики для целей управленческого учета является сложным и 

многогранным процессом, в ходе которого следует учитывать факторы, на него влияют: 

- организационная структура; 

- учетное информационное обеспечение; 

- масштабы деятельности предприятия; 

- тип производства и его вид; 

- стратегия финансового развития предприятия; 

- система налогообложения, наличие льгот и условия их получения; 

- существующая практика управленческого учета; 

- система внутренней отчетности и контроля; 

- система ценообразования; 

- уровень автоматизации производственных и управленческих процессов, 

- развитие новых информационных технологий и др. 

"Концепция должна опираться в основном на научные положения, а не на практику, по-

ка не положительного практического опыта работы в условиях рыночной среды", – отмеча-

ет М.С. Пушкарь [6]. 
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Учетная политика управленческого учета в должна базироваться на таких принципах, 

чтобы обеспечивать все уровни управления необходимой информацией для принятия уп-

равленческих решений.  

Элементы, которые следует отразить в учетной политике управленческого учета не 

должны дублировать положения финансового или налогового учета, а также положения, 

нормативно закреплены. В учетной политике управленческого учета целесообразно отра-

зить те вопросы, по которым есть разные подходы, или которые являются уникальными и 

требуют методического объяснения. 

Важнейшими организационными элементами являются формирование понятийного ап-

парата, регламента разработки стратегических решений, организационная структура управ-

ленческого учета, определение прав и обязанностей лиц, ответственных за веде-

ние учета, способ организации управленческого учета, перечень центров затрат и сфер от-

ветственности, организация бюджетирования, контроля и учета затрат. Считаем целесооб-

разным дополнить существующий перечень разработкой комуникационных маршрутов и 

каналов информационных потоков между подразделениями предприятия, а также четко 

выделить и утвердить показатели мониторинговой оценки эффективности функционирова-

ния системы управленческого учета и учетной политики. 

Предлагаем методическую составляющую учетной политики управленческого учета до-

полнить инжиниринговыми конструкциями и макетами производных стретегических балансов. 

Техническую составляющую предлагаем дополнить установлением правил и организа-

ционных регламентов по экономической безопасности информационной базы управленчес-

кого учета, а также определением параметров Клауд-технологий. Клауд-технологии явля-

ются новым вычислительным ресурсом. С целью усиления конфиденциальности данных 

управленческого учета целесообразно использовать частные "облака". Частное облако мо-

жет находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и 

третьей стороны (или некоторой их комбинации). Такое облако может физически находить-

ся как в, так и вне юрисдикции владельца [10].  

Благодаря использованию Клауд-технологий предприятие уменьшает затраты на пост-

роение центров обработки данных, закупку соответствующего оборудования и программ. 

Итак, практическая реализация учетной политики управленческого учета на предприя-

тии выявит целесообразность всех выше обозначенных составляющих предложен-

ной концепции. 

Эффективность применения учетной политики управленческого уче-

та предприятия осуществляется по следующим параметрам (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Параметры оценки эффективности применения учетной политики  

управленческого учета предприятия 

 

№ Параметры Комментарий 

1. Цели Согласованность целей учетной политики управленческого учета предп-

риятия 

2. Факторы Согласованность учетной политики управленческого учета с экономичес-

ким потенциалом предприятия 

3. Элементы Экономическая эффективность отдельных элементов учетной политики 

управленческого учета 

4. Реализация Допустимость уровня риска, связанного с реализацией учетной политики 

управленческого учета предприятия 
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Все рассмотренные параметры следует оценивать комплексно, только в таком контексте 

воз е принятия достоверного решения по эффективности применения учетной политики 

управленческого учета предприятия. 

Моделирование учетной политики управленческого учета совершенствует концепцию 

учетной политики управленческого учета, позволяет выделить миссию, цели и цели учетной 

политики, способствует выбору наиболее оптимальных управленческих решений, а также 

способом совершенствования методологии учетной политики управленческого учета.  

Инновационность данной модели заключается в том, что на основе обобщения теорети-

ческого базиса учетной политики было выделено концептуальную основу ее формирования 

и добавлены новые принципы формирования учетной политики управленческого учета и 

параметры оценки эффективности ее практической реализации. 

Концептуальная основа формирования учетной политики управленческого учета функ-

ционирует на пересечении теоретического и методологического уровней управленческого 

учета и обеспечивает раскрытие базовых подходов к оказанию управленческой информа-

ции. Выработка концептуальной основы к формированию учетной политики управленчес-

кого учета, направленной на достижение целей предприятия, позволяет повысить аналитич-

ность и эффективность управленческого учета. 
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ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НЕОБХОДИМОСТ  

ОТ СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
* 

Summary 

The current work makes а characterization of the activity of the public sector along with it’s beginning 

and development in time. The essence and the function of the state budget are presented. Emphasis is placed 

on the necessity of accounting information for the action of the state budget. The key role of the accounting 

by the maintenance of one stable system of budgetary control and the provision of suitable system for income 

redistribution with purpose in consideration with the fiscal policy and the complete integration of the two 

sides of the budget – the income policy and the expenditure policy. The goals-oriented budget is a key aspect 

of the new management in the public sector with purpose improvement of the decision-making process 

through qualitative information. 

Key words: public sector, characterization of the state budget, goals-oriented budget, necessity of 

accounting information for the action of the state budget. 

 

Резюме 

 В настоящата разработка се прави характеристика на дейността в публичния сектор заедно с не-

говото възникване и развитие във времето. Представят се същността и функциите на държавния бю-

джет. Акцентира се върху необходимостта от счетоводна информация за дейността на държавния 

бюджет. Разглежда се водещата роля на счетоводството при поддържането на една стабилна система 

на бюджетен контрол и осигуряването на подходяща система за преразпределението на средствата с 

цел съобразяване с фискалната политика и пълната интеграция на двете страни на бюджета – полити-

ката по приходите и политиката по разходите. Ориентираният към резултати бюджет е ключов аспект 

на новия мениджмънт в публичния сектор с цел подобряване процеса на вземане на решения чрез 

качествена информация. 

Ключови думи: публичен сектор, характеристика на държавния бюджет, ориентиран към резул-

татите държавен бюджет, необходимост от счетоводна информация за държавния бюджет. 

1. Характеристика на дейността в публичния сектор 

Публичният сектор не е хомогенен, а се състои от правителства, национални индустрии 

и публични корпорации, местни органи на управление и др. Публичните финанси са систе-

ма за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфе-

риране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, 

помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг. 

Публичният сектор може да се дефинира като система от държавни и общински инсти-

туции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произ-

веждат и предлагат публични блага за обществено ползване. 

Икономиката на публичния сектор се обособява като самостоятелен клон на икономи-

ческата теория в периода след Втората световна война, а в края на XIX век се поставя нача-

лото на европейската школа в теорията на икономиката на публичния сектор [1].
 
 

За първи път фразата "публичен сектор" е използвана от икономиста Сурани Ангър, кой-

то предлага сравнения между икономическите системи, структурирайки ги в 3 групи – с 

икономическа свобода като в САЩ, с централно планова икономика като в Русия и с тради-

                                                           
* Галина Василева, докторант в катедра "Счетоводство и анализ", ФСФ, УНСС – София, Email: 
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ционно западна икономическа свобода като във Франция и Великобритания или т.нар. сме-

сени икономики. 

В специализираната литература не съществува точно дефиниране на израза "публичен 

сектор на икономиката". Комисията за публичния сектор при Съвета на Международната 

федерация на счетоводителите го определя като съвкупност от "националните правителства, 

регионалните структури на властта (държавни, провинциални, териториални), местните 

власти (напр. градски и селищни), както и свързаните с тях управленски ведомства (напр. 

агенции, бордове, комисии и предприятия)"
 
[2], като държавните стопански предприятия се 

изключват от обхвата на предприятията на публичния сектор. За тях се прилагат общова-

лидните правила за предприятията от реалния стопански сектор. 

 Публичните бюджети са следствие от формиране на държавата и нейното финансиране 

през различните етапи в развитието на обществата. Така, възникнали още в началото на XIX 

век в резултат на реформи, които заменят вековете на безпорядък и липсата на отчетност, 

основавайки се на множество норми като разбираемост и балансиране, днешните бюджети 

се оценяват според техните дългосрочни ефекти. В този смисъл публичните бюджети отра-

зяват политиката на държавата и са отражение на нейната стабилизационно, преразпредели-

телна и алокативна функция. По тази причина публичните бюджети са както продукт на 

политически процес, така и икономически и юридически документи, чрез които различните 

конкуриращи се в някои отношения интереси във всяка нация постигат консенсус. От ико-

номическа гледна точка и в съответствие със Закона за държавния бюджет той може да бъде 

определен като финансова основа на икономическата програма на правителството, която 

"обхваща приходите и разходите на държавата". Бюджетът е декларативно политическо 

изявление с цел реализиране на определени обществени политики и документ, който служи 

като инструмент за координация и контрол като източник на информация за всеки заинте-

ресован, отразяващ съответните политики. От юридическа гледна точка държавният бю-

джет представлява законодателен акт, чийто разпоредби имат юридическа сила в рамките 

на една година.  

Провеждането на определена правителствена политика изисква не само спазването на 

принципа за публичност, означаващ пълна информираност на физическите и юридически 

лица за величината на бюджетните приходи и разходи, но изисква точното и реално опреде-

ляне на приходите и разходите. Именно поради това счетоводната система има решаваща 

роля в осигуряването на пълна и достоверна информация за управлението и ефективния 

контрол върху дейността на публичния сектор на икономиката, т.е. за неговото цялостно 

функциониране. Тази информация дава възможност за вземането на адекватни управленски 

решения и измерване ефективността от дейността на бюджетната единица. Информацията 

от счетоводната система в публичния сектор е от първостепенно значение за финансовото 

планиране, капиталовото бюджетиране и прогнозирането на резултатите от дейността. 

Ролята на счетоводството е водеща и при поддържането на една стабилна система на 

бюджетен контрол и осигуряването на подходяща система за преразпределението на средс-

твата с цел съобразяване с фискалната политика и пълната интеграция на двете страни на 

бюджета – политиката по приходите и политиката по разходите. 

2. Същност и функции на държавния бюджет 

Държавният бюджет се свързва с развитието на държавата и нейното управление. Съв-

ременното му проявление се формира още в древна Гърция и Рим. При източно-славянските 

народи се появява с образуването на първите племенни съюзи през IV-VII век. Установено 

е, че първият бюджетен документ в България е съставен за периода през 1880 г., а в края на 

същата година се утвърждава публичен бюджет за периода 01.03.1881-01.03.1882 г. Той 
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включва приходна и разходна част по параграфи и статии, съгласно бюджетните правила на 

френския финансов съветник на княз Ал. I Батенберг – Емен Кайе и е в български левове. 

Държавният бюджет се определя като паричен фонд на държавата, акумулиращ всички 

държавни приходи и разходи при постигнато определено равнище на съгласуваност и кон-

сенсус на конкуриращите се интереси във всяка нация. Като продукт на политическия про-

цес, той отразява най-общо политиката на държавата. Отразява също нейната преразпреде-

лителна и стабилизационна функция както и ефективността на нейното присъствие като 

необходим партньор на пазарния механизъм. 

Съгласно законовите разпоредби се регламентира система от обобщени показатели по 

централния бюджет и по бюджетите, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди 

средства на бюджетните организации, представляваща консолидираната фискална програма 

[3]
1
. Основните показатели на консолидираната фискална програма са приходите, помощите 

и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането 

на бюджетното салдо. Планирането, изпълнението и отчитането на показателите по консо-

лидираната фискална програма се извършва на касова основа [4].
 
Прегледът на фискалната 

политика през фокуса на основните параметри на консолидираната фискална програма 

(КФП) визуализира инструментите за реализиране на заложените цели, а именно в посока 

към постигане на балансиран бюджет[5].
 
 

Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата за определен период 

от време, през който тя осъществява своите функции, реализира свои приходи, разходи и 

финансов резултат. Той се съставя по определена процедура, която често започва почти 

веднага след като е приет предходния бюджет. В началото се определя макрорамката – спи-

сък от показатели, с които трябва да е съобразен бюджетът. Такива са например валутните 

курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените 

равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг (оттук величината на 

плащанията по него), ръстът на инфлацията и др. 

Ориентираният към резултати бюджет е ключов аспект на новия мениджмънт в публич-

ния сектор с цел подобряване процеса на вземане на решения чрез качествена информация. 

Той може да бъде определен като финансова основа на икономическата програма на прави-

телството, чийто основен стремеж в зависимост от програмните цели и измерени резултати 

е установяването на системна връзка между разполагането на ресурси и получаваните ре-

зултати. 

Процесът по въвеждане на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране в 

България стартира през 2002 г., като Министерството на околната среда и водите е първото, 

разработило бюджета си в програмен формат. Оттогава в тази област е постигнат значите-

лен напредък, като постепенно с течение на годините се обхващат все повече бюджетни 

организации и понастоящем всички министерства и държавни агенции съставят бюджетни 

прогнози, проектобюджети и отчети в програмен формат и съответната процедура е норма-

тивно регламентирана в Закона за публичните финанси. През цялото това време Министер-

ството на финансите оказва методологическа подкрепа на първостепенните разпоредители с 

                                                           
1 Консолидираната фискална програма е система от обобщени показатели по централния бюджет и по 

бюджетите, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на бюджет-

ните организации. Централният бюджет включва постъпления и плащания, които не са включени в 

останалите бюджети от консолидираната фискална програма. Сметките за средства от Европейския 

съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните органи-

зации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране. Сметките за 

чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване 

от бюджетните организации на чужди средства. 
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бюджет, въвеждащи и прилагащи програмен формат на бюджет, по отношение на дефини-

рането на мисията на съответните организации, идентифицирането на стратегическите и 

оперативните им цели, на областите на политики и бюджетни програми, които те изпълня-

ват, на ползите/ефектите за обществото, на предоставяните от ведомствата продукти/услуги 

и показателите за изпълнение, посредством които се измерва прекият резултат от тяхната 

дейност. Чрез указания на министъра на финансите се определят структурата и формата на 

основните бюджетни документи в програмен формат. По този начин през последното десе-

тилетие България натрупа значителен опит в прилагането на програмното и ориентирано 

към резултати бюджетиране, включително и по отношение на нормативното регулиране и 

регламентиране на бюджетния процес, като все още са налице известни предизвикателства 

за бъдещо развитие, основните от които се състоят в подобряване на капацитета на адми-

нистративните звена, ангажирани пряко с прилагането на програмното бюджетиране, по-

добряване на качеството на бюджетните документи и засилване на връзката между резулта-

тите от изпълнението на областите на политики/бюджетни програми и вземането на реше-

ния за финансирането им. Съгласно Закона за публичните финанси (в сила от 1 януари 2014 

г.) първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на 

министерствата и на държавните агенции прилагат и програмен формат на бюджет, което 

означава, че техните бюджетни разходи се класифицират също така и по области на поли-

тики/функционални области и бюджетни програми, които попадат в компетентността и 

отговорността на съответния разпоредител с бюджет. Освен тях, с Решението на Министер-

ския съвет за бюджетната процедура за 2018 г. председателят на Държавен фонд "Земеде-

лие" също е определен да прилага програмен формат на бюджет, като участва в провежда-

ните от министъра на земеделието, храните и горите политики. Министърът на финансите 

заедно със законопроекта за държавния бюджет внася в Министерския съвет и програмните 

формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет. В 

закона за държавния бюджет за съответната година разходите по бюджетите на 5 първосте-

пенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, се опреде-

лят и по области на политики и/или бюджетни програми, а разходите на Народното събра-

ние – по функционални области. Бюджетите на бюджетните организации в програмен фор-

мат се структурират в няколко основни раздела. Първите два раздела представят мисията и 

визията на бюджетната организация, както и нейната организационна структура. Третият 

раздел съдържа описание на областите на политики с акцент върху основните ползи/ефекти 

за обществото от постигането на стратегическите цели на политиките на бюджетната орга-

низация. Четвъртият раздел представя основните бюджетни параметри с обобщени приход-

ни и разходни показатели. Петият раздел съдържа описание на бюджетните програми, 

включително целите на програмата, организационните структури, участващи в нея, съот-

ветните предоставяни по програмата продукти/услуги, както и показатели за изпълнение по 

програмата. Програмното бюджетиране само по себе си не би било ефективен инструмент 

за повишаване на ефективността на разходите, ако се използва само в рамките на планира-

нето и съставянето на бюджета. Текущото проследяване на резултатите от дейността на 

бюджетните организации и съответстващите на това разходи е следващ етап в рамките на 

бюджетния процес, като за целта са предвидени и законови норми за възможностите за 

извършването при необходимост през годината на промени на утвърдените разходи по об-

ласти на политики и бюджетни програми. Отчетността за степента на изпълнение на зало-

жените в програмните бюджети цели е ключов момент в рамките на бюджетния процес, при 

който освен финансови данни в отчетите се представя постигнатият напредък по отношение 

на показателите за изпълнение и достигането на планираните целеви стойности по тях [6].
  

Съобразяването на държавния бюджет с фискалната политика по оптимално преразпре-

деление на публичните блага е една от най-важните функции на държавния бюджет. В про-
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цеса на икономическо развитие и усъвършенстване на бюджетните практики държавният 

бюджет се използва като инструмент за координация на дейностите в публичния сектор и 

контрол между различните органи на държавно управление.  

3. Необходима счетоводна информация  

за дейността на държавния бюджет 

При управлението и вземането на бюджетните решения счетоводството е ценно средство 

за създаване на качествена информация, която е базова предпоставка за постигане на прие-

тите решения. Счетоводната информация за бюджетната система е източник за установява-

не на фактическото изпълнение на фискалната политика за целесъобразното преразпреде-

ление на богатството. Тя е солидна база за конкретизиране и приемане на необходими бю-

джетни решения, за постигане на пълна интеграция между приходната и разходната част на 

бюджета, за управленски действия при реализация на стратегически цели. Стремежът е да 

се постигнат качествените изисквания на действащите регламенти за дейността на бюджет-

ния сектор и да се удовлетворят интересите на обществеността [7].
 

За бюджетните предприятия организацията на счетоводството е основен елемент от об-

щата организация на дейността в публичния сектор. Тя съдейства за постигане на ефектив-

ност от дейността, осъществява взаимодействие между отделните структурни елементи. 

Организацията на счетоводството за предприятията в публичния сектор се проявява като 

централизирана, децентрализирана и смесена – комбинация между децентрализираната и 

централизираната форма на счетоводна организация [8]. 

Прилаганите принципи за управление на публичните финанси са основание за създаване 

и представяне на обобщена счетоводна информация за изпълнение на плана за бюджетните 

парични постъпления и плащания съобразно Закона за държавния бюджет.  

От принципната теоретична характеристика на програмно структуриран и ориентиран 

към резултати бюджет става ясно, че се налага решаването на един важен проблем. Към 

настоящия момент в нашата страна не съществува яснота по въпроса за определяне на 

ефективността от бюджетната дейност. Не е възможно измерването на постигнатите ползи 

от извършените бюджетни разходи. Това изисква структуриране на бюджета от входа до 

изхода на получаваните и разходвани средства в техния парично-стойностен и качествен 

аспект. Последното е безспорно предизвикателство пред счетоводството като наука с богат 

теоретичен фундамент и практическо приложение. С това се поставя изискването за създа-

ване на счетоводна информация, която да отразява и постигнатите за обществото ползи 

(ефекти) от изразходването на бюджетните ресурси, което съответства на резултатите от 

постигането на стратегическите и принадлежащите им оперативни цели.  

Една от основните цели на бюджетните единици е търсенето на пътища и способи за по-

вишаване на икономическата им ефективност, което не може да бъде постигнато без добра 

организация на счетоводната отчетност в тези предприятия. 

Счетоводната система в бюджетните предприятия може да бъде определена като осно-

вен механизъм за отчитане, контролиране, анализиране и прогнозиране дейността на бю-

джетните единици. Това определя голямото ѝ значение за мениджмънта на обществения 

сектор. Посредством счетоводната отчетност се осигурява информация за нуждите на уп-

равлението на бюджетните организации [1б].
 

Организацията на счетоводството за създаване на необходимата счетоводна информация 

за програмен и ориентиран към резултати бюджет би могла да бъде представена обобщено с 

теоретично обоснован модел на организация на счетоводството по следния начин: 

Първо ниво – счетоводна информация за всяка стратегическа цел за: 

- Стойностна оценка на необходимите разходи; 
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- Размер и структура на предвидените бюджетни средства; 

- Очаквана и постигната обществена полезност, измерена чрез модел за оценяване; 

- Срок на изпълнение. 

Второ ниво – счетоводна информация за всяка оперативна цел за: 

- Принадлежност към съответната стратегическа цел; 

- Класификация и стойностна оценка на разходите за дадена стратегическа цел по ви-

дове оперативни цели; 

- Стойностни и натурални показатели, характеризиращи постигнатите резултати; 

- Субекти на отговорност; 

- Срок на изпълнение. 

Трето ниво – счетоводна информация за всяка програма за: 

- Принадлежност към съответната оперативна цел и за субекта, отговорен за изпълне-

нието ѝ; 

- Стойностна величина на необходимите разходи; 

- Стойностни и натурални показатели, отразяващи постигнатите резултати. 

Четвърто ниво – счетоводна информация за всеки проект/дейност за: 

- Принадлежност към определена програма и за субекта на изпълнение; 

- Класификация и стойностна оценка на разходите за дадена програма по видове про-

екти и дейност; 

- Стойностни и натурални показатели за резултатите от изпълнението на проектите 

респ. дейностите [9]. 

Счетоводството създава необходимата пълна и достоверна информация, отразяваща 

принадлежността на оперативните цели към съответната стратегическа цел. С негова помощ 

се конкретизира стойностната оценка на разходите, необходими за постигане на конкретна-

та оперативна цел – с това се поставя и въпросът за класификация на бюджетните разходи 

по видове оперативни цели. Прави възможно текущото и периодично оценяване на активите 

и пасивите на предприятието и отчитане на показателите, характеризиращи резултата от 

постигането на всяка оперативна цел. Счетоводството създава достатъчна информация за 

субекта, който е отговорен за реализиране на съответната оперативна цел.  

Необходимостта от счетоводна информация се изразява в това да спомогне прецизира-

нето и доразвиването на разпоредбите относно националните фискални правила и процеду-

ри. Освен това доразвиване нормативната уредба, свързана с регламентиране на взаимоот-

ношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и прецизиране уредбата относно 

общините с финансови затруднения чрез въвеждане на нови правила за елиминиране на 

рисковете за увеличаване на просрочените задължения на общините с цел оптимизиране на 

разходите на общините. Обективното, точно и безпристрастно представяне и документира-

не на стопанските процеси и операции във вид на показатели с оглед законосъобразната 

организация при осъществяването им е предпоставка за повишаване на качеството на пуб-

личните финанси и на бюджетната прозрачност. Обективната, безпристрастна и точна сче-

товодна информация съобразена с изискванията на Европейския съюз, с международните 

счетоводни стандарти за публичния сектор и изискванията на българското законодателство 

при изпълнението на консолидираната фискална програма и бюджетирането е предпоставка 

за усъвършенстването на съдържанието и структурата на бюджетните документи. 

Пред счетоводната система в публичния сектор стоят редица задачи, основната 

от които е изследване на ефективността от функционирането му и създаване на ин-

формация, необходима за анализа и контрола на този сектор. Тези задачи могат да 

бъдат решени само при наличието на рационална организация на счетоводната сис-

тема и точно определяне на обектите на отчитане.  
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АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ  

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПЕРИОДА 2008-2017 г.
*
 

Резюме 

В последното десетилетие нестопанският сектор в България се развива динамично. Числеността на 

организациите е стабилна, а броят на ангажираните доброволци и стойностите на икономическите 

показатели нарастват значително. Средните стойности на показателите за една организация се увели-

чават, което индикира повишаване на финансовата им устойчивост. Тъй като целта на сектора е пози-

тивно социално въздействие, икономическият му растеж предполага и постигането на положителна 

промяна в обществото. Организациите в България обаче оповестяват резултати, които са относими в 

по-висока степен към маркетингови параметри, а не към въздействие. Отчита се необходимостта да се 

залагат подходящи ключови индикатори на представянето, чрез които да се измерва позитивният 

ефект. 

 

Abstract 

In the last decade the not-for-profit sector in Bulgaria is developing dynamically. The number of 

organizations has achieved stability, but the number of volunteers involved and the rates of the economic 

indicators have grown significantly. The average rates of the indicators for the performance of an 

organization is increasing, which represents improvement of the financial sustainability. Since the sector is 

aimed at achieving positive social impact, its economic growth implies that a positive change has occurred in 

the society. However, organizations in Bulgaria disclose results that are more relevant to marketing 

parameters rather than impact. The sector needs to consider setting appropriate key performance indicators to 

measure the positive effect. 

1. Дефиниране на обхвата на анализа 

Може да се каже, че е необходимо всяко отделно изследване, насочено към анализ на 

организациите с нестопанска цел, да започне с точно определяне на обхвата на обекта, тъй 

като в науката и практиката многократно е разглеждан проблемът с дефиницията на тези 

социално-икономически субекти.  

От една страна, Законът за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ [10] е клю-

човият нормативен акт, който е основен източник при регламентирането на организациите 

от третия сектор в България. Той изключва от своето съдържание организациите, извърш-

ващи политическа, синдикална или присъща на вероизповедание дейност, като се отнася 

само за фондации и сдружения в частна или обществена полза. Съществуват редица крити-

ки към дефинирането на обхвата на ЗЮЛНЦ, сред които най-съществени са: 

 характеризирането на социално-икономическия субект според това каква не е целта 

за която организацията е учредена, а не каква е; 

 непрецизната употреба на предмет, цел и дейност, която създава условия за противо-

речия и неясноти. 

От друга страна, Националният статистически институт (НСИ) в своя периодичен отчет 

с годишни данни за предприятия с нестопанска цел [7] включва следните класове съобразно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД 2008 [11]: 

 94.11 – Дейност на бизнес организации и организации на работодатели 

                                                           
* Джеймс Йоловски, редовен докторант, катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, главен експертен 

сътрудник, Фискален съвет на България e-mail: jamesjolovski@gmail.com 
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 94.12 – Дейност на професионални организации 

 94.20 – Дейност на синдикални организации 

 94.99 – Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде. 

За разлика от разпоредбите на ЗЮЛНЦ методологията на НСИ включва синдикалните 

организации в своя обхват (клас 94.20), но също като тях изключва религиозните (клас 

94.91) и политическите (клас 94.92). 

Следва да се подчертае, че НСИ използва "предприятия с нестопанска
1
 цел", възприето и 

в счетоводната сфера [9, 12], което според автора се явява своеобразен алогизъм. Дефини-

цията за "предприятие" е "стопанска производствена или търговска организация" [8]. Евро-

пейската комисия също възприема за предприятие "всяко лице, занимаващо се със стопанс-

ка дейност" [5]. Важно е да се подчертае, че само част от тези организации осъществяват 

стопанска дейност. Следва да се има предвид също и че закупуването на определени стоки 

или услуги не е стопанска дейност, ако те се използват за осъществяване на функции в об-

ществен интерес [6]. Това означава, че макар част от дейността на организациите в общест-

вена полза да се нарича условно "стопанска" за данъчни цели, то по същността си тя не е 

такава. В обобщение може да се твърди, че формулировката "нестопански предприятия" е 

допустимо да се използва само и единствено за организации в частна полза, които осъщест-

вяват стопанска дейност. 

Макар обхватът на методологията на НСИ да е по-широк от този на ЗЮЛНЦ, все пак не 

покрива утвърденото най-вече от Р. Пожаревска понятие "организация с идеална цел" [2]. 

Затова в настоящото изследване авторът се придържа към употребата на нестопански орга

низации, визирайки тези, за които се публикуват периодично отчети с годишни данни (кла-

сове 94.11, 94.12, 94.20 и 94.99 от КИД 2008). 

2. Предпоставки за развитието на нестопанските организации в България 

Една от най-съществените предпоставки за развитието на нестопанските организации е 

утвърждаването на Международната харта за правата на човека, която гарантира правото на 

сдружаване и на свобода на хората през 1948 г. [2]. Преди да настъпи преходът към пазарна 

икономика обаче, в България не съществуват условия за развитие на независим, устойчив и 

ефективен трети сектор. Това не е следствие на липса на традиции в българската действи-

телност. Напротив, алтруизмът у нас е характерен от много по-далечни времена и се прев-

ръща в предпоставка за благотворителна дейност, която се осъществява от частни лица, а не 

от формални организации. Видни исторически фигури – Екзарх Йосиф, Евлоги и Христо 

Георгиеви, Атанас Буров, Димитър Кудоглу, Кузма Тричков и редица други, са дарители. 

Още с Търновската конституция от 1879 г. се гарантира правото на сдружаване, а разг-

раничаването на фондации и сдружения е регламентирано през 1949 г. в Закона за лицата и 

семейството. Напредъкът в развитието на сектора обаче бързо се изгубва, тъй като всички 

благотворителни дружества и фондации, създадени с цел обществено подпомагане следва 

да бъдат ликвидирани съобразно разпоредбите на чл. 17 от Указ № 485 на Президиума на 

Народното събрание, издаден през 1951 г. [1]. 

От една страна, преходът към пазарна икономика се разглежда като ключова предпос-

тавка за развитието и утвърждаването на третия сектор в България [2]. От друга – за такава 

се възприема отстъплението на държавата от развитието на социални дейности [3]. Въпреки 

бързо нарастващият брой на нестопанските организации, авторът счита периода през 90-те 

години на XX в. като преходен. Приемането през 2000 г. на ЗЮЛНЦ може да се разгледа 

като отправна точка за съвременния етап в тяхното развитие. Последните промени от 2018 

                                                           
1 Подчертаванията

 
са на автора. 
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г. индикират актуалността и значимостта на тези организации, като регламентират включ-

ването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

воден от Агенция по вписванията. Тази промяна постига няколко ефекта: 

 постигане на по-висока степен на административна организираност, която се приб-

лижава до тази на търговците; 

 повишаване на информираността в обществото за съществуващите организации; 

 повишаване на прозрачността относно организацията, дейността и финансовото със-

тояние на стопанските субекти от третия сектор и др. 

Прецизирането на нормативните разпоредби относно нестопанския сектор отчасти се 

дължи на нарастващото им значение за социално-икономическия живот в България. Ако 

преходът към пазарна икономика е една от ключовите предпоставки за развитието им, то 

другата е присъединяването на България към Европейския съюз. На първо място, то осигу-

рява на организациите много по-широк достъп до финансови ресурси. На второ – улеснява 

работата с международни партньори по съвместни проекти, което значително подпомага 

изграждането на капацитет и обмяната на добри практики.  

3. Икономическо развитие на нестопанските организации  
в България в периода 2008 – 2017 г. 

Базовият анализ на динамиката на развитието на третия сектор може да се ограничи до 

изследване на измененията в тяхната численост. По предварителни данни на НСИ към 2017 

г. броят на сдруженията и фондациите е 9540, като отбелязва спад от 4% спрямо 2016 г. и 

достига нивата си от 2014 г. За десетгодишния период 2008-2017 обаче общият ръст в броя 

на организациите с идеална цел е близо 34,6% (съобразно броя им през 2017 г. спрямо базо-

вата 2008 г.). Подробна информация за динамиката в броя на организациите с идеална цел е 

представена в Табл. 1. 
 

Табл. 1 

 

Брой на организациите с идеална цел в периода 2008-2017 г. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой 7087 8049 8640 9116 9349 9243 9512 9923 9933 9540 

Годишно 

изменение 
- 13,6% 7,3% 5,5% 2,6% -1,1% 2,9% 4,3% 0,1% -4,0% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

Данните, представени в Табл. 1, индикират, че съобразно динамиката в числеността на 

нестопанските организации разглежданият период условно може да се раздели на два под-

периода. Те са представени в Граф. 1. 
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Източник: Графика на автора по данни от Табл. 1 

Граф. 1. Динамика в числеността на организациите  

с идеална цел в периода 2008-2017 г. 

Първият условен подпериод обхваща диапазона от 2008 г. до 2012 г., в който се наблю-

дава значително увеличение (макар и с намаляващ темп) в броя на организациите. Въпреки 

световната финансово-икономическа криза до 2012 г. той се е увеличил с 31,9% спрямо 

базовата 2008 г., поддържайки ежегоден ръст. Според автора тъкмо в този подпериод се 

наблюдава позитивният ефект от присъединяването на страната към Европейския съюз.  

Вторият подпериод обхваща 2013-2017 г. Той започва с незначителен спад от 1,1%. През 

2014 г. и 2015 г. отново се наблюдава минимален ръст, но през 2016 г. броят се запазва поч-

ти без промяна, а през 2017 г. отново намалява – до нивата от 2014 г. За целия подпериод 

ръстът в броя на организациите е едва 3,2% спрямо базовата 2013 г. Може да се изведе 

твърдението, че слабите колебания (под 5%) на числеността, които започват в края на пър-

вия подпериод и продължават през целия втори, индикират, че през този етап третият сек-

тор е постигнал стабилност и оптимален брой на организациите. Авторът не счита, че тога-

ва са налице външни фактори (социални, икономически, политически, регулативни и др.), 

които да повлияят върху динамиката на организациите с нестопанска цел. Като такъв фак-

тор могат да се възприемат последните изменения на ЗЮЛНЦ, но тъй като са съвсем ско-

рошни, не е възможно да се прогнозира потенциалният им ефект, както и в каква посока ще 

бъде той. 

За нарастващото значение на третия сектор свидетелства не само увеличаващата се чис-

леност на нестопанските организации, но и редица други фактори. Такъв е например броят 

на заетите в тях, като следва да се има предвид, че тези организации работят с широк кръг 

от членове и доброволци, полагащи безвъзмезден труд. Именно доброволният труд е една 

от водещите причини третият сектор да се характеризира с по-висока ефикасност спрямо 

публичния при доставянето на обществени блага, тъй като разходът на ресурси е по-нисък. 
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Към 2017 г. по данни на НСИ членовете на сдруженията и фондациите са 2 058 756, от 

които 1 914 935 физически лица. Ако хипотетично приемем, че всеки човек участва само в 

една организация, това би означавало, че над 25% от населението на България членува в 

нестопанска организация. В тях работят 55 444 доброволни сътрудници, които са отработи-

ли 1 520 954 часа. Средното условно натоварване на един доброволец е 27,4 часа. Ако тру-

дът им бъде остойностен, той се равнява на приблизително 4,9 млн. лв.
1
  

В НСИ не са публично достъпни данни за 2008 г. Възможно е обаче да се направи съ-

поставка с 2013 г., която се явява базова за условния втори подпериод. През 2013 г. члено-

вете на сдруженията и фондациите са 1 633 426, като от тях физическите лица са 1 525 939. 

В тях работят 61 812 доброволни сътрудници, които са отработили 1 723 667 часа. Средното 

условно натоварване на един доброволец е 27,9 часа. Трудът им се равнява на най-малко 3,7 

млн. лв.
2
 (Табл. 2). 

 

Табл. 2 

 

Изменение в показателите за заетост в нестопанските организации 

 

Показател 2013 2017 Изменение 

Брой организации 9243 9540 3,2% 

Членове (физически лица) 1 525 939 1 914 935 25,5% 

Доброволни сътрудници 55 444 61 812 11,5% 

Отработени часове 1 520 954 1 723 667 13,3% 

Стойност на вложения труд 3,7 млн. лв. 4,9 млн. лв. 32,4% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

Данните показват, че за 2017 г. се наблюдава ръст от приблизително 25% в броя както на 

членовете на организациите, така и на тези от тях, които са физически лица (на фона на 

негативна демографска картина). Със значително по-нисък темп е нараснал броят на добро-

волните сътрудници – 11,5%, а натоварването им е намаляло с около половин час. Номи-

налната стойност на вложения труд при възприетите условия е нараснала с близо 32,4%. От 

данните се извежда твърдението, че макар броят на организациите с идеална цел да е отно-

сително стабилен във втория подпериод, то те са успели да привлекат значително повече 

членове и доброволци. Този факт допълнително подкрепя и заключението, че числеността 

им е постигнала относително равновесие съответно тяхното развитие вече се осъществява в 

друга посока. 

Освен тенденцията за увеличаване на броя на организациите и на ангажирането на пове-

че доброволци, се наблюдава и увеличаване на икономическата роля на организациите, 

която може да се изрази чрез балансовата стойност на нетните им активи и чрез общите им 

приходи. За да се анализира значението на третия сектор за икономиката, следва показате-

лите да бъдат съпоставени с други, които имат ключово значение за икономиката. За такъв 

авторът е възприел номиналния размер на БВП. (Табл. 3). 

                                                           
1 Твърдението е на база изчисления съобразно размера на месечната минимална работна заплата за 

2017 г. – 460 лв. при полагане на 168 ч. труд месечно, като се вземат предвид разходите за осигуров-

ки за сметка на осигурителя (т.е. общ месечен разход за осигурителя в приблизителен размер 544 лв.). 
2 Твърдението е на база изчисления съобразно размера на месечната минимална работна заплата за 

2013 г. – 310 лв. при полагане на 168 ч. труд месечно като се вземат предвид разходите за осигуровки 

за сметка на осигурителя (т.е. общ месечен разход за осигурителя в приблизителен размер 365 лв.). 
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Табл. 3 
 

Изменение в балансовата стойност на активите на нестопанските организации  

в периода 2008 – 2017 г. 
 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой 

организа

ции 

7087 8049 8640 9116 9349 9243 9512 9923 9933 9540 

Год. ръст 

в числе

ността 

(%) 

- 13,6% 7,3% 5,5% 2,6% -1,1% 2,9% 4,3% 0,1% -4,0% 

Бал. ст. 

на активи 

(млн. лв.) 
579 691 740 776 866 862 900 1010 1049 1079 

Год. ръст 

в активи 

(%) 
- 19,3% 7,1% 4,9% 11,6% -0,5% 4,4% 12,2% 3,9% 2,9% 

БВП в 

ном. ст. 

(млн. лв.) 

72756 

 

72986 

 

74771 

 

80759 

 

82040 

 

81866 

 

83756 

 

88575 

 

94130 

 

101043 

 

Год. ръст 

в ном. ст. 

на БВП 

(%) 

- 0,3% 2,4% 8,0% 1,6% -0,2% 2,3% 5,8% 6,3% 7,3% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 
 

 
Източник: Графика на автора по данни от Табл. 3 

Граф. 2. Растеж на балансовата стойност на активите на нестопанските организации  

спрямо числеността им и номиналния ръст на БВП за базовата 2008 г.  
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За десетгодишния период 2008-2017 г. общата стойност на балансовите активи е нарас-

нала с 86,4% спрямо базовата 2008 г., докато увеличението в числеността е 34,6%. За срав-

нение – ръстът на БВП за периода е 38,9% г. Динамиката на растежа на всеки един от пока-

зателите е представена на Граф. 2. Наблюдава се тенденция към увеличение в балансовата 

стойност на активите, с които разполагат организациите. Ако тя се възприеме като измери-

тел за значението на нестопанския сектор за икономиката, се потвърждава, че неговият темп 

на растеж изпреварва този на икономиката като цяло. Данните, представени в Табл. 3., ар-

гументират това твърдение. Но изпреварващият ръст в балансовата стойност на активите 

спрямо числеността означава и друго – увеличава се ролята на една организация за стопанс-

кия живот. Това твърдение е подкрепено от средната стойност на активите, която се пада на 

една организация (Табл. 4). 
 

Табл. 4 

 

Изменение в средната стойност на активите на една нестопанска организация  

в периода 2008-2017 г. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой организации 7087 8049 8640 9116 9349 9243 9512 9923 9933 9540 

Бал. ст. на активи 

(млн. лв.) 
579 691 740 776 866 862 900 1010 1049 1079 

Средна ст. на 

активите на една 

организация  

(млн. лв.) 

0,082 0,086 0,086 0,085 0,093 0,093 0,095 0,102 0,106 0,113 

Изменение в ср. 

ст. на активите 

(%) 
- 4,9% 0,0% -1,2% 9,4% 0,0% 2,2% 7,4% 3,9% 6,6% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

В началото на разглеждания период една организация разполага средно с активи на 

стойност 82 хил. лв., а в края – 113 хил. лв., което се равнява на ръст от 37,8% през 2017 г. 

спрямо базовата 2008 г. Авторът не счита, че наблюдаваното явление е негативно и затова 

не следва да се разглежда като "окрупняване" в третия сектор. Нестопанските организации 

са значително по-малки спрямо търговците. Авторът възприема, че тенденцията за увеличе-

ние на активите свидетелства за повишаване на устойчивостта на организациите. Сходни са 

изводите на база наблюдения в динамиката на приходите (Табл. 5). При техния анализ обаче 

е изключително важно да се подчертае една особеност за третия сектор. Нестопанските 

организации съставят два отчета за приходи и разходи – един за стопанската дейност и един 

за нестопанската. Приходите от стопанска дейност попадат само в първия отчет, а във вто-

рия присъстват косвено – като резултативна величина след приспадането на разходите (т.е. 

като положителен финансов резултат – печалба). В годишния отчет НСИ включва инфор-

мация само за приходите от нестопанска дейност, т.е. чрез този подход се подценява значи-

телна част от икономическата активност на третия сектор. В същото време стопанската 

дейност задължително е присъща за целта на организацията и допринася за постигането й, 

т.е. тя има отношение и върху социалното въздействие. Тя се явява и източник на собствени 

средства за организациите от третия сектор, поради което допринася за тяхната финансова 

устойчивост. 
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Табл. 5 

 

Изменение в приходите на нестопанските организации в периода 2008 – 2017 г. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой 7087 8049 8640 9116 9349 9243 9512 9923 9933 9540 

Годишен ръст 

в числеността 

(%) 

- 13,6% 7,3% 5,5% 2,6% -1,1% 2,9% 4,3% 0,1% -4,0% 

Приходи (млн. 

лв.) 
331 349 355 406 468 492 514 554 528 545 

Годишен ръст 

в приходите 

(%) 
- 5,4% 1,7% 14,4% 15,3% 5,1% 4,5% 7,8% -4,7% 3,2% 

БВП в ном. 

ст. 

(млн. лв.) 

72756 

 

72986 

 

74771 

 

80759 

 

82040 

 

81866 

 

83756 

 

88575 

 

94130 

 

101043 

 

Годишен ръст 

в ном. ст. на 

БВП (%) 

- 0,3% 2,4% 8,0% 1,6% -0,2% 2,3% 5,8% 6,3% 7,3% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

 
 

Източник: Графика на автора по данни от Табл. 5 

Граф. 3. Растеж на стойността на приходите на нестопанските организации  

спрямо числеността им и номиналния ръст на БВП за базовата 2008 г.  

Увеличението в приходите за целия период е 64,7% – по-ниско от растежа в балансовата 

стойност на активите, но по-високо от ръста в числеността и номиналната стойност на БВП. 

Съответно може да се възприеме, че то затвърждава извода за изпреварващо икономическия 

растеж развитие на третия сектор. Също както при активите, при приходите се наблюдава 

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Годишен ръст в числеността Годишен ръст в приходите 

Годишен ръст в ном. ст. на БВП 



459 

ръст в средния размер на една организация (Табл. 6, Граф. 4). Към края на периода той бе-

лежи повишение в стойността си от 21,3% спрямо базовата 2008 г.  
 

Табл. 6 

 

Изменение в средната стойност на приходите на една нестопанска организация  

в периода 2008-2017 г. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой 7087 8049 8640 9116 9349 9243 9512 9923 9933 9540 

Приходи 

(млн. лв.) 
331 349 355 406 468 492 514 554 528 545 

Ср. ст. на 

прих.  

(млн. лв.) 
0,047 0,043 0,041 0,045 0,050 0,053 0,054 0,056 0,053 0,057 

Изменение в 

средната 

стойност на 

приходите (%) 

- -8,5% -4,7% 9,8% 11,1% 6,0% 1,9% 3,7% -5,4% 7,5% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

Аналогично авторът не възприема наблюдаваното явление като негативно и затова счи-

та, че то не трябва да се разглежда като "окрупняване". Тенденцията за увеличение на при-

ходите на една организация също свидетелства за повишаване на устойчивостта им. Ръстът 

на активите изпреварва този на приходите както за една организация, така и за целия сектор 

(Табл. 7, Граф. 5). 

 

 
 

Източник: Графика на автора по данни от Табл. 4 и Табл. 6 

Граф. 4. Съпоставка на ръста при балансовата стойност на активите на една организация 

спрямо приходите на една нестопанска организация за периода 2008-2017 г.  
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Табл. 7 

 

Изменение в общата стойност на активите и на приходите в нестопанския сектор  

в периода 2008-2017 г. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бал. ст. на 

активи 

(млн. лв.) 

579 691 740 776 866 862 900 1010 1049 1079 

Годишен 

ръст в акти

ви 

(%) 

- 19,3% 7,1% 4,9% 11,6% -0,5% 4,4% 12,2% 3,9% 2,9% 

Приходи 

(млн. лв.) 
331 349 355 406 468 492 514 554 528 545 

Годишен 

ръст в при

ходите 

(%) 

- 5,4% 1,7% 14,4% 15,3% 5,1% 4,5% 7,8% -4,7% 3,2% 

 

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ 

 

 
 

Източник: Графика на автора по данни от Табл. 7  

Граф. 5. Съпоставка на ръста при балансовата стойност на активите  

спрямо приходите в нестопанския сектор за периода 2008-2017 г.  

Разгледаните по-горе тенденции предполагат, че по-голямата част от организации, които 

са отпаднали, не са били икономически активни, а останалите са продължили да повишават 

значението си за икономиката. В подкрепа на това твърдение свидетелстват и данните за 

измененията в балансовата стойност на активите, при които дори през 2016 г. и 2017 г., 

когато числеността е постоянна или бележи спад, се наблюдава ръст в сумата на активите. 
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През 2013 г., когато се наблюдава отрицателен прираст в броя на организациите от -1,1%, 

балансовата стойност на активите е намаляла с по-нисък темп – -0,5%. 

4. Значение на нестопанските организации  

в България за социалния живот 

Историческото развитие на нестопанските организации и тенденцията за утвърждаване 

на третия сектор като алтернативен доставчик на обществени блага свидетелства за пози-

тивното възприемане на резултатите от тяхната дейност в световен мащаб. От своя страна, 

тези резултати насърчават финансирането на дейността им както от публичния, така и от 

частния сектор.  

Тъй като нестопанските организации работят при пазарен принцип (конкурират се по-

между си за финансирането от различни донори), се аргументира тезата, че набирането на 

приходи при тях е свързано с оценката на социалното въздействие, което постигат върху 

средата. Ако резултатите не са удовлетворяващи, третият сектор не би получавал средства-

та, с които да извършва своята дейност. Това означава, че добрите икономически резултати 

съвсем закономерно биха могли да предположат постигането на положително социално 

въздействие. 

За да вземат решение към коя нестопанска организация да насочат финансирането си, 

дарителите се интересуват от това коя от тях ще постигне най-високи резултати. Броят на 

тези организации нараства и конкуренцията се повишава, т.е. всяка от тях се стреми да пос-

тигне максимално въздействие не само за да реализира целта си, но и за да привлече финан-

сиране, от което зависи оцеляването ѝ. 

Измерването на социалното въздействие на третия сектор се осъществява чрез различни 

ключови индикатори на представянето (KPIs – key performance indicators) [5]. Те могат да 

бъдат както количествени, така и качествени: 

 брой на проведени събития 

 брой на участници в събитията 

 брой на населени места (или области), в които са проведени събитията 

 удовлетвореност от участие в събитията  

 склонност на участниците да се включат отново в инициативи и др. 

 склонност на участниците да препоръчат събитията на свои близки и др. 

За последните индикатори могат да се използват както номинална дихотомна скала 

"да"/"не", така и ординална скала с различни степени. 

От емпиричните наблюдения се установява, че нестопанските организации са възприели 

да оповестяват информация за социалното въздействие, което постигат чрез своята дейност. 

Такава е практиката например на фондация "Заедно в час", фондация "Джуниър Ачийвмънт 

България" и сдружение "Фабрика за идеи". Избраните фондации са две от водещи нестопан-

ски организации в сферата на образованието в България. 

В уебсайта си фондация "Заедно в час" е предвидила секция "Въздействие", в която във 

формат на инфографики е оповестена информация за приноса на организацията към поло-

жителната социална промяна (Граф. 6). Аналогична информация е представена и от фонда-

ция "Джуниър Ачийвмънт България" в отчета за дейността на организацията за 2016/2017 

учебна година. 
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Източник: "Заедно в час"1 

Граф. 6. Социално въздействие на фондация "Заедно в час" 

 
Източник: "Джуниър Ачийвмънт България"2 

Граф. 7. Социално въздействие на фондация "Джуниър Ачийвмънт България" 

                                                           
1 Инфографиката е достъпна на https://zaednovchas.bg/influence/, последно посещение на 15.02.2019 г. 
2 Инфографиката е достъпна в годишния отчет на фондация "Джуниър Ачийвмънт България" за 2016/ 

2017 г. публично достъпен на уебсайта на организацията на адрес https://www.jabulgaria.org/page/ 

about_us/godishni_otcheti, последно посещение на 15.02.2019 г. 

https://zaednovchas.bg/influence/
https://www.jabulgaria.org/page/about_us/godishni_otcheti
https://www.jabulgaria.org/page/about_us/godishni_otcheti
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Наблюденията извеждат проблема, че представените числови стойности не са сравними. 

"Заедно в час" са посочили 111 учители в програмата, но са пояснили, че те в момента са 

действащи. При "Джуниър Ачийвмънт България" числото е 2146, или близо 20 пъти по-

високо. В същото време при броя на учениците не се наблюдава такова отклонение – при 

"Джуниър Ачийвмънт България" индикаторът е едва с 36% по-висок. Ако използваме тези 

данни, за да измерим междинен показател – по колко ученици се падат на учител, при "За-

едно в час" те са 162,2, а при "Джуниър Ачийвмънт" – 11,4, т.е. разлика от 14,2 пъти. Тя 

предполага, че организациите използват различни механизми за измерванията си. 

По-същественият проблем е, че при така представени резултати всъщност липсва ин-

формация за реалното социалното въздействие. Броят на хората, участвали в проекти и 

инициативи на всяка от организациите, сам по себе си не може да измери ефекта от това 

участие и промените, до които то е довело. Например възможно е един ученик да е участвал 

в продължителен обучителен курс, а друг – в еднодневна инициатива. При равни други 

условия би следвало въздействието за първия да е значително по-високо от въздействието 

за втория, но и двамата ще бъдат отчетени с еднаква тежест при такова представяне на дан-

ните. Макар че сдружение "Фабрика за идеи" използва сходен модел, то допълва своята 

инфографика със съществено уточнение – "въздействието ни се измерва най-вече с един 

(трудноизмерим) показател за човекосвързване и солидарност" (Граф. 8). 

 

 
 

Източник: "Фабрика за идеи"1 

Граф. 8. Социално въздействие на сдружение "Фабрика за идеи" 

Организациите вероятно в известна степен отчитат, че представените данни не са пока-

зателни за социалното въздействие, защото "Заедно в час" допълват информация за кариер-

ното развитие на възпитаниците от програмата (Граф. 9).  

 

                                                           
1 Инфографиката е достъпна на https://ideasfactorybg.org/bg/vuzdejstvie/, последно посещение на 

15.02.2019 г. 
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Източник: "Заедно в час"1 

Граф. 9. Кариерно развитие на възпитаниците на "Заедно в час" 

Макар при някои от направленията причинно-следствената връзка да изглежда вероятна 

с висока степен на категоричност (например реализация в екипа на "Заедно в час"), аргу-

ментирането на такава предполага статистически анализ, за какъвто липсва информация да 

е бил проведен. 

"Джуниър Ачийвмънт България" също предоставя допълнителна информация за своето 

въздействие. В края на 2015 г. например в своята страница във Facebook организацията е 

оповестила данни, с които да онагледи постигната "ефективност на вложените средства" по 

проект, реализиран с финансиране от фондация "Америка за България" за периода 2012-

2015 г. 

 

                                                           
1 Инфографиката е достъпна на https://zaednovchas.bg/influence/#program, последно посещение на 

15.02.2019 г. 

https://zaednovchas.bg/influence/#program
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Източник: "Джуниър Ачийвмънт България"1 

Граф. 10. "Ефективност на вложените средства" при "Джуниър Ачийвмънт България" 

Тази инфографика цели да покаже не само социалното въздействие, но и да го обвърже с 

икономически показатели, за да докаже висока ефикасност и ефективност, чрез които да 

бъдат привлечени донори. Освен разгледания вече проблем, свързан с относимостта на 

посочените резултати спрямо постигането на реална положителна промяна, се наблюдава и 

друг – в методологията на отчитане и оповестяване на ключовите индикатори на представя-

нето. В инфографиката се разглежда "уникален ученик" и "уникален обучен учител". Това е 

така, защото в сектора се прилага практика, при която се разглеждат отделни "преживява-

ния" (experiences) съответно на ученици и на учители. Това означава, че ако един потреби-

тел участва в две инициативи на една организация, той ще бъде преброен два пъти (освен 

ако не се отчита като "уникален"). Този подход предполага, че организациите се стремят да 

завишат индикаторите над реалните им стойности.  

При организациите в сферата на образованието по-подходящ измерител за социалното 

въздействие е прогресът, постигнат от обучаемите. Това е така, защото не е ясно до каква 

степен определено участие е имало реално отражение върху живота на индивида. Т.е. посо-

чените по-горе индикатори, макар и окачествени от организациите като "въздействие", по-

скоро са показателни за маркетингови параметри – пазарен дял, пазарно проникване и т.н., а 

не за степента на постигане на целите. За онагледяване на твърдението е възможно отново 

да се приведе пример от емпирични наблюдения от дейността на "Джуниър Ачийвмънт 

                                                           
1 Инфографиката е достъпна на Facebook страницата на фондация "Джуниър Ачийвмънт България" на 

адрес https://web.facebook.com/jabulgaria/, последно посещение на 15.02.2019 г. 

https://web.facebook.com/jabulgaria/
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България". През 2017 г. по проект "Знания, които променят живота" е отбелязан ръст от 

61% във финансовата грамотност на учениците. Методологията за измерване на прогреса е 

оповестена в различни публикации – участниците преминават през един и същ тест преди и 

след обучението, като напредъкът им се явява изменението в общото количество на верните 

отговори. Това обаче е по-скоро инцидентна практика за организациите в България.  

В САЩ "Джуниър Ачийвмънт" прилага много по-задълбочен подход за измерване и 

анализ на социалното въздействие. В годишния си отчет за 2016/2017 г. организацията 

описва подробно методологията на своето проучване и посочва, че спрямо общото населе-

ние възпитаниците на програмите ѝ е с 30% по-вероятно да придобият бакалавърска степен, 

със 143% по-вероятно да участват в предприемачески инициативи, получават с 20% по-

високи доходи (Граф. 11) и др. 

 

 
 

Източник: Junior Achievement USA1; преводът е на автора 

Граф. 11. Доход на завършилите програмите на Джуниър Ачийвмънт 

5. Заключение 

В периода 2008-2017 г. нестопанските организации в България се развиват динамично. 

През първите години броят им се увеличава значително, а впоследствие се стабилизира. 

Икономическите им показатели бележат значителен ръст. Тъй като средствата, с които ор-

ганизациите разполагат, са насочени към постигането на социално въздействие, би следвало 

да се увеличава и положителният ефект от тяхната дейност. Такава информация обаче лип-

сва, защото представяните данни за въздействие всъщност представляват по-скоро марке-

тингова информация. Различните методологии и неоповестяването на начина, по който 

организациите достигат до съответните числови стойности, не позволяват сравнимост на 

резултатите между тях. 

Все пак, по-високите индикатори по отношение на потребителите предполагат по-висока 

степен на удовлетвореност от дейността на организациите. Това е така поради действието 

на пазарния принцип – ако получените социални блага не се оценяваха положително от 

потребителите, те щяха да се насочат към друга организация. Но дори този извод да се при-

еме, оповестяваните данни не са конкретни по отношение на измеримото социално въздейс-

твие. Необходимо е още на етапа на оперативно планиране организациите да залагат клю-

чови индикатори на представянето, които са свързани с ефекта от дейността им за обще- 

ството. 

                                                           
1 Инфографиката е достъпна на https://www.juniorachievement.org/documents/20009/133368/JA+Alumni+ 

Research/b9e27d1b-3ed6-433b-9714-7061e4f335a6, последно посещение на потребителя на 15.02.2019 г. 

https://www.juniorachievement.org/documents/20009/133368/JA+Alumni+Research/b9e27d1b-3ed6-433b-9714-7061e4f335a6
https://www.juniorachievement.org/documents/20009/133368/JA+Alumni+Research/b9e27d1b-3ed6-433b-9714-7061e4f335a6
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АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА  

НА СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  
(МОДЕЛ, ОБВЪРЗАН С ДЪЛГОТРАЙНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ)

*
 

Summary 

In the following article, the subject of the study is the analysis of the return of intangible long-term assets 

through the model DuPont. 

The financial-accounting analysis has been based on the return of: equity, investment capital, the return 

on revenue from the sales, tangible long-term asset, intangible long-term asset (ILA), assets and net value of 

ILA. The main goal was achieved through methodological tools – method RILA® and the indicators of fixed 

intangible assets. 

The DuPont model is proposed, for a determinable factor analysis of the return of equity (ROE) and 

scheme, from which outlines the results achieved – investment in total assets, equity, intangible long-term 

asset (ILA), debt and financial leverage. 

Keywords: capital; equity; ROE; RILA; ROA; ROSI, brand; goodwill; license; fixed assets; intangible 

assets; profit. 

JEL Classification: B41; M10; M40; O30; O34; O41; P51. 

 

Резюме 

В представената статия обект на изследване е анализът на рентабилността на нематериалните ак-

тиви посредством модела Дю Понт. 

Извършен е финансово-счетоводен анализ на рентабилността на: собственият капитал, инвестира-

ния капитал, приходите от продажби (от ДНА), дълготрайните активи, дълготрайните нематериални 

активи, обращаемост на активите и чистата стойност на ДНА. Основната цел е постигната чрез мето-

дологическият инструментариум – методът RILA® и показателите на дълготрайните нематериални 

активи (ДНА). 

Предложен е модел за детерминиран факторен анализ на рентабилността на собствения капитал 

(ROE) и схема, от която са изведени резултатите – инвестициите в общите активи, собствен капитал, 

дълготрайните нематериални активи, дълг и финансов ливъридж.  

Ключови думи: 

капитал; ROE; RILA; ROA; ROSI; търговска марка, репутация, лицензия, дълготрайни активи; не-

материални активи; печалба. 

Класификация JEL: B41; M10; M40; O30; O34; O41; P51. 

 

Основната идея на представения модел се основава на дългосрочните нематериални ак-

тиви на предприятието. Те са от важно значение, защото нараства използването на авторс-

ки, патентни и филмови права, лицензионни и франчайз договори и т.н., и тяхното придо-

биване от други компании с по-развити технологични и иновационни процеси. 

През XXI век повечето компании постигат растеж, базирани на дълготрайните немате-

риални активи (ДНА), чрез технологии и иновации в нови продукти.
1
 Нематериалните акти-

ви са стратегическо предимство, те могат да се лицензират и продават.  

В корпоративния финансов мениджмънт широко приложение намира моделът за анализ 

Дю Понт (Du Pont) "поради способността му да изследва потенциала на предприятието да 

                                                           
* Petko G. Ganchev, PhD student in the department "Accounting and Analysis" in the University of National 

and World Economy, Sofia, manager of the company (Ltd.). E-mail: petkog@mail.bg 
1
 Всяка компания може да копира материалните активи (видимия модел) – сгради, машини, продукти 

и други, докато инвестициите в ДНА първоначално са много високи, всяко следващо копие намаля 

тяхната себестойност (пример авторски или филмови права, софтуерни продукти и т.н.).  

mailto:petkog@mail.bg
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генерира печалба, да я реинвестира и да увеличава оборотите и реализацията си
"1

 [1]. 

Оценката и анализа на активите е необходима на мениджмънта на предприятието, освен 

създаването на нематериални активи (ДНА) и тяхната рентабилност. 

Рентабилността има "съществено значение за успешната дейност на отделното 

предприятие, т.е. с приходите от своята дейност не само да възстановява извършените 

разходи, но и да реализира печалба"
2
 [8], чрез различните бази на относителните показатели 

за рентабилност, като използваме брутна и нетна печалба. Основен показател за "анализ на 

рентабилността на активите, който да показва балансовата печалба на 100 лв. инвестиран в 

дейността на предприятието собствен капитал"
3
 е: 

 

    
  

 
       (01) 

 

където: 

ROE – рентабилност на собствения капитал; 

P
n
 – нетната (балансовата) печалба; 

Ē – средния размер на собствения капитал. 

Собствениците се интересуват от рисковете и степента на доходност на собствения ка-

питал, които предприятието предприема за инвестиции и от дивиденти. Мениджърите се 

"отчитат пред собствениците с този показател ROE, защото той характеризира цялото пред-

приятие"
4
 [8]. 

Моделът ДюПонт показва успешното използване на инвестирания капитал от акционе-

рите за получаване на печалба и позволява да се даде "бърза оценка на финансовото състо

яние на компанията, която включва три основни показателя – печалба преди лихви и данъ

ци (ЕВІТ), рентабилност на активите (RОА); дела на собствения капитал в структурата 

на активите"
 5
 [5].  

Историческото развитие на модела ДюПонт и изследванията по него са на повече от 

един век. През 1914 г. Ф. Доналдсън Браун основател на химическата компания ДюПонт 

Немърс енд Ко: 

 разработва моделът ДюПонт, съставен от финансови коефициенти и ключови по

казатели, водещи до възвръщаемост на инвестициите (Return on Investment – ROI)"
6
 [1];  

 внедрява методика за анализ на рентабилността
7
 [2].  

Развитието на модела Дю Понт (Du Pont) е свързано с напредъка в самия финансов 

анализ, той доразвива анализа на инвестициите и собствения капитал. 

Широко приложение намира моделът за анализ ДюПонт в "корпоративния финансов 

мениджмънт поради способността му да изследва потенциала на предприятието да гене

рира печалба, да я реинвестира и да увеличава оборотите и реализацията си."
8
 [1]. Цена

та на заемния капитал е по-ниска, като се заплаща само лихвата, предприятието трябва 

                                                           
1 Касърова, В. и Р. Димитрова, "Анализ на финансовите отчети", София, 2005 г., с. 41. 
2 Чуков, Кр. "Към въпроса за анализ на рентабилността на собствения капитал – интегриране на 

ефекта на финансовия лост с модела на ДюПонт за възвращаемост на инвестициите", Колективна 

монография на ФСФ "Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят", 2018 г.,  

с. 119.  
3 Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", ИК "Нова Звезда", С., 2011 г. 
4 Чуков, Кр., пак там 
5
 Петров, П. "Анализ на финансовите отчети", 2005 г. 

6
 Касърова, В. и Р. Димитрова, "Анализ на финансовите отчети", София, 2005 г. 

7 Иванова, Р. и Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ" – Изд. Комплекс на УНСС, 2008 г., 507 с. 
8 Касърова, В. и Р. Димитрова, "Анализ на финансовите отчети", София, 2005 г., с. 41. 
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да поеме рискове за увеличаване на печалбата чрез външно финансиране. Основно правило е 

собственият капитал да не пада под 30% спрямо заемния капитал, имаме предвид финан

сов ливъридж. 

Структурата на финансовите коефициенти е изведена в схема, като са обвързани логи-

чески единичните показатели, които илюстрират взаимовръзката между ликвидността, рен-

табилността и финансовата структура на предприятието.  

Модела Дю Понт включва три съотношения и изглежда по-следния начин
1
 [3], (Return 

on Equity или ROE): 

 

    
       

                
   

       

                   
   

                   

      
   

      

                
  (02) 

 

Разглеждаме формула на модела Дю Понт, като я адаптираме спрямо дълготрайните не-

материални активи (ДНА). Изведени са основните показатели за рентабилност: 

 

              
       

                
  

 

  
       

                          
   

                          

                   
   

                   

                
  (03) 

(1) (2) (3) 

 

В структурата на формулата се добавят ДНА, които придобиват все по-голям дял от дъл-

готрайните активи на предприятието.  

Възвръщаемостта (рентабилността) на собствения капитал е свързана с три съотношения 

(фактора)
2
 [5]: 

 рентабилността на приходите от продажби на дълготрайните нематериални активи 

(ROSI). От отчета за приходите и разходите (ОПР) може да се ползва информация за уста-

новяване на величината на рентабилността на продажбите.  

 обращаемостта на нематериалните активи се установява, като се ползва информация 

от отчета за приходите и разходите и раздел Дълготрайни активи в баланса. Обращаемостта 

на ДНА, чрез иновациите които са текущи разходи; 

 коефициентът на чистата стойност на имуществото е базиран на информация от сче-

товодния баланс на предприятието. 

Показателят ROE на подобреният модел Дю Понт чрез представена структурата от пока-

затели в схема 1, изразява завършена концепция от показателите за рентабилност на 

материалните активи, нематериалните активи и инвестициите. 

                                                           
1 Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", ИК "Нова Звезда", С., 2011 г. 
2 Петров, П. "Анализ на финансовите отчети", 2005 г. 
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Схема 1. Структура от показатели по подобреният модел ДюПонт 

Показателите RILA и ROSI имат място в теорията и практиката на финансово-стопан-

ският анализ и роля при използването и анализирането на дългосрочните интелектуални 

активи – права, патенти, лицензии, търговски марки, франчайз и други. Усъвършенства се 

приложението на модела "ДюПонт" чрез дълготрайните нематериални активи.  

Показателят за рентабилност на приходите от продажби се допълва с показател за рента-

билност на приходите от продажби на нематериалните активи – ROSI. Това са приходи от 

различните видове ДНА (отстъпване на права или лицензиране на договори до продажба на 

права или договор за продажба на права, търговски марки и т.н). Ще използвамe този пока-

зател, вместо рентабилност на приходите от продажби (ROS), като допълвамe модела Дю 

Понт. В схема 1 представяме различните показатели за анализ на рентабилността на ДНА. 

Адаптираната формула на модела Дю Понт в уравнение 3, показва три компонента, 

представени в таблица 1 и 2. 
 

Таблица 1 

 

Структурни елементи на ROE по компоненти1 [5] 

 

 Управление 

 

Компонент 

 
Управление  

на ресурсите 

Управление  

на дейността 

Управление  

на доходността 

Оперативни 

Решения 
(1) 

               

                          
  

Инвестиционни 

решения 
(2) 

                           

                   
   

Финансови  

решения 
(3) 

                   

                
    

                                                           
1 Петров, П. "Анализ на финансовите отчети", 2005 г. 
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Таблица 2 

 

Структурни елементи на ROE по раздели 

 

Показатели  Формула Значение 

Оперативни решения 
(1) 

             

                   
  Рентабилност на приходите от 

продажби 

Инвестиционни решения 
(2) 

                   

                   
  Обращаемост на нематериалните 

активи (ДНА) 

Финансови решения (3) 
                   

                
  Привличане на заемен капитал 

 

Управленските решения на предприятието зависят от оперативните, инвестиционните и 

финансови решения взети от ръководството. Основните формули за показателя ROE са 

изведени в таблица 2.  

В таблица 1 са представени елементите на ROE. В таблица 2 са представени показатели-

те и техните значения. 

 Същност и характеристика на модела за анализ на рентабилността на дългот-

райните нематериални активи (RILA)  

Основата на модела за анализ се базира на методиката и на методът RILA (рента-

билността на дълготрайните нематериални активи). Инвестициите в нематериални активи 

са: авторски и патентни права; търговски марки, дизайн, географски означения, now-know 

(ноу-хау), лицензионни и франчайз договори, придобивания и партньорства, репутация, и 

др. "Чрез търговската марка, стоките и услугите са лесно разпознаваеми и имат по-

висока добавена стойност"
1
 [10].  

В схема 2 и 3 е представен подобреният модел Дю Понт с участието на рентабил-

ността на ДНА. Моделът дава възможност за факторен анализ на рентабилността на собст-

вения капитал (ROE) и на влиянието на основни фактори върху тази рентабилност.  

 

                                                           
1
 Liesz, Thomas J. и Steven J. Maranville. Ratio analysis featuring the DuPont method: an overlooked topic 

in the finance module of small business management and entrepreneurship courses. Small Business Institute 

Journal, Volume 1, 2008 
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Схема 2. Усъвършенстван модел ДюПонт (DuPont) и показателят RILA 

 
Източник: Адаптирана схема 

Схема 3. Усъвършенстван модел ДюПонт (DuPont) 

 Модел за факторен анализ на коефициента на рентабилност на приходите и 

производствения капитал – Модел на Дю Понт 
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І. Схема на финансов модел ДюПонт 

Данните в таблица 3, показват обобщени показатели и техните абсолютни и относителни 

изменения за два периода. 

Прави впечатление, че усъвършенствания модел за анализ на рентабилността на ДНА, 

показва висока рентабилност (Таблица 3). 
 

Таблица 3 

 

Обобщени показатели, участващи в схемата на усъвършенстваният модел на ДюПонт [9] 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

абсолютно относително 

1. Обращаемост на активите   

Обращаемост на ДМА 2,91 3,11 0,20 1,07 

Обращаемост на ДНА 1,71 1,68 -0,03 0,98 

2. Инвестиции в активи   

Инвестиции в ДМА 30477 28740 -1737,00 0,94 

Ивестиции в ДНА 52000 53404 1404,00 1,03 

3. GRA   

ДМА 31,06% 30,91% -0,15 0,99 

ДНА 18,20% 16,63% -1,57 0,91 

4. Пред данъчно ROE   

ДМА 50,41% 51,82% 1,41 1,03 

ДНА 25,73% 23,26% -2,47 0,90 

5. ROE   

ДМА 40,40% 41,45% 1,05 1,03 

ДНА 20,62% 18,61% -2,01 0,90 

 

Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2016 

 

 

Фиг. 1. ROE на "Нестле груп" АД за 2015 – 2016 г., използвани ДМА и ДНА  

Изводи: 

1) При обращаемостта на активите, има ръст с 7% до 3,11 пъти за ДМА през 2016 г., и намаление 

на обращаемостта на ДНА с 2%, до 1,68 пъти; 

2) При инвестициите в активи, с 3% има ръст ДНА до 53404 млн. франка, вкл. положителната ре-

путация, докато при ДМА има спад до 0,94 (от 30477 до 28740 мл. фр.); 
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3) При пред данъчната рентабилност на собствения капитал, има лек ръст на ДМА с 3%. При вариан-

та с ДНА се наблюдава спад от 10% (25,73 – 23,26%), в абсолютна стойност близо 2,5%; 

4) При показателя ROE, след облагане с 10% се намалява с толкова пред данъчната рентабил-

ността. При варианта с ДНА е на половина спрямо предходния вариант с ДМА (виж таблица 3). 

ІІ. Основни показатели на усъвършенствания модел ДюПонт 

Във факторният анализ са анализирани основните коефициенти на усъвършенствания 

модел ДюПонт, като дълготрайните нематериални активи заемат основна роля. Анализира-

на е рентабилността на приходите от продажби, спрямо дълготрайните активи на "Нестле 

груп" АД в таблица 5. 
 

Таблица 4 

 

Показатели по групи дълготрайни активи на "Нестле груп" АД 

 

Групи дълготрайни активи, 

изходни данни, млн. фр. 

2016 година 2017 година Изменение 

 
отн. дял 

 
отн. дял Абс. ст-ст отн. дял 

1. Репутация (нетна) 33007 33,05% 29748 30,30% -3259 91,66% 

2. Нематериални активи (нетни 

активи) 
20397 20,43% 20615 21,00% 218 102,79% 

3. Материални активи 27554 27,59% 27775 28,29% 221 102,52% 

4. Дългосрочни финансови 

активи 
5719 5,73% 6003 6,11% 284 106,75% 

5. Други 13182 13,20% 14049 14,31% 867 108,39% 

Всички дългосрочни активи 99859 100% 98190 100% -1669 100,00% 

 
Таблица 5 

 

Анализ на рентабилността на приходите от продажби,  

спрямо дълготрайните активи на "Нестле груп" АД 

 

Групи дълготрайни 

активи, изходни дан-

ни, млн. фр. 

Приходи от  

продажбите,  

спрямо активите 

Рентабилност на при-

ходите от продажби, 

спрямо активите 

Динамика  

на рентабилността 

Абс. ст-ст отн. дял 

2016 2017 2016 2017   

1. Репутация (нетна) 29572,73 27203,41 30,04 27,71 -2369,32 92,24 

2. Нематериални активи 

(нетни активи) 
18274,76 18851,63 48,61 39,99 576,87 82,27 

3. Материални активи 24687,1 25399,18 35,98 29,68 712,08 82,49 

4. Дългосрочни  

финансови активи 
5123,957 5489,514 173,36 137,32 365,557 79,21 

5. Други 11810,46 12847,27 75,21 58,67 1036,81 78,01 

Всички дългосрочни 

активи 
89469 89791 9,93 8,40 322 84,59 

 

Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 
 
Изводи: 

1) Рентабилността на приходите от продажбите спрямо репутацията през 2016 г. е 30,04%, намалява 

през 2017 г. до 27,71%. Техният дял намалява с близо 2369 млн. фр., за 2017 г. до 27203,41 млн. фр.; 
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2) При нематериалните активи, тя е намаляла до 40% през 2017 г., спрямо 2016 г. когато е била 

48,61%. Делът на приходите от продажби нараства с близо 577 млн. фр., спрямо нематериалните акти-

ви за 2017 г. в "Нестле груп" АД; 

3) При материалните активи, рентабилността е близо 30% спрямо приходите от продажби през 

2017 г.; 

4) Дългосрочните финансови активи имат малък дял в дълготрайните активи, затова тяхната рен-
табилност е 137,32% за 2017 г, спрямо предходната година с 173,36% и увеличение на техния дял с 

366 млн. фр.; 

5) Останалите други активи имат ръст от 1036,81 млн. фр. до 12847,27 млн. фр. Рентабилността 

на приходите от продажби е 58,67% за 2017 г., спрямо 2016 г. от 75,21%, която е по-ниска с близо 17%. 

 

Таблица 6 

 

Анализ на основните коефициенти на усъвършенствания модел ДюПонт 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. Динамика в% 

1 2 3 4 

I. Изходни данни, mln. CHF    

1. Балансова печалба 8883 7538 84,86 

2. Нетен размер на приходите от продажби 89469 89791 100,36 

3. Собствен капитал 65981 62777 95,14 

4. Привлечен капитал 65920 67603 102,55 

5. Обща сума на активите 131901 130380 98,85 

6. Дълготрайни активи 99859 98190 98,33 

7. Дълготрайни материални активи 27554 27775 100,80 

8. Дълготрайни нематериални активи 20397 20615 101,07 

9. Репутация 33007 29748 90,13 

10.  Краткотрайни активи 32042 32190 100,46 

11.  Среден размер на активите, от които: 127947 131141 102,50 

а) финансирани със собствен капитал 64003,09 63143,42 98,66 

б) финансирани с привлечен капитал 63943,91 67997,58 106,34 

12. Разходи за лихви 758 771 101,72 

II. Допълнително изчислени показатели:    

1. Коефициент за рентабилност на СК (ROE) с финансов 
ливъридж 

10,21 8,64 
 

2. Коефициент за рентабилност на целия капитал 
(ROCA) или ефективност на капитала 

10,12 8,57 
 

3. Коефициент за рентабилност на собствения капитал 
(ROE) 

13,46 12,01 
 

4. Коефициент за рентабилност на инвестираният капи-
тал (ROI) 

67,83 68,87 
 

5. Коефициент за рентабилност на общите активи (ROA) 6,94% 5,75%  

6. Коефициент за рентабилност на общите дълготрайни 
нематериални активи (RILA) 

14,24 11,96 
 

7. Коефициент за рентабилност на продажбите (ROS) 9,93 8,40  

8. Коефициент за обращаемост на активите  4,39 пъти 4,36 пъти  

9. Коефициент на чистата стойност на нематериалните 
активи спрямо собствения капитал 

30,91 30,49 
 

 

Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 

 

Изведени са в таблица 6, основните коефициенти на усъвършенствания модел ДюПонт: 

1. Коефициент за рентабилност на СК (ROE) с финансов ливъридж [9] 
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Съотношение между финансовият резултат (печалба) и СК минус лихвите по финансо-

вите разходи. 

 

        
  

   
     

    

           
     

    

     
             (04) 

 

        
  

   
     

    

           
     

    

     
            (05) 

 

където: 

ROE – рентабилност на собствения капитал; К – собствен капитал; 

P
n
 – нетна печалба; Л – лихви. 

 

2. Коефициент за рентабилност на целия капитал (ROCA) или ефективност на капитала 

Той се изчислява като процентно отношение на печалбата и сумата на пасива на счето-

водния баланс. Показва годишната норма на капитализация на целия капитал (собствен и 

привлечен)
1
[2]. 

 

         
    

 

     
 

 

    

 
    

             
     

    

     
            (06) 

 

         
    

 

     
 

 

    

 
    

             
     

    

     
            (07) 

 

където: 

ROCA – рентабилност на целия капи-

тал; 

TONW – обща сума на собствения капитал (СК); 

ROR – рентабилност на приходите от 

продажби; 

TOL – обща сума на привлечения капитал. 

 

3. Коефициент за рентабилност на собствения капитал (ROE) 
Съотношение за рентабилност, което изчислява доходността на собствения капитал. 

 

         
      

      
        

    

     
            (08)  

 

         
      

      
        

    

     
            (09)  

 

където: 

ROE – рентабилност на собствения капитал; Equity – собствен капитал. 

Profit – финансов резултат (печалба);  

 

4. Коефициент за рентабилност на инвестираният капитал (ROI) 
Показателят "рентабилност на инвестирания капитал (ROI) представлява отношението 

на оперативната (брутната) печалба или чистата (нетната) печалба от продажби на продук-

ция и активите, инвестирани в съответното производство. Той показва годишната възвръ-

щаемост на направената инвестиция. 

                                                           
1 Иванова, Р. и Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ", издателство "Тракия-М", С., 2008 г.,  

с. 519. 
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∑   

∑ 
 

(∑        ∑     )

 ∑     ∑    
  

     

             
  

     

      
         (10) 

 

         
∑   

∑ 
 

(∑        ∑     )

 ∑     ∑    
 

     

             
  

     

      
         (11) 

 

където: 

∑ Ip – сума на привлечени инвести-

ции 

∑ TA – сума на дълготрайните материални активи 

(ДМА) 

∑ A – сума на активите ∑ IA – сума на дълготрайните нематериални активи 

(ДНА) 

∑ Ipta – сума на инвестициите в 

ДМА 

Net Profit – нетна печалба; 

∑ Ipia – сума на инвестициите в 

ДНА 

Investment – нетни приходи от продажби. 

 

Двата коефициента (4 и 5) са равнозначни, от една страна на активите (ROA) и от друга 

страна на пасивите (ROI). 

 

5. Коефициент за рентабилност на общите активи (ROA) 
Съотношение за рентабилност, финансовият резултат върху активите на предприятието. 

Показва каква е рентабилността (доходността) на използваните активи в дейността на пред-

приятието. 

        
∑     ∑   

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
      

∑        ∑      

            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
       

    

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
           (12)

 
 

 

        
∑     ∑   

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
      

∑        ∑      

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
       

    

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
           (13)

 
 

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 

 

където: 

ROA – рентабилност на общите активи LA – средните дълготрайните активи (ДА) 

∑ I – сума на приходите CA – средните краткотрайни активи (КА) 

∑ EXP – сума на разходите  

 

6. Коефициент за рентабилност на общите дълготрайни нематериални активи (RILA)  
Показва каква е рентабилността (доходността) на използваните нематериални активи в 

дейността на предприятието. Активите се разделят на няколко групи. Това е обобщаващ 

показател. Фокусът е върху тези активи, защото не бяха анализирани поради тяхната спе-

цифичност и същевременно са от голямо значение за развитието на предприятието. Техните 

уникални характеристики им придават възможности за отдаване безброй пъти, чрез лицен-

зиране или да се продават (като носят доходност на притежателите им). Нямат материална 

форма, но са в правна рамка. 

 

           
                 

   ̅̅ ̅̅ ̅
 

                 

                                                                   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    

 

 
    

                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     

    

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
              (14) 
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   ̅̅ ̅̅ ̅
 

                 

                                                                   
   

 

 
    

                         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     

    

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
              (15) 

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 

 

където: 

RILA – рентабилност на дълготрайните нематериални активи; 

IA – средните дълготрайни нематериални активи (ДНА); 

right – авторски права, телевизионни и филмови права; 

patent – патенти и полезни модели; 

licensee – лицензионни договори; 

franchais – франчайз договори; 

goodwill – репутация. 

 

7. Коефициент за рентабилност на продажбите (ROS) 
Съотношение за рентабилност, което изчислява доходността на приходите от продажби.  

 

         
       

                   
     

    

     
            (16) 

 

         
       

                   
     

    

     
            (17) 

 

където: 

Net Profit – нетна печалба; 

Net Incomesales – нетни приходи от продажби. 
 

Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 

 

8. Коефициент за обращаемост на активите  

Това е съотношение за ликвидност на нематериалните активи на предприятието, което 

изразява брой пъти на активите спрямо приходите от продажби. 

 

        
                   

                   
     

     

     
           (18) 

 

        
                   

                   
     

     

     
           (19) 

 

където: 

LOA – ликвидност (обращаемост на активите  
 

9. Коефициент на чистата стойност на нематериалните активи спрямо собствения капитал  

        
                   

                
     

     

     
        (20) 

 

        
                   

                
     

     

     
        (21) 

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2017 
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където: 

CNV – Коефициент на чистата стойност  

 

Формулирани изводи: 

Активите и източниците на активите (пасивите и капитала) на предприятието се анали-

зира тяхната рентабилност или доходност съгласно финансовият модел на ДюПонт. След-

ните групи: 

o Първата група е коефициент за рентабилност на СК с финансов ливъридж. През 

2016 г. коефициента е 10,21%, като намалява до 8,64% през 2017 г. (разлика от 1,57% пора-

ди по-ниската печалба за 2017 г.). 

o Втората група е рентабилност на нетния постоянен капитал. През 2017 г. е 8,57% и е 

2,5% по-ниска рентабилността спрямо 2016 г. с 10,12%. Това се дължи на данъчните разхо-

ди, който са по-големи през 2017 г. и намаляват нетната печалба. В тези граници, рентабил-

ността на капитала е много добра; 

o Третата група е рентабилност на собствения капитал е 12,01% през 2017 г. спрямо 

13,46% през 2016 г. Печалбата е по-висока през 2016 г. поради по-високите търговски и 

данъчни разходи, през 2017 г. по-ниската печалба води до по-ниска рентабилност на СК. 

Показателят е в много добри граници;  

o Четвъртата група е рентабилност на инвестираният капитал. През 2017 г. е 68,87% 

спрямо 2016 г. е 67,83%, тази рентабилност се формира от рентабилността на ДМА (112,60%)  

и на ДНА (439%). Има ръст от 1% за 2017 г., ДМА имат спад от 2 млрд. фр. за 2017 спрямо 

2016 г. Приходите от продажби се запазват с лек ръст; 

o Петата група е рентабилност на общите дълготрайни активи. Доходността на изпол-

званите дълготрайни активи е 6,94% през 2016 г. и намалява до 5,75% през 2017 г. Разлика-

та е отрицателна с минус 1,19%. Тук се наблюдават две промени: в печалбата и в активите. 

При конкретни групи активи се наблюдава по-висока рентабилност; 

o Шестата група е рентабилност на общите дълготрайни нематериални активи. Показ-

ва каква е рентабилността (доходността) на използваните нематериални активи в дейността 

на предприятието. През 2017 г. рентабилността на обобщените ДНА е 11,96%, като преди е 

била 14,24%. Наблюдава се спад от 2,28%. Поради следните причини: 

- намален финансов резултат; 

- намалена репутация; 

- увеличени джойн-венчър партньорства. 

В тези граници, рентабилността на ДНА е добра, при чистите ДНА се наблюдава 3 пъти 

по-висока рентабилност, защото не участва репутацията. 

o Седмата група е рентабилност на продажбите е 9,93% през 2016 г. и спад с 1,54% 

през 2017 г. до 8,39%. Поради същите причини. 

o Осма група е коефициента за обращаемост на нематериалните активи е 4,39 пъти 

през 2016 г., има лек спад от 0,03 пъти, до 4,36 пъти. Това се дължи на увеличението на 

нематериалните активи до 20615 млн. фр. 

o Девета група е коефициента на чистата стойност на нематериалните активи спрямо 

собствения капитал, той е 30,91% през 2016 г., като намалява с 0,42%, до 30,49% през 2017 

г. Ниският коефициент се дължи на увеличеният собствен капитал до 67603 млн. фр., над 

1,624 млрд. фр. 

ІІІ. Факторен анализ на модела 

Анализират се ключови процеси и конкретни стойности на дълготрайните материални и 

нематериални активи и собствения капитал.  
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Факторният анализ на модела има за цел да определи влиянието на промените в рента-

билността на активи, рентабилността на продажбите, обращаемостта на собственият капи-

тал, обращаемостта на привлеченият капитал, коефициент на дълга, възвръщаемостта на 

капитала (ROE) и рентабилността на общите приходи върху изменението на рентабилността 

на целия капитал за 2016 – 2017 г. на "Нестле груп" АД
1
 [2]. 

 

Според изходните данни на обобщените показатели в таблица 6: 

1) Средният размер на активите нараства с 2,50% през 2017 г., основно се дължи на ръс-

та на привлечения капитал с 6,34%; 

2) През изследвания период печалбата намалява с 15,14%; 

3) Разходите за лихви се увеличават с 1,72%. 
 

Таблица 6 

 

Данни за динамиката на активите, капитала и задлъжнялостта 

 

№ Показатели 
Предходна 

2016 г. 

Текуща 2017 

г. 
Процент на 

динамика 

 
1 2 3 4 

  I. Изходни данни, в mln. CHF 

1 Среден размер на активите, в. т.ч.: 127947 131141 102,50 

  

а) среден размер на дълготрайните нематериални 

активи 

 

19817 
20506 103,48 

 

б) среден размер на краткотрайните активи 30738 32116 104,48 

2 Финансиране на активите: 
  

  

  а) със собствен капитал 64003 63143 98,66 

  б) с привлечен капитал 63944 67998 106,34 

3 Приходи 89469 89791 100,36 

4 Балансова печалба 8883 7538 84,86 

5 Разходи за лихви 758 771 101,72 

 
II. Допълнително изчислени показатели: 

6 Активи, падащи се на 1 лв. приходи (р. 01 : р. 03), т.ч.: 1,43 1,46 102,13 

 

 а) коефициент на поглъщаемост на дълготрайните 

нематериални активи (р. 01а : р. 03) 
0,15 0,16 103,11 

 

 б) коефициент на заетост на краткотрайните активи 

(р. 01б : р. 03) 
0,24 0,24 104,11 

7 

Обща рентабилност на активите,% 

       
     

 
     

6,73% 5,78% 85,88 

8 

Обща рентабилност на база приходи  

*
         

 
+, процент 

10,78 9,25 85,87 

9 

Коефициента на задлъжнялост  

(п.2б : п.2а) 
1,55 1,57 100,97 

10 

Вътрешен лихвен процент (
     

  
) 

 
1,19 1,13 95,65 

 

Адаптирана таблица, Чуков, К. и Р. Иванова, 2017, с. 270. 

Източник: Consolidated Financial Statement of the Nestle Group Company 2017 

 

                                                           
1 Иванова, Р. и Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ", издателство "Тракия-М", С., 2008 г., с. 519. 
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Това е модификация на модела ДюПонт за възвръщаемост на инвестиции
1
, като се разг-

раничи оборотът на активите поотделно за дълготрайните (в случая, ДНА) и краткотрайни-

те активи, получаваме
2
: 

 

    
 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅

 
 

  ̅̅ ̅̅

 

 
      

 
       *(

 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅

 
 

  ̅̅ ̅̅

 

 
      

 
      )    +  (22) 

 

Получената формула интегрира в себе си както агрегатите на модела ДюПонт, също така 

на ефекта на финансовия лост. Създава се възможност за анализ и оценка на влиянието на 

пет фактора върху динамиката на рентабилността на собствения капитал, а именно
3
 [7]: 

 промени в коефициента на задлъжнялост; 

 промени във вътрешния лихвен процент; 

 промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните нематериални активи, 

изразяващ стойността на ДНА, падащи се на 1 лв. приходи; 

 ускоряване или забавяне на обръщаемостта на краткотрайните активи; 

 промени в общата рентабилност на база приходи. 

 

По данните от таблица 6 може да се изчисли рентабилността на собствения капитал 

за 2016 – 2017 г.: 

За базисния период: 

 

        
 

         
            [(

 

         
       )       ]

                              

 (23) 

 

За текущия период: 

        
 

         
           [(

 

         
      )       ]

                              

 (24) 

 

                                         

 

Налице е намаление на рентабилността на собствения капитал с -0,17%, което се дължи 

на влиянието на горепосочените пет фактора. Чрез метода на верижното заместване може 

да се установи влиянието на всеки от тези фактори. За целта предварително трябва да се 

изчислят четири условни равнища на рентабилността на собствения капитал. 

1) Първи условен коефициент на рентабилността на собствения капитал (ROEus) 

 

       
 

         
            *(

 

         
       )       +             

                   (25)  

 

                                                           
1 Динев, Д., Д. Ненков, "Финанси на съвременната фирма", С., 1992 г., с. 252. 
2 Чуков, Кр. и Р. Иванова, "Финансово-стопански анализ", ИК – УНСС, С., 2017 г., с. 269. 
3 Чуков, Кр. и Р. Иванова, пак там 
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2) Втори условен коефициент на рентабилността на собствения капитал (ROEus) 

 

        
 

         
            *(

 

         
       )       +             

                   (26) 

  

3) Трети условен коефициент на рентабилността на собствения капитал (ROEus) 

 

         
 

         
            *(

 

         
       )       +             

                   (27) 

 

4) Четвърти условен коефициент на рентабилността на собствения капитал (ROEus) 

 

        
 

         
            *(

 

         
       )       +             

                   (28) 
 

Таблица 7 

 

Фактори, оказали влияние върху изменението на рентабилността на собствения капитал 

 

Фактори, оказали влияние върху изменението  

на рентабилността на собствения капитал 

Влияние на факторите,  

в проценти 

увеличение намаление 

1. Промени в коефициента на задлъжнялост  0,10 

2. Промени във вътрешния лихвен процент 0,06  

3. Промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните 
нематериални активи 

 0,20 

4. Промени в обращаемостта на краткотрайните активи  1,34 

5. Промени в общата рентабилност на база приходи  4,69 

Всичко 0,06 6,33 

От намалението се спада увеличението  0,06 

Остава намаление на рентабилността на собствения капитал  6,27 

 

Оттук влиянието на отделните фактори е, както следва: 

1. В резултат на промените във финансовата структура, изразена чрез намаление на ко-
ефициента на задлъжнялост, рентабилността на собствения капитал бележи спад от 0,10% 

(32,26% – 32,36%); 

2. Цената на привлечените от предприятието средства се е увеличила с 106,34%. Нама-

лението на вътрешния лихвен процент е довел до увеличение на рентабилността на собст-

вения капитал с 0,06% (32,32% – 32,26%); 

3. В резултат от увеличението на коефициента на поглъщаемост на дълготрайните не-
материални активи, рентабилността на собствения капитал е намаляла с 0,20% (32,12% – 

32,32%); 

4. В резултат от забавянето на обращаемостта на краткотрайните активи, рентабилност-
та на собствения капитал се е намалила с 1,34% (30,78% – 32,12%); 

5. Намалението на общата рентабилност на база приходи е довела до намаление на рен-
табилността на собствения капитал с 4,69% (26,09 – 30,78). 

Получените от извършения анализ резултати са обобщени в таблица 7. 
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Заключение 

Адаптираният модел Дю Понт усъвършенства методологията на финансово-счетовод-

ният анализ на рентабилността на: собствения капитал, инвестирания капитал, приходите от 

продажби (от ДНА), дълготрайните активи, дълготрайните нематериални активи, обращае-

мост на активите и чистата стойност на ДНА.  

Представени са показателите ROSI (рентабилност на приходите от продажби от ДНА) и 

RILA (рентабилност на дълготрайните нематериални активи). Направен е опит да се обвър-

же методиката за анализ на рентабилността на ДНА с модела Дю Понт. Изведени са схеми, 

показатели, резултати и взаимовръзки.  

Извършен е сравнителен анализ на рентабилността на капитала – ДНА и ДМА за 2015 – 

2016 г. Изведени са резултатите от обобщените показатели на ROE по групи – в абсолютно 

и относително изражение 

Анализът на рентабилността на нематериалните активи, посредством детерминирани 

факторни модели разширява възможностите за управление на ефективността от финансово-

стопанската дейност на предприятията.  
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