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ДОБРИЯТ БИЗНЕС Е НАУКА 

проф. д.ик.н. Михаил Динев,  
УНСС, София 

Добрият бизнес е наука, но науката очевидно не е бизнес, макар че тя дава всичко за биз-
неса и благодарение на нейните постижения ускоренията в новия век са толкова впечатля-
ващи. Въпреки това твърдението на Алберт Айнщайн е близо до истината: Науката е прек-
расно нещо, стига да не се налага да си изкарваш хляба с нея. Не, проблемът не е само в 
хляба, а в онези инвестиции в науката, които се искат от бизнеса, за да се поддържа ускоре-
нията на човешкия напредък. Логично е да приемем, че като дейци от другата страна на 
проблема ще ни интересува повече нашето участие с постижения в науката, потребни на 
бизнеса като ефект за неговата финансова и управленска устойчивост. При очертаващата се 
необятност на темата, за подобна форма на научно обсъждане ще са от значение само глав-
ните, съществените страни на проблема, или поне тези, които заслужават внимание в наше-
то сложно съвремие. 

ПЪРВО: В полза на двете страни ще е връзката наука -бизнес да се разглежда като 
система, която по необходимост има не само две подсистеми, но и твърде много разклоне-
ния в пространството и времето на получавания ефект. И ако приемем, че обект на внимание 
е посочената система, то тя трябва да се разглежда (според Е. Матеев, позоваващ се на Еш-
би) като реален обект и съчетание на безкраен брой параметри и поради това връзките на 
взаимна зависимост се разгръщат на различни плоскости, емпирично дадената съвкупност е 
винаги хетерогенна. Използвайки тази постановка големият наш учен (Е. Матеев) обобщава 
по-нататък, че "...първата крачка от емпиричната констатация към теоретичното обобщение 
се състои в това да се установи на базата на какъв тип връзки на взаимна зависимост емпи-
ричната съвкупност функционира като определена по вид хомогенна система". Хомогенна 
система при наличие в нея на такава сложна хетерогенност. Ето това е вече висш пилотаж. 
Системата наука – бизнес, при толкова много различия като две хетерогенни подсистеми, да 
е хомогенна при постигане на общите цели. Не е толкова лесно да се постигне, но в тази 
посока трябва да е стремлението и на двете страни. 

ВТОРО: Бизнесът навсякъде по света има потребност от висока степен на устойчива 
надеждност. От същото се нуждае и науката.Но за да се получи общата надеждност на сис-
темата, т.е.да се запазят нейните качества на ефективност в процес на експлоатация, или на 
взаимодействие, е необходимо поддържането на няколко закономерности . 

а) фундаментални принципи за връзката наука – бизнес, които утвърждават разнообра-
зието от възможности на системата да се възпроизвежда в качествено по-висока сте-
пен.Теорията за надеждните системи приема фундаменталния принцип на съчетаване на 
разнообразни качества в един елемент, т.е той (елемента) е в състояние да изпълнява 
множество функции, отговаря на множество потребности на цялата система. В техническите 
системи са известните сегнетоелектрици, които доведоха до невероятна минимизация на 
електронните изделия. За икономическите системи примерът ще е за прочутият спор какви 
кадри трябва да се подготвят във ВУЗ и възможно ли е те да се явят напълно готови за рабо-
та след завършване на бакалавърското си образование. Това нито е възможно, нито трябва да 
се поощрява, защото колкото и да звучи парадоксално ще е вредно и за бизнеса. Тясната 
специализация обрича младия специалист на вечно развитие в една посока, както и бизнеса 
на едно остаряло отдавна вече устройство на управленската структура- по отдели, сектори и 
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т.н. Кадрите трябва да имат много добра фундаментална подготовка и лесно да се нагаждат 
към "проектния" вариант на изпълняваните функции.Което означава, че проектните групи 
ще са действащите фактори до изпълнение на проекта, след което ще се включат в друг 
проект и т.н. Потребна е за тази цел висока степен на фундаментална икономическа подго-
товка, което осигурява паралелната връзка в системите, т.е. системата е сигурна, че при 
наличието на резервен вариант няма да се прекъсне ако спре да функционира един елемент. 
Това е само един пример, но като принцип има значение както за учебната, така и за научна-
та работа във ВУЗ. Само с добра информираност за определени области на познанието няма 
да е възможен ефективен напредък в науката, както и в преподаването. Информацията, спо-
ред Айнщайн не е знание и тя трябва да се използва като средство в научното изследва-
не.Информираността за стандарти, норми и правила не е достатъчно необходимо знание, то 
не достига до дълбочината и широтата на изследователския процес.Напредък има при добро 
владеене на фундаменталното знание, на знанието за закономерностите и философските 
закони на общественото развитие, за икономистите още – теоретичните основи на полити-
ческата икономия, икономикса, защо не и на политологията и социологията. Съчетаването 
на множество качества и свойства в един елемент е показателен за огромните постижения в 
техническия и технологичен напредък, трябва да е и за всяка друга наука. Бизнес общество-
то се нуждае от такава наука, другото е наука за себе си. Както твърди Зомбарт, цитиран от 
Е. Матеев, с развитието на производителните сили се намалява зависимостта на човека от 
природата, но се засилва зависимостта му от обществото. А то (обществото, в т.ч. и бизнес 
обществото) се нуждае от устойчива във времето и силно надеждна наука и научно знание 
за неговия кадрови потенциал. 

б) стремеж на двете подсистеми към синергиране на връзката между тях като цяло и 
между техните отделни елементи. Както е известно от науката за синергитичния ефект об-
щата ефективност на системата (системата бизнес-наука) е по-голяма от сбора на индивиду-
алната ефективност на всяка от подсистемите и на техните елементи. Практически подсис-
темата бизнес консумира резултатите от науката и от научните постижения и в този смисъл 
успява в своите бизнес решения с тях. Бизнесът е наука, защото е концентрирал най-
доброто от научните постижения в своята бизнес-стратегия и очаква това да е така във въз-
ходяща степен. Стимулите, развитите високи степени на корпоративната социална отговор-
ност, на целия интегритет между финансовите и нефинансови показатели, включените в 
системите кадрови решения за подготовка и използване на интелектуалния капитал прави 
подсистемата на бизнеса устойчива и ефективна във все по-нарастващи степени. Големият 
Уорън Бъфет съветва, че е безсмислено да се прави, това, което прави конкурента в съревно-
вателната лента на бизнеса. Затова и надпреварата ще е заключена в повече реални възмож-
ности за синергия в системата бизнес – наука.Което означава, че науката трябва да е готова 
да отговори на тази потребност и да осмисли шанса за огромното творческо разнообразие в 
свой интерес и в интерес на своя партньор – бизнеса. Готови ли сме за това или унесени в 
точки и изисквания за хабилитация, интереса на бизнеса остава на втори план или изобщо 
отсъства. И тук проблемът не е дали пряко се иска, респ.заплаща дадена разработка.Науката 
е значима не само заради поръчковите си изпълнения и конюнктурни решения. И това, раз-
бира се, но не само.Тя е силна, защото се развива по законите на науката, а не по законите на 
частичните интереси, върви по пътя на научните принципи, а не по временните потребнос-
ти. Ако отново се върнем на Бъфет, но сега със значение за науката, неговото предупрежде-
ние ще гласи: ако правите конюнктурна наука, такава, която отговаря на отделните частни 
случаи вие не правите конкурентна, фундаментално значима наука, занаятчийствате, 
водени от временните интереси на бизнеса. Сигурно ще са потребни и такъв вид услуги на 
бизнеса, но той се нуждае от друг тип интелектуална размяна, защото вече самият той е 
наситен с много наука. Кибернетиката направи чудеса не защото търсеше отговор на частни 
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решения, а защото даде фундаменталните принципи на управлението на интелектуални 
процеси, стана социално значим и всеобщо приложим по обективните закони на научното 
изследване. Сигурно не си представяме, че някой е поръчал и платил на Норбърт Винер да 
създаде своята кибернетична теория, така както сега считаме, че бизнесът трябва да дава 
своите поръчки. Той и неговите последователи, Ешби и др. правеха фундаментална наука, 
защото бизнесът, винаги е имал наситеност на научни постижения, развивал се е по техни 
норми, но той (бизнеса) винаги иска още, тъй както всеки истински учен търси още и още и 
още. 

в) Надеждна е системата, когато всичките нейни подсистеми и елементи са надеждни 
или при временна ненадеждност има компесаторни фактори, които предотвратяват намале-
ната работоспособност на цялата система.Накратко исканата надеждност на тук описаната 
система е възможна ако и двете подсистеми бизнес и наука са вътрешно устойчиви, високо 
надеждни, показват гаранции за непрекъсваща работоспособност.Двете подсистеми следо-
вателно, всяка сама за себе си, трябва да осигуряват устойчивост и работоспособност при 
експлоатация като се съобразяват с общите норми и правила, изисквания на времето и на 
обществения напредък така, че да няма общо намалена работоспособност на системата нау-
ка – бизнес. И по-точно подсистемата наука да се настройва към висока изследователска 
продуктивност и повишаващо се качество на интелектуалния капитал, потребен на бизнеса. 
Безпокоят цялата общественост данните за нежелани вече от кандидат -студенти специал-
ности с голямо значение за бизнеса-математика, физика, химия, техника, за всеобща изнена-
да и правото дори. Казано накратко състоянието на интелектуалния капитал в системата 
"наука – бизнес" бележи спадове и е пред срив, което налага разнообразие от ускорени дейс-
твия, преди всичко в национален мащаб, с множество комплексни решения от средното до 
висшето, в.т.ч. магистърско образование. Действия в двете посочени подсистеми. 

г) Научното знание трябва да се преподава с най-доброто от научните постижения, у 
нас и в света. В световната практика на магистърското обучение има т.н. "поръчани" магис-
тратури, т.е. дадена корпорация ресурсно обезпечава магистърска програма за свои кад-
ри.Магистратурата в този случай съдържа най-доброто, което може да се предложи като 
знание за конкретните изисквания. 

Както е известно в тази квалификационна степен преобладава конфекцията, почти по 
същите направления по които се готвят студенти и в ОС "бакалавър". Знанията следователно 
са отново общи, без конкретна насоченост, завършващите трябва сами да нагласят своите 
интереси към бизнеса. 

ТРЕТО: Системата "наука – бизнес" взаимодейства в сложни национални и междуна-
родни условия. Средата е силно хетерогенна но процесите на глобализация налагат все по-
ярко изразена хомогенност на целите.Вече отесняха рамките и на ЕС, отварянето на иконо-
миките не е от вчера, но ускоренията са осезаеми в световен мащаб.Системата "наука-
бизнес" няма друг избор, тя трябва да е в съответствие с иновативната среда на световната 
икономика. А както твърди Уилям Едуардс Деминг в "Изход от кризата" едно от изисквани-
ята за иновации е вярата, че ще има бъдеще " и ще е осигурен ресурс за изследване и обу-
чение" (стр. 27). Казано е точно, защото без да прекаляваме с емоциите, трябва да се очакват 
невероятни промени в използването на киборгите (вж. Кевин Кели, "Извън контрол"), в нап-
редъка на технологиите след 30 години, а това "след" не е много отдалечено във времето. 
Очакванията са да се достигне възможност за контрол само с човешкия ум, да се замени 
почти или напълно човешкото участие дори в управлението на самолета, да има диалог на 
човека с машините и още какво ли не. Вероятно и покоряването на разстоянията до други 
планети ще е ежедневие, но това е едно очакване и една вяра, че с положителност ще се 
случи, че човечеството вече има интелектуален ресурс и той е организирано използван в 
науката и в производството. Казано накратко системата наука бизнес трябва да се развива с 
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поглед в бъдещето, всяка една от двете подсистеми, наука, съответно бизнес ще запазват 
своята индивидуалност, но и ще преследват общата цел в бъдещата иновативна среда. Така 
всяка една от подсистемите (и всякакви други системи и подсистеми) имат смисъл в соци-
алната среда, доказват своето присъствие и потребност в една просперираща световна сис-
тема.  

ЧЕТВЪРТО: Науката трябва да изследва бизнеса като възможности да постига целите 
на бъдещето, да насочва неговите иновации към трайно устойчиви решения в една силно 
развита конкурентна среда. Няма да звучи обидно за двете подсистеми, но практиката по-
казва, че бизнесът има по-голяма склонност към трайните решения, към консервативното 
постоянство, както и науката преобладаващо импонира на това поведение. Да се прави едно 
и също нещо и да се очакват различни резултати е лудост, твърди Айнщайн и живота доказ-
ва правотата на това твърдение. Ангажимент на науката е да изследват възможностите на 
бизнеса, на икономическата среда и условията, които могат да донесат успешните решения. 
Всяка система има бъдеще, когато се управлява като процес на въздействие върху околната 
среда, върху условията, които създават полезните ефекти. Промяната на условията, създава 
проводима среда за осъществяване на възможностите на икономическите системи, динами-
ката и интервалите на ускорения, а иновативните решения водят към високи степени на 
растеж. Големият проблем на науката е да насочи частния интерес на бизнеса към целите на 
обществото, да откроява възможните посоки на развитие при определени условия, както и 
да въздейства върху стимулите на икономическия растеж. Умението на бизнеса, от друга 
страна, да използва науката и научните изследвания е показател за неговата зрялост и гаран-
ция, че са възможни успешни стъпки по пътя към световния прогрес. 

ПЕТО: Свидетели сме на неспирните, за добро или не, процеси на глобализация. От-
ричането на тези процеси не водят до никъде, техния закономерен ход не е възможно да се 
спре. При наличието на "стоки номади", "капитали номади" (Жак Атали) няма друго реше-
ние, освен при запазена национална идентичност да се търси положителен ефект от светов-
ната обвързаност. Трудно е да се предлага рецепта, но очевидна е потребността от усилване 
на интегративните способности на икономическите системи, на техните възможности да 
направят подходящ избор за партньорство при умело включване в сложните процеси на 
глобализация. Както на науката, така и на бизнеса са необходими решения и постижения 
близки до постигнатото от партньорите. Без дълги обяснения е ясно, че българската наука, 
насочена и към интересите на бизнеса трябва да се развива в съзвучие със световните науч-
ни постижения. Очевидно "точковото" кадрово оценяване на учените ще е "наука насила". 
Дори публикации в известни чуждестранни списания няма да са достатъчни за доказване на 
възможностите на учените в глобалното развитие на световната икономика. Техните реше-
ния трябва да се усетят в достигнатото световно ниво на създадените от бизнеса ефекти, 
включително и като резултат от трансфер на знания. Очакванията са двете подсистеми, на 
системата "наука – бизнес" да навлязат решително в процесите на глобализация и при запа-
зена национална идентичност да търсят ефективно интегриране в общите световни процеси 
на икономически растеж. 

ШЕСТО: Системата "наука – бизнес" има бъдеще ако постига успешни решения за ус-
тойчиво развитие, в т.ч. за утвърждаване на корпоративната социална отговорност. Бълга-
рия е страна от ЕС и не може дълго време да се разграничава от общите принципи и реше-
ния, да стои назад в икономическото си и социално развитие. Противодействията на бизнес 
организациите на решения като това за минималната работна заплата, за условията на труд, 
работна среда, етични отношения към персонала (навреме заплащане на труда), грижата за 
възпроизводство на интелектуалния капитал и др. не са за добро на бизнеса, а за укрепване 
на олигархичната система.Това вече ни се казва на висок глас в ЕК и то трябва да се чуе. 
Както науката, така и бизнесът са част от възможните решения на проблемите за устойчиво 
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развитие на българската икономика, за нейното достойно присъствие между страните от 
европейската общност. 

СЕДМО: Известно е определението за политиката като концентриран израз на ико-
номиката. Доказано е с много примери на конфликти, междуособици и стремеж за завладя-
ване на пазари и територии. Както бизнесът, така и науката се развиват в зависимост от по-
литическите влияния, от политическата власт. Проблемът от една страна е политическата 
власт да съдейства за развитието на науката в интерес на бизнеса като стимулира приложе-
нието на съвременни методи и подходи и от друга да дава предимства на бизнес, който си-
нергира успешно с науката. Вредни са опитите да се политизира науката и икономиката, да 
се настройва тяхното поведение, съобразно с политическите интереси на властта. При таки-
ва условия науката става обслужваща властовите интереси, губи от своята сила на обектив-
ност, превръща се в неразделна част от политическите колебания, въпреки, че е призвана да 
бъде регулатор на управленски решения, да съдейства за напредъка на националния бизнес 
като част от напредъка на световната икономика. Приспособяването към политическите, а в 
не малко случаи и към олигархичните интереси, носи опасности от принизяване на творчес-
ките корени на научното изследване, ерозира обективния характер на научните изследвания. 
Националната икономика и бизнеса нямат полза от политизирана наука и историята доказва 
това. Напусне ли се полето на обективните закономерности, на фундаменталните принципи 
и закони на общественото развитие политизираната наука се превръща в манипулатор на 
исторически факти, на оценъчни процеси, става вредна за творческия прогрес на нацията. 
По правило такава наука подкрепя не реалния бизнес, а олигархичните бизнес интереси, 
превръща се в услужлива прислуга на престъпни намерения за придобиване на влияния, за 
корумпиране на общественото доверие. Мястото на съвременната наука е в духовния прос-
перитет на нацията, в авангарда на големите идеи на новото време, призвана е да носи зна-
мето на човешкия прогрес. Носете това знаме млади колеги, не допускайте то да попадне в 
ръцете на манипулативната, олигархичен тип наука, да е част от корупционните намерения 
на случайни хора в бизнеса. Системата наука – бизнес, която се опитахме да анализираме не 
е само пазар и изписани страници за него.Тя е преди всичко система за организирано изпол-
зване на богатствата на човешката духовност, следствие от честни икономически отношения 
и норми за морално човешко поведение. Ще се създадат образци на научни открития, ше-
дьоври на човешката култура, ще се родят още гении да творят велики дела. И най-вече, 
както твърди Жак Атали в своята забележителна книга "Кратка история на бъдещето", хора-
та ще са обичали и ще продължат да се обичат.  
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Уважаеми проф. Статев – ректор на УНСС  
и патрон на международната конференция на младите учени, 
 
Уважаеми организатори и участници, 
 
Скъпи колеги и гости, 
 
Днес все повече говорим за качеството на обучението на студентите и осъществяване на 

научно-изследователската дейност в един свят, в който информацията, ресурсите на знание-
то са толкова много, и толкова разпилени, че да говорим за възможност за устойчиво съ-
ществуване в триъгълника на знанието, който не се поддържа в синхрон с икономиката, 
образованието и науката, е почти невъзможно. 

От една страна е оптимизирането на процесите, на модела, по който се случва организа-
цията и придобиването на академично образование, съдържанието, стойността и тежестта 
зад университетската диплома, както и значението ѝ за практическата реализация на всеки 
млад специалист. Всичко това трябва да бъде преосмислено и съобразено с новите условия 
на глобалната среда. 

От друга – развитието на връзките между висшето образование, науката и бизнеса, през 
най-новите европейски и световни стандарти за управление на отношенията със 
заинтересованите страни в реална проектна среда. Партньорството между публичния, 
частния, граждански и академичен сектор, трябва да е анализирано и базирано на 
финансови инструменти за интегрирани инвестиции. В основата на тези процеси е 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Стратегията за 
интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България.  

Възниква въпросът: Има ли университетската система потенциал да направи историчес-
ки скок в развитието си, благодарение на модерните технологии, или предпочита да остане 
в застой, т.е. там, където средата е по-сигурна и стабилна. Алтернативите за избор днес са 
много, но трябва и хармония, напр. с темповете на развитие на икономиката и обществото. 
Всичко това, а и редица комплексни проблеми в държавата, непрекъснато се отразяват и на 
образованието, и на науката.  

Ето и отговора, според нас – от ВОН-КНСБ: Да, тази необходимост винаги ще я има – 
факт! Особено когато говорим за осигуряване и удостоверяване на базисен минимум от 
знания, технически и социални компетенции, необходими за изграждането на добре подгот-
вени специалисти. Опасността, на първо място е за самите университети, ако приемем хи-
потезата, че спасяването на давещия се е в ръцете на самия давещ се. А дали висшето обра-
зование ще продължи да бъде разпознавано като полезна алтернатива е въпрос на успешна 
и навременна адаптация. Ние, от ВОН-КНСБ, работим именно за тази адаптация – на мла-
дите и мъдрите хора, защото вярваме, че най-добрият начин да познаеш бъдещето, е да 
участваш и да променяш себе си, хората около теб и средата. 

И днес, в УНСС, сте се събрали много млади хора, от различни страни и институции, за 
да обсъдите, вероятно, икономиката базирана на идеи – Idea-Based Economy. Може би, за да 
имаме икономика, базирана на знанието, трябва да имаме управленски подход в икономика-
та, базиран на нови идеи, които едновременно сриват амортизираните и създават нови, по-
съвременни индустрии. На Вас, младите учени, по естествен начин, най-много приляга този 
човешки порив – любопитството и креативността. Имате невероятната възможност да сте 
новите творци на света и всичко това да ви отличава от останалите хора с по-ниска квали-
фикация. Трудно е, но истината е, че държавата е апатична към всичко това. Блокира всич-
ки нас, работещи и обучаващи се във висшето образование, науката и бизнеса, с безброй 
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регламенти и непрекъснато променящо се законодателство. Затова става все по-трудно за 
истинска knowledge, idea-based или каквато и да било смислена модерна икономика. 

Прекрасно е, че образованието и науката са и силата, и енергията, която не признава 
граници. Образователните платформи днес дават динамиката, от която се нуждае икономи-
ката и съвременното общество. Следователно, УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ 
ФИНАНСОВАТА СВОБОДА ДА ЗАПОЧНАТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПЛАТФОРМИ. Наличието на знания не се гарантира само с диплома от ОКС "Бакалавър" 
или ОКС "Магистър". Академичната диплома, дори при най-високо качество, не е гарант за 
академично съвършенството. Достигането на знания не е завършен процес и не не може да 
бъде в застой – нещо като one-time събитие. Това е динамичен процес, т.е. за да си по-
конкурентоспособен, утре трябва да си по-добър от днес. Затова мечтая за студенти, които 
ще изискват от вас – младите учени, истинското, живото знание, а не просто една диплома. 
Следователно, вярвам в развитието на българските университети, които реално ще са част 
от европейското пространство за висше образование и наука, но уви, само тези, които ще 
бъдат ориентирани към организиране на индивидуално академично портфолио, което да е 
"живо" – динамично и отворено. Дано бизнесът може да оцени по достойнство специалис-
тите, които могат да надграждат уменията и знанията си като проекция на собствените си 
постижения във времето при едно по-достойно заплащане на високо интелигентния им 
труд! 

Организирането на това знание не трябва да е самоцел. Този процес трябва да е в пълно 
единство – на академичния сектор и бизнеса, които заедно да дефинират кое е точното зна-
ние за съответното професионално направление и квалификационната степен.  

Заедно с необходимостта от продуктивно партньорство на висшето образование с бизне-
са за обучението и подготовката на студентите за пазара на труда и за развитие на предпри-
емачески способности във висшите училища, добре е да посочим осъществените досега 
стъпки за НОВИЯ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ, СВЪРЗАН С КАЧЕСТВОТО НА ОБУ-
ЧЕНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ. Висшите училища трябва да се пре-
върнат в научен център за утвърдени млади учени-изследователи и за студенти, в който те 
свободно да могат да реализират своите научни експерименти, предприемачество и инова-
ции. 

В заключение, наред с увереността, че висшите училища ще създадат НОВА ГЕНЕРА-
ЦИЯ СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, мислещи предприемчиво и иновативно, която да се 
реализира успешно на пазара на труда или в университетите, ще пожелая ЕДНО ПО-
МОДЕРНИЗИРАНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАНО С ПРИЛОЖИМОСТТА НА 
УМЕНИЯТА И ЗНАНИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В ДИНАМИЧНА СРЕДА. 
Само така ще се радваме на НОВИ ЛИЧНОСТИ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УМЕНИЯ, 
НЕ САМО С ИНТЕЛИГЕНТНА, А И С РЕГИОНАЛНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. 

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ 
УЧЕНИ! 

 
доц. д-р инж. Лиляна ВЪЛЧЕВА 

Председател на ВОН-КНСБ 
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Dear Prof. Statev, Rector of the University of National  
and World Economy (UNWE)  
and Patron of the International Conference of Young Scientists, 
 
Dear organizers and participants, 
 
Dear colleagues and guests, 
 
Today we talk very often about the quality of students' education and implementation of re-

search activity in a world in which the information, the resources of knowledge are so many and so 
scattered that talking about the possibility of sustainable existence in the knowledge triangle, 
which not supported in sync with the economy, education and science, is almost impossible. 

On the one hand there is the optimization of the processes, of the model in which are molded 
the organization and acquisition of academic education, the content, the cost and weight behind the 
university diploma and its importance for the practical realization of every young specialist, that 
have to be re-evaluated and adapted to the new conditions in the global environment. 

On the other is the development of links between higher education, science and business, 
through the latest international standards for managing relationships with stakeholders in a real 
project environment. The partnership between stakeholders from public, private, civil and academ-
ic sectors must be analyzed and based on financial instruments for integrated investments. At the 
core of these processes are the Operational Programme "Science and education for smart growth" 
and the Innovation Strategy for Smart Specialization of Bulgaria. 

Does the university system has potential to make a historic leap in its development, thanks to 
modern technology, or will it prefer to remain stagnate, where the environment is more secure and 
stable? The alternative choices today are many, but they must harmonize, for example with the 
pace of development of the economy and society. All this, and a number of other complex prob-
lems constantly reflect over the education and science. 

When we talk about ensuring and certifying of a basic minimum of knowledge, technical and 
social skills needed to build a well-trained specialists, this need will always exist – this is a fact! 
The danger in the first place is for the universities themselves, assuming the hypothesis that the 
task of helping the drowning people is in the hands of the drowning people themselves. Whether 
the higher education will continue to be recognized as a useful alternative it is a matter of a suc-
cessful and timely adaptation. We, from the National Trade Union "Higher Education and Sci-
ence" we work precisely for this adaptation – of the young and wise people, because we believe 
that the best way to know the future is to participate and change yourself, the people around you 
and the environment. 

And here today you have gathered many young people from different countries and institutions 
to discuss, presumably, the economy based on ideas – Idea-Based Economy. Perhaps in order to 
have an economy based on knowledge, we must have managerial approach to the economy, based 
on new ideas, which both destroy the depreciated and create new, more advanced industries. To 
you, young scientists, naturally, these human impulses are most fitting – the curiosity and creativi-
ty. You have an incredible opportunity to be the new creators of the world and all that set you 
apart from other people with lower qualification. It is difficult, but the truth is that the state is apa-
thetic to it all. This apathy blocks all of us, working and studying in higher education, science and 
business, with countless regulations and constantly changing legislation. Therefore it is becoming 
increasingly difficult for true knowledge, idea-based or any meaningful modern economy. 

Education and science are the power and energy that know no borders. Educational platforms 
today give dynamism, needed by the economy and the modern society. Therefore, universities 
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must have the financial freedom to begin to act as educational platforms. The availability of 
knowledge not only guaranteed with a degree of "Bachelor" or "Master", undergraduate or gradu-
ate. Academic diploma, even at the highest quality, there is no guarantee for academic excellence. 
The attainment of knowledge is not complete process and cannot stagnate – something like a one-
time event. This is a dynamic process, i.e., it has to be more competitive, tomorrow must be better 
than today. So I dream for students who will require from you – young scientists, true, living 
knowledge, not just a diploma. Therefore, I believe in the development of Bulgarian universities 
that are part of the European space for higher education and science, but only those who will orient 
towards the organization of individual academic portfolio that is "live" – dynamic and open. Hope-
fully the business can appreciate professionals who can build their skills and knowledge as a pro-
jection of their own achievements over time. 

The organization of this knowledge should not be an end in itself. This process should be in 
full unity of the academic and business sectors, which together define what is the meaning of exact 
knowledge in the respective professional field and qualification. 

Along with the need for a productive partnership between the higher education and the busi-
ness for training and preparing students for the labor market and developing entrepreneurial skills 
in high schools, it is good to point out the realized until now steps for the new funding model asso-
ciated with the quality of education and realization of the students. Universities should become 
research center for established young scientists, researchers and students in which they are able to 
realize scientific experiments, entrepreneurship and innovation. 

Finally, along with the assurance that universities will create a NEW GENERATION STU-
DENTS AND YOUNG SCIENTISTS with entrepreneurial and innovative thinking, that can be 
successfully in the labor market or in the universities, I would like to wish a more modernized 
higher education relating to the applicability of skills and knowledge to solve problems in a dy-
namic environment. Only thus we will be looking at new people with interdisciplinary skills, not 
only with intelligent, but also with regional specialization. 

I wish Good luck INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS! 
 

A.Prof. Dr. M.Eng. Lilyana Valcheva 
President of the National Trade Union for "Higher Education and Science"  
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ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ  
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В Р БЪЛГАРИЯ 

Prof. Snejana Basheva1,  
University of National and World Economy,  

Sofia 

Abstract 
The article attempts to give a description of the applicable tax regimes of taxation applicable in the trans-

formation of companies. A review of the general and specific taxation regime in transformation under Law on 
Corporate Income Tax . A special attention to the categories of assets and liabilities that are subject to trans-
formation and which provides different tax treatment; determining the last tax period upon termination of the 
transferring company; the tax effects in transforming companies associated with transferred assets and liabili-
ties; the tax effects of acquiring companies associated with transferred assets and liabilities; of total tax re-
strictions applicable to the specific tax regime. 

 
Резюме 
В статията се прави опит да се даде характеристика на приложимите данъчни режими за облагане, 

които се прилагат при преобразуване на търговски дружества. Направен е преглед на общият и спе-
цифичен режим на облагане при преобразуване по ЗКПО. Отделено е специално внимание в статията 
на: категориите активи и пасиви, които са предмет на преобразуване и за които се предвижда различ-
но данъчно третиране, както и на спецификите за определяне на последния данъчен период при прек-
ратяване на преобразуващото се дружество. Подробно са характеризирани и систематизирани данъч-
ните ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви при преобразуващите се дружества, както и на 
данъчните ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви при приемащите дружества. Отделено е 
внимание и на общите данъчни ограничения, приложими за специфичния данъчен режим на облагане. 

Въведение 

Законът за корпоративно и подоходно облагане (ЗКПО) в РБългария регламентира два 
данъчни режима за облагане, които могат да се прилагат при преобразуване на дружества – 
общ и специфичен режим. Общият режим е предназначен за всички случаи на преобра-
зуванe с изключение на случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на 
обособена дейност и замяна на акции или дялове, когато това преобразуване е между мест-
ни дружества и/или дружества от друга държава – членка на ЕС, за тях е предвиден специ-
фичният (облекчен) режим на облагане.  

В ЗКПО за преобразуване се считат и случаите на "прехвърляне на обособена дейност" и 
"замяна на акции или дялове". За тях е приложим специфичния режим на данъчно облагане. 

Общ режим на облагане при преобразуване по ЗКПО  

Дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в тър-
говския регистър. Преобразуващите се дружества се облагат с корпоративен данък за пос-
ледния данъчен период по общия данъчен режим на закона. При прекратяване на преобра-
зуващото се дружество последния данъчен период е периодът от началото на годината до 
датата на преобразуването. За преобразуващите се дружества, които са новообразувани през 
годината на преобразуване, последен данъчен период е периодът от датата на учредяването 
                                                            
1 snejanabacheva@hotmail.com 
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до датата на преобразуването. При общия режим за данъчни цели активите и пасивите на 
преобразуващото се дружество към датата на преобразуването се смятат за реализирани по 
пазарни цени и се отписват от неговите счетоводни книги. За данъчни цели счетоводния 
финансов резултат се преобразува (увеличава или намалява) с разликата между пазарната 
цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуване. Всички 
данъчни временни разлики свързани с отписаните активи и пасиви се признават през пос-
ледния данъчен период по общия ред на закона. В общият режим Законодателят не е пред-
видил възможност приемащите или новоучредените дружества да могат да пренасят данъч-
ните загуби, формирани от преобразуващите се дружества. По аналогичен начин се третира 
и възможността да се ползват за данъчни цели непризнатите разходи за лихви в режим на 
слаба капитализация на преобразуващите се дружества. Пренасянето на данъчна загуба и 
ползването за данъчни цели на разходите за лихви в режим на слаба капитализация се до-
пуска само при преобразуване на дружества чрез промяна на правната им форма. За данъч-
ни цели при преобразуващите се дружества не се признават разходите, извършени по повод 
на преобразуването. Непризнатите разходи се признават за данъчни цели при определяне на 
данъчния финансов резултат на приемащото или новоучреденото дружество в годината, 
през която е осъществено преобразуването. При избор на по-ранна дата на преобразуване 
(за счетоводни цели) всички счетоводни приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от 
новоучредените или приемащите дружества, се признават за данъчни цели при преобразу-
ващото се дружество. Тези приходи и разходи, печалби и загуби не се признават за данъчни 
цели при новоучредените или приемащите дружества. 

Специфичен режим на облагане при преобразуване по ЗКПО 

Специфичният данъчен режим на ЗКПО се определя за облекчен, защото той не води до 
възникване на данъчни задължения както за преобразуващите се, така и за приемащите 
дружества към момента на преобразуването. 

Законодателят разграничава три категории активи и пасиви, които са предмет на преоб-
разуване и предвижда различно данъчно третиране за всяка от тях. Тези категории са: 

- активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуване-
то участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО; 

- активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди преобразуването са 
участвали и в резултат на преобразуването престават да участват при определяне на данъч-
ния финансов резултат по ЗКПО; 

- активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди преобразуването не са 
участвали и в резултат на преобразуването участват при определяне на данъчния финансов 
резултат по ЗКПО. 

При преобразуването за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от 
действия, извършени от преобразуващите се дружества за текущия и предходни периоди по 
отношение на прехвърлените активи и пасиви, включително преобразуванията при опреде-
ляне на данъчния финансов резултат се смятат за осъществени от новоучредените (приема-
щите) дружества. Принципът на правоприемство позволява прехвърлянето и на отсрочените 
данъчни активи в новоучредените (приемащи) дружества.  

 
Данъчни ефекти при преобразуващите се дружества 
А) Данъчни ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,т. 1 от ЗКПО 
За данъчни цели не се признават счетоводните печалби или загуби, възникнали при от-

писване на активи и пасиви по чл. 139,ал. 1 от ЗКПО. Разликата между пазарната стойност 
на прехвърлените активи и пасиви и тяхната данъчна стойност не се облага. Данъчните 
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временни разлики, свързани с прехвърлените активи и пасиви и възникнали преди преобра-
зуването, не се признават към момента на преобразуването и се считат за нововъзникнали 
при получаващите (приемащи) ги дружества. 

 Преоценъчният резерв за активи, резултатите от експлоатирането на които преди и след 
преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат и тези активи не 
са данъчни амортизируеми активи, се прехвърля от преобразуващото се дружество и се 
смята за възникнал при получаващото (приемащо) дружество. Преоценъчният резерв не се 
облага при отписването и прехвърлянето на активите, които са негов носител към датата на 
преобразуване.  

Счетоводните печалби или загуби възникнали при преобразуващо се дружество в резул-
тат на прехвърляне на обособена дейност не се признават за данъчни цели в годината на 
отчитането им и формират данъчна временна разлика от последваща оценка, която се смята 
за възникнала по отношение на новопридобитите акции или дялове и се признава за данъч-
ни цели по общия ред на закона. Когато акциите или дяловете са държани от преобразува-
щото се дружество непрекъснато за срок не по-кратък от 5 години, данъчната временна 
разлика не се признава за данъчни цели към момента на преобразуването и през следващите 
години. 

Б) Данъчни ефекти свързани с прехвърлените активи и пасиви по чл. 139,т. 2 от ЗКПО 
На основание чл. 142,ал. 1 от ЗКПО възникналите счетоводни печалби или загуби при 

отписване на активи и пасиви по чл. 139,т. 2 от ЗКПО, свързани с място на стопанска дей-
ност на местно дружество в друга държава – членка на Европейския съюз, не се признават 
за данъчни цели. За данъчни цели към момента на преобразуването и през следващите годи-
ни не се признават данъчните временни разлики, които са свързани с тези активи и пасиви. 

В) Данъчни ефекти свързани с прехвърлянето на активи и пасиви по чл. 139,т. 3 от 
ЗКПО  

В този случай Законодателят не е предвидил данъчни ефекти за преобразуващите се 
дружества. 

 
Данъчни ефекти при приемащите дружества  
А) Данъчни ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,т. 1 от ЗКПО 
Данъчните временни разлики, които са свързани с активи и пасиви по чл. 139,т. 1 от 

ЗКПО, възникнали при преобразуващите се дружества преди преобразуванетo, се считат за 
възникнали при приемащите дружества.  

Придобитите при преобразуването данъчни амортизеруеми активи се вписват в данъч-
ния амротизационен план на получаващото (приемащото) дружество по същите стойности 
по каквито са били включени в данъчния амортизационен план на преобразуващото се дру-
жество към датата на преобразуване. Законодателят изисква да се представи на органа по 
приходите копие от данъчния амортизируем план на преобразуващото се дружество към 
датата на преобразуване. Представя се и справка за всеки актив и пасив които се отписва и 
прехвърля при преобразуването. 

При признаване съгласно счетоводното законодателство на активи или пасиви в прие-
мащото дружество на стойности различни от стойностите преди преобразуването, разликата 
между двете стойности или формира нова данъчна временна разлика, или коригира същест-
вуващата данъчна временна разлика за тези активи или пасиви.В този случай приемащото 
дружество изготвя нова справка за тях. Когато след подаване на справката в резултат на 
преобразуването се извършат корекции съгласно дружество изготвя коригираща справка. 
Коригиращата справка се предава на органа по приходите в срок до края на месеца, следващ 
месеца на настъпване на обстоятелствата, налагащи корекцията.  
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Съгласно чл. 140,ал. 4 от ЗКПО резервът от последваща оценка за активи по чл. 139,т. 1 
от ЗКПО, които не са данъчни амортизируеми активи, се прехвърля от преобразуващото се 
дружество и се смята за възникнал при получаващото дружество. Когато прехвърленият 
резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв) по изречение първо не е отчетен счето-
водно при приемащото дружество, в годината на отписване на съответния актив, с който е 
свързан резервът, се увеличава счетоводният финансов резултат с размера на резерва, кога-
то резервът е положителна величина, съответно се намалява счетоводният финансов резул-
тат, когато резервът е отрицателна величина. 

Това правило не се прилага за създадения резерв от последващи оценки на финансови 
активи и пасиви на финансовите институции, когато счетоводният финансов резултат е бил 
преобразуван по реда на чл. 97 от ЗКПО с печалбите и загубите от тези последващи оценки. 
Този резерв не се посочва в справките по чл. 141 от ЗКПО. 

В случай, че в резултат на преобразуването приемащото дружество признае съгласно 
счетоводното законодателство активи или пасиви, които не са били признати при преобра-
зуващото се дружество, счетоводно отчетените приходи и разходи след преобразуването по 
повод на тези активи и пасиви не се признават за данъчни цели. Когато активите са 
амортизrруеми за счетоводни цели, същите не се завеждат в данъчния амортизационен план 
на получаващото дружество и за тях не се начисляват данъчни амортизации.  

Когато актив на преобразуващото се дружество не е признат съгласно счетоводното за-
конодателство при приемащото дружество, със сумата на актива се намалява счетоводният 
финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на приемащото дружес-
тво за годината на преобразуването, включително при определяне на тримесечните авансо-
ви вноски. Когато пасив на преобразуващото се дружество не е признат съгласно счетовод-
ното законодателство при приемащото дружество, със сумата на пасива се увеличава счето-
водният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на приемащото 
дружество за годината на преобразуването, включително при определяне на тримесечните 
авансови вноски. Данъчните временни разлики, възникнали преди преобразуването, които 
са свързани с тези активи или пасиви се признават при получаващото дружество през годи-
ната на преобразуването по общия ред на закона. 

Положителната репутация възникнала при бизнескомбинация е неамортизируем актив и 
не се включва в данъчния амортизационен план (чл.49,ал.1 от ЗКПО). За данъчни цели на 
основание чл.49,ал.2 от ЗКПО не се признават относно положителната репутация нито от-
четените загуби от обезценката й, нито счетоводните разходи(загуби) при нейното отписва-
не. 

Съгласно чл.140,ал.7 на ЗКПО възникналата счетоводна печалба при приемащото дру-
жество в резултат на преобразуването, съответно счетоводно признатите приходи във връз-
ка с възникнала отрицателна репутация не се признават за данъчни цели и няма да се посо-
чат в намаление в годишната данъчна декларация при преобразуване на счетоводния резултат. 

Б) Данъчни ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,т. 2 от ЗКПО 
В този случай законодателят не е предвидил данъчни последици за получаващите дру-

жества. 
В) Данъчни ефекти, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,т. 3 от ЗКПО 
Съгласно чл. 143,ал. 1 от ЗКПО активите и пасивите се оценяват за данъчни цели при 

получаващите дружества по стойността им, определена съгласно националното счетоводно 
законодателство. Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен 
план по общия ред на закона. 

Данъчни загуби, формирани от преобразуващото се дружество, не могат да се приспадат 
от получаващото дружество. Изключение се наблюдава само в случаите на вливане или 
сливане, в резултат на което възниква място на стопанска дейност в страната на дружество 
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от друга държава – членка на ЕС, и това дружество не е имало преди преобразуването място 
на стопанска дейност в страната. 

Общи данъчни ограничения приложими  
за специфичния данъчен режим 

А) право на пренесена загуба – приемащите търговски дружества не получават правото 
да пренасят данъчни загуби, формирани от преобразуващите се. Тези дружества запазват 
правото си за ползването на тази данъчна преференция за формираните от тях самите да-
нъчни загуби преди датата на преобразуване. Отсроченият данъчен актив, свързан с правото 
на пренесена загуба не се признава като такъв в приемащото дружество. 

Б) режим за регулиране на слабата капитализация- непризнатите разходи за лихви при 
прилагане на режима на слабата капитализация от преобразуващите се дружества не се 
признават за данъчни цели при получаващите дружества.Изключение от цитирания прин-
цип не се прилага в случаите на вливане и сливане, в резултат на което възниква място на 
стопанска дейност в страната на дружество от друга държава – членка на ЕС, и това дру-
жество не е имало преди преобразуването място на стопанска дейност в страната. 

В) авансови вноски – новоучредените дружества след датата на преобразуване по спе-
цифичния данъчен режим извършват тримесечни авансови вноски за годината на преобра-
зуване, а приемащите дружества внасят същия вид вноски, както преди преобразуването. 

Г) счетоводни разходи извършени във връзка с преобразуването- за данъчни цели не се 
признават счетоводните разходи, извършени във връзка с преобразуването от преобразува-
щото се дружество. Същите се признават за данъчни цели от страна на приемащото или 
новоучреденото дружество за данъчната година на извършване на преобразуването.  

Заключение 

Преобразуването на търговските дружества поражда редица въпроси във връзка с пра-
вилното данъчно третиране на тези операции. Доброто познаване на действащата норма-
тивна база в дадена страна е фактор за вярното и честно представяне на операциите по пре-
образуване . 
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Abstract  
European Directive 2013/34/EU, whose principal objective is to simplify the accounting requirements for 

small companies, was adopted in Italy by Decree 139/2015. This has made considerable changes to the 
financial reporting regulations, some of which represent a true and proper "revolution". 

The recent publication of updated accounting standards by the Italian Accounting Board (OIC) has 
provided indications for applying the new regulations. 

This work represents a critical analysis of the innovations introduced by the new legislation and 
recommended best practice. 

1. European Directive 2013/34/EU 

With a view to creating common rules for companies that do not adopt international accounting 
standards, the European Union firstly considered using the document entitled IFRS for SMEs 
issued by the IASB and, accordingly, in March 2010,issued a Consultation on the International 
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. This consultation revealed 
mistrust in the idea of compulsory accounting standards for SMEs that do not reflect economic, 
historical and cultural conditions in the various member States: this led to the issue of a new 
directive that replaces the EEC IVth and VIIth Directives, without however departing from their 
spirit. This document is Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 
26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related 
reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (the 
IVth and VIIth Directives). As stated in its initial explanatory notes, this directive takes account of 
the Commission Communication entitled Think small first. This Communication, adopted in June 
2008 and revised in February 2011,recognises the central role played by SMEs in the EU 
economy. In March 2011,the European Council also called for a reduction in the overall regulatory 
burden on SMEs. 

The general considerations expressed in the introduction to the directive identify the points on 
which it subsequently focuses, such as the need for balance between the interests of the addressees 
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of the financial statements and the interest of undertakings in not being unduly burdened with 
reporting requirements; or the need to prepare annual financial statements on a prudent basis that 
gives a true and fair view of the undertaking’s assets and liabilities, financial position and profit or 
loss. It is further clarified that the directive should ensure that the requirements for small 
undertakings are harmonised throughout the Union, seeking to avoid disproportionate 
administrative burdens on them. To achieve this objective, it is necessary to have objective 
evidence as to the size of an undertaking, making reference to certain key parameters: balance 
sheet total, net turnover and average number of employees during the financial year.  

Another crucial point, highlighted in the introductory remarks, relates to the publication of 
financial statements. In the 2008 Communication, the Commission considered the need to exempt 
micro-undertakings from the obligation to publish financial statements. However, a number of 
replies to the consultation noted that such an exemption would have resulted in an objective 
reduction in the transparency of the activities of SMEs in relation to their stakeholders, such as 
creditors, employees and the State. Given all of the above, the directive leaves it to member States 
to decide whether or not to exempt micro-undertakings from the publication requirements 
envisaged for other categories of undertaking.  

2. Transposition of the directive into Italian law 

In July 2014,the Treasury Department of the Italian Ministry of the Economy and Finance 
(MEF) published an initial consultation document intended to gather comments and suggestions 
from interested parties in order to "make a priori decisions on the fundamental choices for future 
accounting regulations", which would "facilitate the preparation of a draft decree, also subject to 
the consultation process, to transpose the directive via amendments to those parts of the Italian 
Civil code, the legislation that governs consolidated financial statements and the lex specialis 
applicable to certain undertakings, that make reference to Directive 2013/34/EU, with the 
intention of obtaining further suggestions and technical assessments from all interested parties 
about an organic and consistent proposal". 

By Law 154 dated 7 October 2014 (European delegated law 2013 – second semester) 
published in Italian Official Gazette 251 on 28 October 2014,the Italian Parliament authorised the 
government to adopt one or more decrees to implement the above-mentioned Directive 
2013/34/EU. As a result, based on the results of the July 2014 consultation, the MEF prepared – 
together with the Italian Accounting Board (OIC) – two draft decrees covering different areas that 
were submitted for public consultation and then definitively approved by the government, after 
obtaining opinions from the Upper and Lower Chamber Parliamentary Commissions. These 
decrees were finally published in the Italian Official Gazette in early September 2015. 

More specifically, the first decree governs the financial reporting obligations of small credit 
guarantee organisations, micro-credit operators and parties authorised to make loans to the public 
(Decree 136 dated 18 August 2015 – Italian Official Gazette 202 dated 1 September 2015), while 
the second governs the financial reporting obligations of limited companies and other undertakings 
(Decree 139 dated 18 August 2015 – Italian Official Gazette 205 dated 4 September 2015).  

This analysis covers Decree 139/2015 which implements that part of European Directive 
2013/34/EU on the financial statements of limited companies.  

The decree comprises twelve articles organised into three chapters: 
- chapter I – instructions on the transparency of payments: 

o art. 1 – definitions; 
o art. 2 – scope of application; 
o art. 3 – contents of the report on payments to governments; 
o art. 4 – exemptions and equivalence regime; 
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o art. 5 – publicity and penalties; 
- chapter II – instructions on separate and consolidated financial statements: 

o art. 6 – changes to the Italian Civil Code; 
o art. 7 – changes to Decree 127 dated 9 April 1991; 
- chapter III – instructions on coordination with other legislation: 
o art. 8 – changes to Decree 173 dated 26 May 1997; 
o art. 9 – changes to Decree 38 dated 28 January 2005; 
o art. 10 – changes to Decree 39 dated 27 January 2010; 
o art. 11 – financial invariance clause; 
o art. 12 – final and transitional instructions. 

This analysis examines the content of Chapter II, art. 6,as the innovations contained therein 
have resulted in significant amendments and additions to numerous articles of the Italian Civil 
Code that govern the preparation of annual financial statements.  

These changes also made it necessary to revise Italian Accounting Standards, with art. 12 of 
the above decree establishing that "3. The Italian Accounting Board will update the Italian 
Accounting Standards referred to in art. 9-bis, para. 1,letter a), of Decree 38 dated 28 February 
2005 on the basis of the instructions contained in this decree". The OIC consequently updated the 
Italian Accounting Standards with instructions for applying the new regulations. This analysis 
takes into consideration the instructions contained in the above standards that relate to the matters 
addressed.  

3. Principal changes contained in Decree 139 dated 18 August 2015: general clause  
and principles for the preparation of financial statements 

The principal changes contained in Decree 139/2015 relate to the general clause (art. 2423 of 
the Italian Civil Code), by introducing the concept of "immateriality"; to the general principles for 
the preparation of financial statements (art. 2423-bis of the Italian Civil Code), by wording more 
precisely the principle of the prevalence of substance over form, and to the measurement criteria 
for the individual items reported in the financial statements. A number of changes were also made 
to the financial statement formats, including complete elimination of the memorandum accounts. 
The European regulations on simplifications for small undertakings were adopted, while the 
statement of cash flows was made compulsory for medium-sized and large undertakings.  

With regard to the addition to the general clause of the concept of materiality, we may note that – in 
reality – this relates to the phenomenon of "immateriality", in that it is now possible to avoid 
applying the regulations governing financial statements if "the effects of compliance would be 
immaterial for the purpose of presenting a true and fair view". Naturally, it is then clarified that 
"the requirement to keep proper accounting records remains unchanged". These instructions, 
previously absent from the legislation, were already included in the Italian Accounting Standards. 

With reference to the changes made to art. 2423-bis of the Italian Civil Code (principles for the 
preparation of financial statements), we may note that the principle of the prevalence of substance 
over form has definitively eliminated a regulation that was confused and hard to understand. In 
fact, the previous wording "taking account of the economic function of the assets and liabilities 
considered" was almost incomprehensible without reading the accompanying explanatory report, 
which clarified the intention of the legislator to include the above principle as part of Italian 
legislation. The current wording, which states that "items are recognised and presented having 
regard for the substance of the transaction or contract", is much clearer. At this point, it may be 
asserted that inclusion of the principle of the prevalence of substance over form among the 
principles for the preparation of financial statements, alongside the concept of prudence, the 
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matching principle, etc., makes it an unavoidable element in the interpretation of the rules 
contained in art. 2426 of the Italian Civil Code (c.c.).  

4. Introduction of the concept of "amortised cost of receivables and payables" 

Turning to the criteria for the measurement of individual items reported in the financial 
statements, it may be observed that one of these represents a significant change from the 
regulations applied in the past: in particular, points 1,7 and 8 in the first paragraph of the new art. 
2426 c.c. state:  

- "1) […] non-current assets represented by securities are recognised in the financial 
statements on an amortised cost basis, where applicable;" 

- "7) loan discounts and premiums are recognised in accordance with the criterion 
established in point 8);" 

- "8) receivables and payables are recognised in the financial statements on an amortised 
cost basis, having regard for the time factor and, with regard to receivables, to their 
estimated realisable value;" 

In addition, the second paragraph of the same article clarifies that "for the purposes of this 
Section, the terms "financial instrument", "financial asset" and "financial liability", "derivative 
financial instrument", "amortised cost", "fair value", "monetary asset" and "monetary liability", 
"related party" and "generally accepted valuation techniques and methods" are defined with 
reference to the international accounting standards endorsed by the European Union." 

The above definition, which is somewhat complex and not easy to interpret, can however be 
reduced to a few key elements. In general, it recognises that the purchase of a bond or the 
arrangement or granting of a loan will incur administrative and other transaction-related costs. The 
objective of the criterion is to include these costs within the concept of "effective rate", being the 
interest rate charged on the payable or earned on the receivable. This is the discount rate used to 
determine the present value of all the forecast cash outflows needed to settle the payable or all the 
forecast cash inflows needed to collect the receivable, being respectively the nominal value of the 
payable less the above ancillary costs or the nominal value of the receivable plus the related costs. 
In this way, the effective interest rate charged on the payable is greater than the nominal rate, 
while the effective interest rate earned on the receivable is lower. The effective rate calculated is 
then used to allocate the "effective" interest to each financial year, maintaining that rate constant 
over the entire loan period.  

Reading the explanatory report accompanying Decree 139/2015,it is noted that the expression 
"having regard for the time factor" may be understood to mean that all receivables and all payables 
must be discounted at the reporting date, if they do not earn or bear interest or if their interest rates 
differ from current market rates. This understanding was adopted in the two documents published 
by the OIC in December 2016 on the accounting treatment of receivables (OIC 15) and payables 
(OIC 19): according to that interpretation, the discounting process is only applied to receivables 
and payables that are due beyond 12 months.  

The new regulations are subject to differing interpretations, depending on whether reference is 
made to settlement receivables and payables or to financial receivables and payables. In the first 
case, considering receivables and payables that derive from positive and negative components of 
income, the phenomenon is well documented in the doctrine: implicit interest is recognised on all 
purchases and sales of goods and services settled on financial conditions that differ from current 
market conditions. Although not common in practice, the accounting separation of this interest 
from the corresponding sales revenues and purchase costs of goods and services is perfectly 
consistent with proper bookkeeping rules. In this regard, in our opinion, the reference to a period 
of 12 months in the OIC standards is merely a convention that could be changed with reference to 
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the conditions ruling in the various markets. For example, with regard to goods that are routinely 
traded, long payment terms – even if less than 12 months – might not be considered to represent 
market terms while, on the other hand, with regard to assets of some importance, payment terms 
spread over several years might well be deemed normal. In these cases, we believe that reference 
must be made to actual market conditions in order to provide a true and fair view.  

5. Discounting of financial receivables and payables 

The consequences of applying the above procedure to financial receivables and payables are 
completely different: this phenomenon is particularly common within groups of companies, whose 
financial statements often include intercompany loans receivable and payable that do not earn 
interest. The adjustment of these receivables and payables, by discounting them using a virtual 
interest rate (market or other rate), introduces for the first time into the Italian legislation on 
financial statements the possibility (or obligation?) to report in the income statement – and 
therefore in the general ledger – components of income that are figurative (or virtual). This is truly 
a "revolution", the full impact of which is currently unknown.  

In addition, these loans do not have fixed maturity dates, so discounting them would seem to 
be implausible. Further, it is not clear why figurative financial income or charges should be 
recognised on loans that, in reality, are interest-free and on which interest will never be collected 
or paid.  

In the case of interest-free loans and those with interest at below market rates, the debtor 
should report the payable in the balance sheet at the present value of the forecast outflows needed 
for its settlement, discounted at the market rate net of the contractually-agreed rate. Accordingly, 
the general ledger should recognise as "financial income" the difference between the cash inflow, 
corresponding to the nominal value of the payable, and the payable recorded in the balance sheet at 
"amortised cost". This entirely "virtual" and therefore non-existent (never collected) financial 
income will be offset in subsequent years by the recognition of "financial charges", also entirely 
non-existent (never paid). 

As a result, in the year in which the payable is first recognised, the debtor records "virtual" 
financial income that is only partially offset by an equally virtual smaller financial charge, with a 
resulting impact on the results for the period. This appears to be in sharp contrast with the concept 
of prudence and, in particular, with art. 2423-bis, first para., point 2,which establishes that "solely 
profits realised by the reporting date may be recognised". 

Additionally, if the loan is truly interest free, with an agreement between the parties that no 
interest will be paid, the reporting of "virtual" interest income and expense in the income statement 
appears to conflict openly with the principle of the prevalence of substance over form, which is 
now clearly compulsory pursuant to art. 2423-bis.  

Lastly, it may be observed that para. 2B of the examples (intercompany loan) accompanying 
OIC 19 envisages that "if the loan described in Example 2A was granted by a company with a 
significant controlling interest in another company and, from the evidence available (e.g. Board 
minutes, Group structure, economic and financial position of the company or the group, contract 
clauses, etc.), the likely purpose of the transaction was to strengthen the financial position of the 
subsidiary, the positive difference of €173.18 is recognised:  

(i) by the subsidiary as an increase in shareholders’ equity (rather than as financial income in 
the income statement); and  

(ii) by the parent company as an increase in the value of the equity investment (rather than as 
financial expense in the income statement)". Given the above, it seems that if loans with the same 
characteristics are granted by a subsidiary to its parent, or between other group companies (e.g. 
two "fellow subsidiaries"), the above difference must be recognised as financial income by the 
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debtor and as financial expense by the creditor, even though the intention to strengthen the 
financial position of the debtor is the same.  

6. Treatment of research costs 

Another significant change relates to the exclusion of research and advertising costs from Asset 
item B.I.2,referred to in art. 2424 c.c., with the consequent exclusion of those items from the 
measurement criteria envisaged in art. 2426 c.c.  

From a literal reading of Decree 139/2015 it might be understood that all advertising and 
research costs must now be charged to the income statement, since pursuant to art. 2424 they no 
longer represent a balance sheet asset. From the interpretation given in OIC 24 we find, however, 
that (para. 46) "development is the application of the results of pure research, or other knowledge 
possessed or acquired, in a plan or project for the production of new or substantially improved 
materials, devices, processes, systems or services, prior to the start of commercial production or 
utilisation". 

Since, in the previous version approved in 2015,para. 44 states that applied research – the costs 
of which were recognisable as an asset in the balance sheet – "focused on a specific product or 
production process is the collection of studies, experiments, investigations and research that relate 
directly to the possibility and usefulness of carrying out a specific project", comparison of the two 
definitions shows that development costs now include those that, in the past, were defined as 
applied research costs. Accordingly, the new wording of art. 2424 envisages the mere 
reclassification of applied research among the development costs, and not its exclusion from the 
assets section of the balance sheet.  

This applies both to the reclassification of the applied research costs reported in the balance 
sheet as of 31/12/2015 and to those incurred on or after 1 January 2016. 

7. Amortisation of certain intangible assets 

A further innovation regarding intangible assets relates to the different methodology applied 
for the amortisation of development costs. In the past, these had to be amortised over not more 
than five years while, from now on, they will be amortised over their useful life unless, in 
exceptional circumstances, it is not possible to reliably estimate their useful life. In the latter case, 
the maximum amortisation period remains fixed at five years. 

Two changes have been made in relation to goodwill. In particular, the requirement to write 
back the value of goodwill, should the reasons for an earlier write down cease to apply, has been 
eliminated. In addition, based on the new instructions, goodwill must be amortised over its useful 
life and no longer over a maximum period of five years, which was extendible up to twenty. Only 
exceptionally, if its useful life cannot be reliably estimated, must goodwill be amortised over a 
maximum period of ten years.  

Para. 70 of OIC 24 states that "when application of the elements referred to in para. 68 results 
in the estimated useful life of goodwill exceeding 10 years, this estimate must be supported by 
objective facts and circumstances. In no case may the useful life of goodwill exceed 20 years". 
Both the Italian and the European standards establish as a general principle that goodwill must be 
amortised over its useful life. If, exceptionally, useful life cannot be estimated reliably, it is an 
express legal requirement that goodwill be amortised over a maximum of ten years. So, the fixing 
of a maximum time limit for the amortisation period is limited to those exceptional cases in which 
useful life cannot be estimated. This means that there is no predetermined limit when useful life 
can be estimated reliably. With regard to the rules for the amortisation of goodwill, there is no 
regulatory defect to be overcome and the law does not leave any room for uncertainty about the 
amortisation period for goodwill. It would seem, therefore, that the introduction of a maximum 



29 

limit – not envisaged by law – on the amortisation period, even when useful life can be estimated, 
means not only standing in for the legislator, but actually imposing a standard that contrasts with 
current law. As stated earlier with regard to the previous wording of the law, which in all cases 
envisaged a maximum limit, the new wording does not set any limit on the determination of useful 
life, which might well exceed the twenty years envisaged in the OIC document. On this point, one 
might consider the example of a company that benefits from a thirty-year concession: if the 
company is sold, there is no doubt that the purchaser could amortise the related goodwill over the 
entire duration of the concession, if justified in the circumstances. 

8. Other innovations 

With regard to foreign currency items reported in the financial statements, it has been 
definitively clarified that measurement using the closing exchange rates applies solely to monetary 
items (cash, receivables and payables), while non-monetary items remain measured using the 
exchange rates in force at the time of their acquisition.  

The category of derivative financial instruments has been introduced into Italian legislation for 
the first time. Their recognition and measurement is governed by art. 2426,which refers to the 
IAS/IFRS endorsed by the European Union for the related definitions. In short, all derivatives – 
hedging, macro or embedded in other financial instruments – must be recognised initially at their 
fair value; subsequent measurements must distinguish between the various types of financial 
instrument. 

Turning to the financial statement formats, it may be noted that a new category of "fellow 
subsidiaries" has been introduced, being sister companies that are classified together with other 
"related parties".  

A significant change has been made in relation to the treatment of treasury shares. These must 
no longer be classified as a balance sheet asset, but rather deducted from shareholders’ equity in 
the anomalous form of a negative reserve. 

With regard to the income statement, the most significant change relates to the complete 
elimination of all non-recurring items, whose elements must now therefore be allocated among the 
other areas. 

Lastly, the memorandum accounts have been eliminated from the balance sheet and, instead, 
the related information must be included in the explanatory notes. 

In specifying the contents of the annual financial statements, art. 2423 c.c. adds the statement 
of cash flows to the balance sheet and the income statement. This new statement is therefore 
compulsory, except for smaller undertakings. The content of the statement of cash flows is 
governed by the new art. 2425-ter, although no format is provided.  

With regard to the explanatory notes, it may be observed that these have been aligned with the 
new regulations discussed above. In addition, it is required that "the information reported in the 
explanatory notes about the balance sheet and income statement be presented in the order in which 
the related items are classified in the balance sheet and income statement". 

The only change affecting the report on operations relates to the move to the explanatory notes 
of the information about events arising subsequent to year end. 

As mentioned earlier, the decree adopted the instructions of the directive concerning smaller 
undertakings. The most significant change is the introduction of the category of micro-
undertakings, which benefit from notable simplifications. Micro-undertakings are those companies 
referred to in art. 2435-bis (companies that prepare condensed financial statements) that in their 
first accounting period or subsequently, for two consecutive years, did not exceed two of the 
following limits: 

1) total balance sheet assets: 175,000 
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2) revenues from sales and services: 350,000 
3) average number of employees during the year: 5 persons. 
Companies that prepare condensed financial statements and micro-undertakings are exempt 

from preparing the statement of cash flows; additionally, they are not required to apply the 
amortised-cost criterion. 

Micro-undertakings are also exonerated from the preparation of explanatory notes, while 
companies that prepare condensed financial statements are required to provide numerically less 
information than in the past. 
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МСФО 9 "ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ"  
И БАЗЕЛСКАТА РАМКА.  

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СИНЕРГИЯ ПРИ БАНКИТЕ 

 
проф. д-р Емилия Миланова1, д.е.с.,  

УНСС, София  
 

Резюме 
Статията е продължение на изследванията на автора за ефектите на МСФО 9 "Финансови инстру-

менти" върху капиталовите изисквания на банките. В центъра на статията е счетоводният модел за 
обезценка на финансовите активи, оценявани по амортизирана стойност по МСФО 9 и съвместимост-
та между "EL подхода" (подход на очакваните загуби) на Базел и този на МСФО 9. 

 
Abstract 
This article is a continuation of the research made by the author on the effects of IFRS 9 "Financial 

Instruments" over the capital requirements for the banks. The main idea of the article is concerning the 
accounting model for impairment of financial assets, measured by amortised cost under IFRS 9 and 
compatibility between Basel Expected Loss approach and IFRS 9.  

Въведение 

Новата базелска рамка (Базел 3) преследва няколко основни цели, които директно се 
свързват с нашия анализ на недостатъците преди последната глобална финансова криза: 

• Да се гарантира, че при изчисляване на нивото на изисквания капитал всички същес-
твени рискове са адекватно интегрирани и оценени; 

• Да се осигури наличието на висококачествен собствен капитал, който да абсорбира 
загубите, възникващи от всички рискови експозиции; 

• Да се въведат допълнителни изисквания за осигуряване на равновесие в регулаторна-
та и надзорната рамки и в рамката на управление на риска; 

• Да се насърчава провизиране с поглед към бъдещето и антициклични капиталови 
буфери, които повишават способността на банковия сектор да поема шокове, когато 
те неизбежно се появяват. 

От макроикономическа гледна точка, кризата демонстрира до каква степен финансовата 
система е извън равновесие и до каква степен цените на определени активи могат в про-
дължителен период да се отдалечават от тяхната справедлива стойност. Правилата на спра-
ведливата стойност се отразиха върху банките много болезнено. Този подход обаче е изк-
лючително важен за счетоводната теория и практика за надеждното определяне на стой-
ността на актив, който се държи чрез даден финансов инструмент, базиран на пазарната 
стойност на същия инструмент или на подобни инструменти. 

Счетоводните поуки от финансовата криза изискват новият стандарт – МСФО 9: "Фи-
нансови инструменти" [2. Миланова, Е., Подходи за…….]: 

 да признава, че справедливата стойност не е ефективна, когато пазарите са объркани 
(разстроени) или неликвидни;  

                                                            
1 e-mail: milanova.e@abv.bg 
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 да отразява необходимостта за по-ранно признаване на загубите от кредити, за да се 
осигурят солидни резерви;  

 да се поддържа подхода на "очакваната загуба" (EL подход), който обхваща реални-
те загуби по-прозрачно и в същото време по-малко проциклично, отколкото подхода 
"претърпяна загуба".  

1. Класификация и оценка на финансовите активи и пасиви 

Концептуалната промяна при МСФО 9 [5.МСФО 9…..] е, че се заменят четирите катего-
рии финансови активи (свързани с много правила при тяхното оценяване в МСС 39 "Фи-
нансови инструменти: признаване и оценяване") с класификация на финансовите активи, 
оценявани впоследствие по амортизирана стойност, по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход или справедлива стойност през печалбата или загубата на базата на 
следните две условия: а) бизнес модела за управление на финансовите активи и б) характе-
ристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.  

Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при вземането на 
решения за финансови активи, които се държат основно с цел получаване на договорените 
парични потоци от тях, състоящи се от плащане на главница и лихва. За всички други фи-
нансови активи, включително тези, държани за търгуване, справедливата стойност предс-
тавлява по-подходящ метод за оценяване. МСФО 9 премахва необходимостта от няколко 
метода за обезценка (изисквани според МСС 39), като ги заменя с метод за обезценка един-
ствено на активите, отчитани по амортизирана стойност, като това подобрява сравнимостта 
и прави финансовите отчети по-лесни за разбиране. 

Поддържаме извода, до който достигна дискусията по приемането на МСФО 9 между 
СМСС и професионалната общност, че финансовите отчети, които различават финансовите 
инструменти като: 

• финансови инструменти със силно променливи парични потоци, или такива, които са 
част от търговския портфейл на банките; и  

• финансови инструменти с главници, държани за събиране или плащане на договоре-
ни по тях парични потоци, вместо за продажба,  

биха предоставили на потребителите по-полезна информация, отколкото тази, която по-
лучаваха според изискванията на МСС 39. С тази промяна, на база на представената кла-
сифицация ще се оценят по справедлива стойност тези инструменти, за които текущите 
стойности са по-информативни, а по амортизирана стойност – тези инструменти, за 
които договорните парични потоци носят по-удачна информация за стойността им[1. 
Миланова, Е., Счетоводни аспекти…….]. 

Поради ограничения обем на статията ще представим само предимствата за банките, 
за да може да се получи по-точна и вярна оценка за финансовите активи и пасиви? 

 Създава се уникална възможност да се отмени оценката по справедлива стойност 
(СС) и да се прекласифицират тези инструменти, по-рано класифицирани и оценени по СС 
чрез печалбата или загубата, или повторно да се използва възможността за оценка по СС за 
финансовите инструменти в случаи на "счетоводно несъответствие". Прекласификация е 
необходима, когато се променя бизнес-модела за управление на финансовите активи, за да 
се отразят съответните изменения. Примери, в които прекласификация не се извършва, тъй 
като липсва необходимата промяна в безнес-модела: промяна в намерението за управление 
на отделни финансови активи (даже в случаи на значителни промени в пазарните условия); 
временно изчезване на конкретен пазар за финансови активи; прехвърляне на финансови 
активи между съществуващи бизнес-модели;  
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 Възможност намалението в СС да не се отразява в пълна степен върху величината 
на обезценката при дългосрочните инвестициии "на разположение за продажба" чрез прек-
ласифицирането им в категория "оценявани по амортизирана стойност (АС)", ако те удов-
летворяват критерия "бизнес-модел" и имат определена характеристика на договорените 
парични потоци;  

 Възможност да не се отразява обезценка на наличните капиталови инструменти "на 
разположение за продажба", поради значително или продължително намаление на СС чрез 
оценка по СС чрез друг всеобхватен доход; 

 Възможност за възстановяване на по-рано отразената обезценка в СС на капитало-
ви инструменти "на разположение за продажба", чиято СС се увеличава, чрез прекласифи-
кацията им по СС чрез печалбата или загубата;  

 Възможност в бъдеще да се организира отчитане на хеджирането за дълговите инс-
трументи, които по-рано са били класифицирани в групата "държани до падеж";  

 За наличните капиталови инструменти "на разположение за продажба", които ще 
се отчитат по СС чрез печалбата или загубата (или чрез друг всеобхватен доход), необходи-
мостта от проверка за обезценка отпада и при нарастване на пазарните цени загубите от 
обезценка ще се възстановяват в отчета за печалбите или загубите (при условие, че проме-
ните в СС не се отразяват в друг всеобхватен доход);  

 Прибавяме и новата философия за справедливата стойност (fair value) [6.МСФО 
13 "Оценка по……."] – цената, която би била получена при продажбата на актива или пла-
тена при прехвърлянето на пасива при нормална, обичайна за бизнеса сделка (orderly 
transaction) между участниците на пазара (market participants) на датата на оценката на тази 
стойност. Фокусът се поставя върху цената на изхода за актива и пасива (exit price), а не 
върху цената на входа – покупната цена (entry price).  

2. Провизиране, насочено към бъдещето 

Продължителните изследвания очертаха предложението за по-надеждни провизионни 
практики в няколко насоки [2.Миланова, Е., Подходи…..]:  

 Промяна на приложимия счетоводен стандарт в посока подход на очакваната загу-
ба (EL). Този подход дава възможност за провизиране на потенциални (бъдещи) загуби, без 
изискване за обективни доказателства за влошаване.1 По този начин се постига:  

 уеднаквяване на изискванията между дефиницията за "default" на Базел и обективни-
те свидетелства за обезценка;  

 използване на Базел сегментацията за определяне на обезценка по кредити със сход-
ни характеристики;  

 използване на коефициентите за вероятност от неизпълнение (PD) и загуба при неиз-
пълнение (LGD) за калкулиране на обезценки по тези кредити;  

 възможност да се приложи счетоводният принцип на предпазливост и подходящата 
обезценка на "портфейлна основа" за кредити и вземания със сходни характеристи-
ки, като се преодолее системното подценяване на провизиите за тези портфейли. 

 Актуализиране на надзорните изисквания, за да са в съответствие с преминаването 
към подход на очаквана загуба (EL подход) и да се получи хармонизиране между надзорния 
и счетоводния подход. 

                                                            
1 Концепцията по сега действащия МСС 39 "Финансови инструменти: признаване и оценяване" е да се 
провизират загуби, които могат да бъдат конкретно определени, и за които има обективни доказа-
телства за възникване. 



34 

 Провизиите (обезценките) за кредитни загуби трябва да бъдат ясни и базирани на 
прозрачни методологии, свързани с очакваните кредитни загуби в съществуващия 
кредитен портфейл за целия му живот.  

 Счетоводният модел за провизиите (обезценките) трябва да дава и възможност за 
ранна идентификация и разпознаване на загубите чрез включване на по-широк набор 
от налична кредитна информация, прилагане на професионална преценка при срав-
нение с водещи икономически индикатори и съществуващи практики, в сравнение 
със сега включената в модела на "претърпените" загуби.  

 Като охранителна мярка, обособяване на група от възпиращи фактори към прека-
лено провизиране. Новите стандарти трябва да използват подходи, които са изградени на 
подходяща информация от вътрешните системи за управление на банковите рискове и 
капиталовата адекватност и да насърчават използване на вътрешни модели за рейтинговане 
на кредитния портфейл. 

Бизнес моделът на всяка кредитна институция, голяма или малка, основно се фокусира 
върху доходите (печалбата) от кредитиране на различни кредитополучатели – физически 
лица и предприятия. Следователно, здравето на кредитната институция е силно чувствител-
но към качеството на кредитния ѝ портфейл: всяко увеличение на величината на кредитния 
портфейл се отразява пропорционално на нарастването на риска от очакваните (в бъдеще) 
загуби. 

Докато регулаторната рамка изисква от банките да осигурят адекватно покритие за очак-
ваните загуби (EL) от кредитния портфейл с необходимия капитал, то в съответствие със 
съществуващите счетоводни стандарти, тези загуби се отчитат само след като са извършени 
реално. Ето защо, още през м.юли 2014г. СМСС представи окончателния вариант на насо-
ките за въвеждане на модел на очакваните загуби за счетоводна обезценка [8. IFRS, 
"IASB completes……]. От началото на 2018г. всички финансови институции задължително 
ще прилагат този модел. Затова, според нас е важно да се обсъжда моделът за обезценка на 
базата на очакваните загуби като се сравнява с модела на EL според Базелската регулаторна 
рамка, доколкото е вероятно насоките на МСФО 9 да повлияят върху регулаторния капитал 
на банките. 

3. Счетоводен подход за обезценка по МСФО 9 "Финансови инструменти" 

Както вече посочихме, новият МСФО 9 предоставя насоки за класификация и оценка 
финансовите активи и пасиви; за отчитане на хеджирането, и най-важното, напълно нов 
подход за счетоводна обезценка, която се основава на очакваните кредитни загуби (ECL), 
вместо на възникналите загуби (IL – incurred loss).  

 МСФО 9 изисква категоризация на всички финансови активи в три фази/степени (three 
stages) [5.МСФО 9….. ] на кредитен риск, за целите на оценката на очакваната загуба и в 
зависимост от степента на кредитен риск. Във фаза 1 ще попадат активи, оценявани по 
амортизирана стойност (АС), които в момента на първоначалното признаване са извън за-
висимостта от степента на кредитния риск. За този етап няма събитие, което да е пряко 
свързано с възможни бъдещи загуби по портфейла, затова активите ще се обезценяват на 
портфейлна (колективна) основа, а резервът от обезценка ще се формира на базата на очак-
ваните загуби за следващите 12 месеца (така ще се получи съчетание с изискванията на 
Базелската рамка), а не за целия срок на кредита. Във фаза 2 ще се включват активи, за 
които от момента на първоначалното признаване е настъпило значително влошаване на 
кредитното качество, но то не трябва да се свързва с индивидуалното обезценяване на конк-
ретни активи (настъпили са събития, пряко свързани с възможни бъдещи загуби по порт-
фейла, но не по конкретни кредити). Резервът по този етап също ще се създава на колектив-



35 

на (портфейлна) основа и ще се определя въз основа на загубите за целия оставащ срок (LT 
– Lifetime) на кредитите от портфейла. Фаза 3 включва активи, за всеки от които в бъдеще 
се очакват загуби; настъпило е влошаване на кредитното качество, но това влошаване е 
свързано с конкретни активи. И тук резервът ще се създава въз основа на очакваните загу-
би за целия оставащ срок (LT) на кредита, но загубите ще се оценяват не на портфейлна 
основа, а на индивидуална основа (по конкретни кредити) (вж. фиг.1).  

3.1. Признаване на очаквани кредитни загуби  
Най-съществената промяна при МСФО 9 е, че към всяка отчетна дата банката оценява 

коректива за загуби за финансовите си инструменти, оценявани по амортизирана стойност 
чрез размера на очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, ако кредит-
ният риск на този финансов инструмент се е увеличил значително след първоначалното 
признаване. Целта на изискванията за обезценка е да бъдат признати очакваните кредитни 
загуби за целия срок на всички финансови инструменти, чийто кредитен риск се е увеличил 
значително след първоначалното признаване, независимо дали са оценени индивидуално 
или колективно – като се взема предвид цялата разумна и аргументирана информация, 
включително и за бъдещи периоди.  

Най-напред банката оценява дали има обективно свидетелство за обезценка индивиду-
ално за кредити, които са индивидуално значими, и индивидуално или колективно за креди-
ти, които не са индивидуално значими. Ако банката определи, че няма обективно свидетел-
ство за обезценка за индивидуално оценен кредит (независимо дали е значим или не), тя го 
включва в група от кредити с подобни характеристики и ги оценява колективно за обезцен-
ка. За всеки кредит, за който е ясно, че е претърпял загуба, оценката се прави отделно и той 
не се включва в група за колективна обезценка.  

Ако към отчетната дата кредитният риск на даден финансов инструмент не се е увеличил 
значително след първоначалното признаване, банката оценява коректив за загуби за този 
финансов инструмент в размер, равен на очакваните кредитни загуби за 12 месеца. По 
отношение на кредитни ангажименти и договори за финансова гаранция за дата на първона-
чалното признаване се счита датата, на която банката става страна по неотменяем ангажи-
мент, за целите на прилагането на изискванията за обезценка. При това, ако през предход-
ния отчетен период корективът за загуби за финансов инструмент е оценен в размер, равен 
на очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, но към текущата отчетна дата 
банката определя, че тези условия вече не са налице, тогава, корективът за загуби се оценя-
ва в размер, равен на очакваните кредитни загуби за 12 месеца към текущата отчетна дата. 

3.2. Оценка на колективна и индивидуална основа 
Оценката дали да бъдат признати очакваните кредитни загуби за целия срок на финансо-

вия инструмент следва да се основава на значително повишаване на вероятността или 
риска от настъпване на неизпълнение след първоначалното признаване, а не на доказа-
телства за кредитната обезценка на финансовия актив към отчетната дата или действително 
настъпило неизпълнение.  

Ето каква е нашата концепция: 
Оценката за качеството на всяка една експозиция се базира върху кредитоспособността 

на длъжника и кредитоспособността на бизнес-групата, към която принадлежи той. Оценка-
та се фокусира върху възможността на длъжника да заплаща всички дължими суми съглас-
но договорните условия. Тя отразява всички релевантни факти, налични към датата на отче-
та, които влияят на събираемостта на лихвите и главницата. 
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Оценката на финансовото състояние на длъжника включва и качествен и количествен 
анализ, за да се вземат предвид всички обстоятелства, които могат да доведат до риск от 
загуби. При анализа на финансовото състояние се цели постигането на обща оценка на не-
обходимостта от обезценка и категоризация на кредитополучателите, от гледна точка на 
индикации за настъпване на събитие на загуба и признаци за настъпване на неизпълнение 
(по смисъла на Регламент (ЕС) 575/2013)[3. Регламент (ЕС)575….], например: 

1.1. Съществени финансови затруднения на кредитополучателя, при които: 
• Банката е спряла текущото начисляване на лихви; 
• Банката извършва специфична кредитна корекция вследствие на констатирано съ-

ществено влошаване на кредитното качество, настъпило след като е поела експози-
цията;  

• Банката продава кредитното задължение със съществена икономическа загуба във 
връзка с кредита;  

• Банката е съгласна да приеме принудително преструктуриране на кредитното задъл-
жение, което е вероятно да доведе до намаление на размера на финансовото задълже-
ние чрез съществено опрощаване или отлагане на плащането на главница, лихви или, 
където е приложимо, на такси;  

• Банката е поискала откриване на процедура за обявяване на длъжника в несъстоятел-
ност или на подобна процедура във връзка с кредитно задължение на длъжника към 
нея;  

• Длъжникът е поискал или е обявен в несъстоятелност или е потърсил друга подобна 
защита и това би довело до забавяне на погасяването или до неизпълнение на кре-
дитното задължение към Банката. 

1.2. Нарушаване на договорни условия, като:  
• Просрочване на плащания по главница и/или лихва;  
• Невъзможност от страна на длъжника да обслужи договорените плащания по главни-

цата или лихвите на заема, поради недостатъчни парични потоци и/или липса на оп-
ции за рефинансиране. 

1.3. Вероятност длъжникът да изпадне в несъстоятелност или друга форма на финан-
сова реорганизация; 

Нашето разбиране е, че при определени обстоятелства банката не разполага с разумна и 
аргументирана информация, достъпна без извършване на излишни разходи или усилия, за 
оценяване на очакваните кредитни загуби за целия срок на отделна кредитна експозиция. В 
този случай се признават очакваните кредитни загуби за целия срок на кредитните експози-
ции на колективна основа, при която се взема предвид всеобхватната информация за кре-
дитния риск. Тази всеобхватна информация за кредитния риск трябва да включва не само 
информация за просрочия, но и цялата уместна кредитна информация, в т.ч. макроикономи-
ческа информация за бъдещи периоди, с цел да се получат приблизителни резултати за 
признаване на очакваните кредитни загуби за целия срок на финансовите инструменти.  

Удачно е банката да групира финансовите инструменти (кредитните продукти) на базата 
на общи характеристики на кредитния риск с цел провеждане на анализ, целящ своевремен-
ното установяване на значително увеличение на кредитния риск и признаване на очакваните 
кредитни загуби за целия срок на кредитните експозиции на колективна основа. Общите 
характеристики на кредитния риск могат да включват например [5.МСФО 9…..]: вид инст-
румент; рейтинг за кредитния риск; вид обезпечение; дата на първоначално признаване; 
остатъчен срок до падежа; отрасъл; географско местоположение на кредитополучателя; 
относителната стойност на обезпечението спрямо финансовия актив, ако тя оказва въздейс-
твие върху вероятността от настъпване на неизпълнение.  
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По логиката на МСФО 9 (параграф 5.5.4), доколко значителна е промяната в кредитния 
риск след първоначалното признаване, зависи от риска от настъпване на неизпълнение към 
първоначалното признаване. Следователно, изменението на риска от настъпване на неиз-
пълнение в абсолютно изражение ще бъде по-значително за финансов инструмент с по- 
нисък първоначален риск от настъпване на неизпълнение, отколкото за финансов инстру-
мент с по-висок първоначален риск от настъпване на неизпълнение. МСФО не дава точно 
определение на събитие на неизпълнение, но изисква всяко предприятие да има такава. При 
банките може да се използва регулаторната дефиниция, ако съответства на тази, използва-
на за целите на вътрешното управление на риска; ако съдържа качествени индикатори и ако 
се прилага последователно: счита се, че е настъпило неизпълнение по отношение на опре-
делен длъжник, когато са изпълнени следните две условия или поне едно от тях:  

• институцията счита, че е малко вероятно длъжникът да изплати изцяло своите кре-
дитни задължения към нея, към нейното предприятие майка или към някое от дъ-
щерните ѝ предприятия, без да се предприемат действия от страна на институци-
ята, като например по реализиране на обезпечение; 

• длъжникът е в просрочие от повече от 90 дни по съществена част от кредитното 
си задължение към институцията, нейното предприятие майка или някое от дъщер-
ните ѝ предприятия (в класа експозиции на дребно, както и експозиции към субекти 
от публичния сектор, компетентните органи могат да заменят срока от 90 дни със 
срок от 180 дни за експозиции, обезпечени с жилищен имот или търговски недви-
жим имот на МСП). 

Съществува обаче оборима презумпция, че неизпълнението не настъпва по-късно от мо-
мента, в който просрочието по финансовия актив е достигнало 90 дни, освен ако банката не 
разполага с разумна и аргументирана информация, която удостоверява, че е по-подходящо 
да се използва критерий за неизпълнението към по-задна дата. Елементите, които се прие-
мат като признаци за настъпване на неизпълнение, включват събития, които вече описахме 
на стр. 7. 

3.3. Определяне на това дали кредитният риск се е увеличил значително  
след първоначалното признаване  

Когато определя дали е необходимо признаване на очакваните кредитни загуби за целия 
срок на кредитната експозиция, банката взема предвид разумната и аргументирана инфор-
мация, достъпна без извършване на излишни разходи или усилия, която може да повлияе 
върху кредитния риск по финансовия инструмент. Кредитната институция не е длъжна да 
предприеме изчерпателно търсене на информация, когато определя дали кредитният риск се 
е увеличил значително след първоначалното признаване [5.МСФО 9..]. Анализът на кредит-
ния риск обхваща множество фактори. Когато някои фактори или показатели не могат да 
бъдат разграничени на ниво отделен финансов инструмент, те трябва да бъдат оценени за 
подходящи портфейли, групи от портфейли или части от портфейл от финансови инстру-
менти, за да се определи дали изискването за признаване на очакваните кредитни загуби за 
целия срок на инструмента е изпълнено. 

В някои случаи наличната качествена и нестатистическа количествена информация мо-
же да бъде достатъчна, за да се установи дали даден финансов инструмент изпълнява кри-
терия за признаване на коректив за загуби в размер, равен на очакваните кредитни загуби за 
целия срок на инструмента, което означава, че не е необходимо информацията да преминава 
през статистически модел или процес за определяне на кредитни рейтинги, за да се устано-
ви дали е налице значително увеличение в кредитния риск по експозицията [5.МСФО 9….. 
]. В други случаи обаче, е необходимо кредитната инститтуция да вземе предвид информа-
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цията от своите статистически модели или процеси за определяне на кредитни рейтинги, 
или да обоснове оценката си с двата вида информация – с качествени фактори, които не са 
отразени в процеса за вътрешно определяне на кредитни рейтинги и със съответната вът-
решна рейтингова категория към отчетната дата, отчитаща характеристиките на кредитния 
риск при първоначалното признаване.  

Оборима презумпция за просрочие от повече от 30 дни (тя е в съответствие с Базелската 
рамка и Регламент (ЕС) 575/2013 за капиталовите изисквания) не е абсолютен критерий за 
признаването на очакваните кредитни загуби за целия срок на експозицията, но се счита за 
крайния момент, към който кредитните загуби за целия срок следва да бъдат признати, дори 
когато се използва информация за бъдещи периоди, вкл. макроикономически фактори на 
равнище кредитен портфейл. Банката може да обори тази презумпция само ако разполага с 
разумна и аргументирана информация, която удостоверява, че просрочието, което надхвър-
ля 30 дни по договорните плащания, не представлява значително увеличение на кредитния 
риск по финансовия инструмент (например, когато неплащането е вследствие на админист-
ративен пропуск, а не на финансови затруднения на кредитополучателя, или когато разпо-
лага с данни за минали периоди, които показват, че не съществува корелация между значи-
телното повишаване на риска от настъпване на неизпълнение и финансовите активи, по 
които плащанията са просрочени с повече от 30 дни, но данните удостоверяват такава коре-
лация, когато плащанията са просрочени с повече от 60 дни). 

Финансови инструменти с нисък кредитен риск към отчетната дата  
За да сме изчерпателни, трябва да изясним и тази категория кредитен риск. Кредитният 

риск по даден финансов инструмент се счита за нисък, ако:  
• рискът от неизпълнение по финансовия инструмент е нисък,  
• способността на кредитополучателя да изпълнява задълженията си във връзка с дого-

ворните парични потоци е стабилна в краткосрочен план,  
• евентуалните неблагоприятни промени на икономическите и стопанските условия в 

дългосрочен план биха могли (но не е задължително), да намалят способността на 
кредитополучателя да изпълнява задълженията си във връзка с договорните парични 
потоци.  

Разбира се, не се счита, че финансовите инструменти са с нисък кредитен риск, когато те 
се разглеждат като имащи нисък риск от загуба единствено поради стойността на обезпе-
чението, или защото рискът от неизпълнение по тях е по-нисък от риска от неизпълнение 
по другите финансови инструменти на банката, или по-нисък от кредитния риск на юрис-
дикцията, в която тя осъществява своята дейност. За да определи дали финансов инстру-
мент е с нисък кредитен риск, банката може да използва вътрешните си рейтинги за креди-
тен риск или други методологии, които са съвместими с утвърдената в международен план 
дефиниция за нисък кредитен риск и които вземат предвид рисковете и вида на финансови-
те инструменти, които се оценяват. 

След сравнителния анализ между индикаторите за обезценка при МСС 39 и тези при 
Проверката за качеството на активите (AQR) можем да обобщим, че следните събития мо-
гат да се приемат при оценяване на промените в кредитния риск като индикации за призна-
ване на очакваните кредитни загуби за целия срок на кредитната експозиция на колек-
тивна основа1: 

• национални или местни икономически условия, които са в зависимост от неизпълне-
ние на условия от страна на кредитополучателите (например, увеличение в нивото на 
безработицата в географския район на длъжниците, спад в цените на имотите, под-

                                                            
1 По аналогия на МСФО 9, Официален вестник на ЕС, Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 
ноември 2016 година, L323 
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лежащи на ипотекиране в съответните райони, неблагоприятни промени в условията 
на икономическия сектор, които оказват влияние върху длъжниците); 

• многократно предоговаряне на условията по кредитите към Банката (след анализ да-
ли предоговарянето е свързано с невъзможност за плащане от страна на длъжника 
или с други обстоятелства и условия); 

• действително или очаквано понижаване на вътрешния кредитен рейтинг на кредито-
получателя или влошаване на поведенческите резултати, използвани за вътрешна 
оценка на кредитния риск. Вътрешните кредитни рейтинги и вътрешните поведен-
чески резултати са по-надеждни, когато са обвързани с външни рейтинги или подк-
репени от проучвания в областта на неизпълнението;  

• действителна или очаквана значителна промяна в оперативните резултати на креди-
тополучателя като: действително или очаквано намаляване на приходите или маржо-
вете, увеличаване на оперативните рискове, недостиг на оборотен капитал, влошава-
що се качество на активите, повишени показатели на финансовия ливъридж в счето-
водния баланс, промени по отношение на ликвидността и управлението или промени 
в обхвата на стопанската или организационната структура (в т.ч. закриване на дял от 
бизнеса), водещи до значителна промяна в способността на заемополучателя да из-
пълнява своите задължения по дълга, отсрочване или (временно) прекратяване на па-
рични потоци, генерирани от дейността на длъжника; отклоняване на парични пото-
ци, вкл. индикации за нецелево усвояване на кредита; съществено намаляване на 
очакваните бъдещи парични потоци от дейността на длъжника, неблагоприятни про-
мени в платежния статут на длъжници на кредитополучателя;  

• значително повишаване на кредитния риск по други финансови инструменти на съ-
щия кредитополучател; 

• действителна или очаквана значителна неблагоприятна промяна в регулаторната, 
икономическата или технологичната среда на кредитополучателя, водеща до значи-
телна промяна в способността му да изпълнява своите задължения по дълга, като 
например спад в търсенето на продуктите, продавани от кредитополучателя, поради 
промяна в технологията;  

• значителни промени в стойността на обезпечението по задължението или в качество-
то на предоставените от трети страни гаранции или кредитни подобрения, които се 
очаква да намалят икономическия стимул на заемополучателя да извършва планира-
ните по договора плащания или по друг начин да въздействат върху вероятността от 
настъпване на неизпълнение;  

• значителна промяна в качеството на гаранцията, предоставена от акционер, ако акци-
онерите имат стимул и финансовата възможност да предотвратят настъпване на не-
изпълнение чрез увеличение на капитал или парични средства;  

• значителни промени, като намаляване на финансовото подпомагане от предприятие 
майка или друго свързано предприятие, или действителна или очаквана значителна 
промяна в качеството на кредитно подобрение, които се очаква да намалят икономи-
ческия стимул на кредитополучателя да извършва планираните по договора плаща-
ния;  

• очаквани промени в кредитната документация, включително очаквано нарушение на 
договора, което може да доведе до дерогации или изменения, отсрочки при изплаща-
нето на лихва, увеличения на лихвения процент, изискващи допълнителни обезпече-
ния или гаранции, или други промени на договорната рамка накредитната експозиция;  

• значителни промени в очакваните резултати и поведение на кредитополучателя, 
включително промени в платежния статут на кредитополучателите в групата (напри-
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мер увеличение на очаквания брой или обхват на забавените плащания по договори 
или значително увеличение на очаквания брой на длъжници по заеми с кредитни кар-
ти, които се очаква да достигнат или да надвишат техния кредитен лимит или които 
се очаква да плащат минималните месечни вноски);  

• промени в подхода за управление на кредити, прилаган от банката във връзка с кре-
дитните експозиции – очаква се активизиране на дейностите на банката по управле-
ние на кредитния риск, в това число по-строг мониторинг или контрол върху финан-
совите инструменти или конкретни действия от страна на банката по отношение на 
кредитополучателя. 

3.4. Оценяване на очаквани кредитни загуби 
За целта на оценяването ще въведем няколко основни понятия: 
Кредитна загуба (CL) – разликата между договорените парични потоци, дължими по до-

говор и всички парични потоци, които банката очаква да получи (т.е. целия паричен недос-
тиг), дисконтирана с оригиналния ефективен лихвен процент. Тъй като изчислението взима 
предвид и размера и времето, в което се случва плащането, може да има паричен недостиг 
дори и ако очакванията са сумите да бъдат изплатени изцяло, но по-късно от договорената 
дата, освен ако банката не получи допълнителна лихва за компенсиране на късното плащане 
по процент, който е поне равен на ефективния лихвен процент. Банката оценява паричните 
потоци, като взема предвид всички договорни условия по финансовия инструмент (напри-
мер, опции за предсрочно погасяване, удължаване, кол-опции и други подобни опции) за 
очаквания срок на този финансов инструмент. Паричните потоци, които се вземат предвид, 
включват парични потоци от продажбата на държани обезпечения или други кредитни 
подобрения, които са неразделна част от договорните условия. Допуска се, че очакваният 
срок на финансовия инструмент може да бъде оценен приблизително по надежден начин 
(когато не е възможно очакваният срок на финансовия инструмент да бъде оценен приблизи-
телно по надежден начин, се използва оставащия договорен срок на финансовия инструмент). 

По отношение на финансов актив, който е с кредитна обезценка към отчетната дата, 
но не е закупен или първоначално създаден финансов актив с кредитна обезценка, банката 
оценява очакваните кредитни загуби като разликата между брутната балансова стойност 
на актива и настоящата стойност на приблизително оценените бъдещи парични потоци 
[5.МСФО 9….. ], дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия 
актив. Корекцията се признава в печалбата или загубата като печалба или загуба от обез-
ценка. 

Очаквана кредитна загуба (ECL) – среднопретеглената стойност на кредитните загуби, 
като за тегла служат съответните рискове от настъпване на неизпълнение. 

12 месечна очаквана загуба срещу очаквана загуба за целия живот (LT) на кредита 
Очаквани кредитни загуби за 12 месеца – частта от очакваните кредитни загуби за це-

лия срок на кредита, която представлява очакваните кредитни загуби, които ще са резултат 
от събитие на неизпълнение по този финансов инструмент, и е възможно да настъпят в рам-
ките на 12 месеца след отчетната дата. 

Очаквани кредитни загуби за целия срок (LT EL)на кредита – очакваните кредитни загу-
би, които произтичат от всички възможни събития на неизпълнение през очаквания срок на 
финансовия инструмент.  

Разумна и аргументирана информация – тази, която е достъпна без извършване на из-
лишни разходи или усилия към отчетната дата (за целите на финансовото отчитане), вклю-
чително информация за минали събития, текущи и прогнозирани бъдещи икономически 
условия. От кредитната институция не се изисква да включва прогнози относно бъдещите 
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условия за целия очакван срок на финансовия инструмент [5.МСФО 9…..], доколко с удъл-
жаването на прогнозния хоризонт се ограничава достъпната подробна информация, както и 
степента на преценка, необходима за приблизителната оценка на очакваните кредитни загу-
би. Банката не е длъжна да предприеме изчерпателно търсене на информация, но следва да 
вземе предвид разумната и аргументирана информация, достъпна без извършване на из-
лишни разходи или усилия, която е уместна за приблизителната оценка на очакваните кре-
дитни загуби:  

• въздействието на очакваните предсрочни погашения;  
• общи икономически условия и оценка както на настоящата, така и на прогнозната 

тенденция по отношение на условията към отчетната дата; 
•  натрупаният опит в областта на кредитните загуби;  
• вътрешни и външни рейтинги;  
• доклади и статистически данни; 
• промените в свързаните наблюдавани данни през отделните периоди (промени в ни-

вото на безработица, цените на имотите, цените на стоките, платежен статут или дру-
ги фактори, които са показателни за кредитните загуби по финансов инструмент или 
група от финансови инструменти) и размера на тези промени. 

Уместно е банката да прави редовен преглед на методологията и предположенията, из-
ползвани за приблизителна оценка на очакваните кредитни загуби, с цел да се намалят раз-
ликите между приблизителните оценки и фактическите кредитни загуби. 

 

Фиг. 1. Три фази на Модела на очакваните кредитни загуби (ECL) по МСФО 9 

EL= 12мес. PD x PVof CSh EL= LT PD x PVof CSh EL= LT PD x PVof CSh (1) 
PVof CSh – Present Value of Cash Shortfalls – Настояща стойност на очакван паричен не-

достиг  
PD (Probability of Default) – вероятност от неизпълнение 
Фигура 1 представя трите фази (етапа) на модела за очакваните загуби и изчисляване на 

кредитна загуба, която се основава или на 12-месечен период, или на целия живот на акти-
ва. Кой от тези два периода е избран, зависи от промяната в кредитното качество на фи-
нансовия актив в сравнение с първоначалното признаване. 

PE (Performing)   Underperforming (UPE)  NPE (Non – PE) 
Редовни (в изпълнение)  Със значително увелич.  В неизпълнение 
при първоначалното   на кредитния риск в  Обезценени за 
признаване (ПП)   сравнение с ПП   кр. риск активи 
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Примерен подход за колективни провизии за очаквани кредитни загуби – ECL (провизии 
за общ кредитен риск/общи провизии) за корпоративни клиенти 

Формула при параметризация: Общите провизии = PI x EAD х LGI, където  (2) 
PI (probability of impairment-вероятност за обезценка) е вероятността в определен мо-

мент експозицията да се обезцени в рамките на периода на възникване (emergency period). 
PI е процентът обслужвани експозиции, които преминават в категория необслужвани в рам-
ките на 12 месечния период. Съществува оспоримо допускане, че този пераиод е 12 месеца 
за обслужвани експозиции (експозиции в изпълнение), като банките могат да прилагат по-
кратък период, ако представят обективни доказателства. За необслужвани експозиции (екс-
позиции в неизпълнение) PI е единица. Чрез използване на исторически опит, събитие за 
обезценка се счита за случило се ако кредитът е изпълнявал условията да бъде считан за 
необслужван през последните 12 месеца, но не е бил считан за такъв в началото на пред-
ходната година. Например, ако имаме 10 кредита за 100 000 ВЕ, като един от тях, на стой-
ност 5 000 ВЕ е станал необслужван през последната година, изчислението е следното: 

 
PI = Сумата на кредитите, класифицирани като необслужвани към общата стойност на 
кредитите, или 5 000 ВЕ / 100 000 ВЕ = 5%. 

 
EAD (Exposure at default) – очакваната кредитна експозиция към момента на обезцен-

ката. EAD са неиздължени суми плюс договорените кредитни линии, умножени по кредит-
ния конверсионен фактор; 

LGI (Lost Given Impairment) – размерът на обезценката, който се очаква в момента на 
обезценката  

LGI за експозиции към корпоративни клиенти (които не са retail): 
Изчислява се усреднената провизия, разделена по експозиции за тези експозиции, които 

са станали необслужвани за последните 12 месеца, по отделни сегменти. Правят се корек-
ции за one-off effects, например: имаме кредитен портфейл на стойност 100 000 ВЕ, като за 
един от кредитите на стойност 5 000 ВЕ (станал необслужван през последната година) е 
заделена провизия в размер на 2 000 ВЕ. 

 
LGI = Средната провизия / Експозицията, която е станала необслужвана за последните 12 
месеца или 2 000 ВЕ / 5 000 ВЕ = 40%. 

 
Колективни провизии за очаквани кредитни загуби – ECL (Провизии за общ кредитен 

риск/Общи провизии) за retail – Challenger model 
Общите провизии = PI x EAD x (1-CR) x LGL, където  (2) 
CR (Сure Rate- оздравняване) – дългосрочна вероятност обезцененият кредит да се върне 

в обслужвания портфейл; 
LGL (Loss Given Loss) – нивото на загубата, която се очаква, ако кредитът не бъде възс-

тановен. 
Модел на параметризация 
При изчисляване на LGL за жилищни ипотеки, се прилага структурен модел, базиран на 

възстановимата стойност на обезпечението, а за другите потребителски кредити и за 
малките и средни предприятия (SME) се определят усреднените наблюдавани дългосрочни 
възстановявания, когато за това има информация. При изчисляване на CR се използва ин-
формация за просрочията за една година (one year transition matrix) и това представлява 
вероятността на мигриране на експозиции към категорията обслужвани експозиции (изчис-
лява се само за retail, за корпоративни клиенти се използва LGI). 
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Корекции към стойността на обезпечението 
При изчисляване на LGL за retail, от неиздължената сума в неизпълнение, се изважда 

дисконтираната стойност на имота, като се взима предвид следното: 
• индексиране на стойността към днешна дата – съотношението на усреднената цена на 

имотите за региона днес към усреднената цена на имота за региона към датата на 
оценката; 

• индексиране напред във времето – промяната в бъдеще на HPI (house price index) за 
региона (определен от ЕЦБ по консервативен начин); 

• корекция на оценката на трета страна – усреднената разлика между последната оцен-
ка на банката, индексирана към датата на оценката и оценката на независима външна 
страна за цените на имотите, извършана за целите на AQR по извадка от жилищни 
имоти; 

• корекция за продажби – изчислява се на базата на данни за продажбите чрез сравне-
ние на индексираната последна оценка с постъпленията от извършените продажби 
след влизане във владение на имота; 

• разходи – усреднените разходи по влизане във владение като процент от салдото. 
 
Някои малки и средни банки у нас вече прилагат подходящи модели за изчисляване на 

колективна провизия за потребителски кредити (различни от ипотечни) по формулата: 
  
PI х EFP х LGL х (1-CR), където (3) 
 
PI e вероятност от обезценка, съставена от базисен PI и PI Бенчмарк 
LGL e редукцията за различните видове обезпечения 
CR е вероятност от оздравяване, съставена от базисен CR и CR Бенчмарк 
EFP (exposure for provisioning) e стойността на експозицията след приспадане на па-

рични обезпечения, ако има такива. 
В 12 месечния времеви диапазон се изследват събития за вероятност от обезценка 

(probability of impairment/PI) и оздравяване (Cure Rate/CR). 
Загубата към момента (Loss given loss/LGL) отчита наличието и вида на обезпечението 

към момента на отчетния период, за да се определи загубата от експозицията. 
Вероятност от обезценка (PI): 
За всяка група потребителски кредити PI се определя като съотношение от обема на екс-

позициите, участващи в събития на влошаване към общия сбор на експозиции в групата. 
Определят се два индикатора: 

Базисен PI: търси се изменение на статуса на експозицията между двете крайни дати, в 
12 месечния период, като се проследяват кредитите от групите в изпълнение ("PE") и креди-
тите от групите в неизпълнение ("NP"). За настъпило събитие се смята промяна "PE-NP"; 

PI Бенчмарк: Бенчмаркът следи дали кредит е изпадал в ситуация над 90 дни просрочие 
в 12 месечния времеви диапазон. За настъпило събитие се смята просрочие над 90 дни само 
ако кредитът е бил "здрав" към двете крайни дати. 

Оздравяване (CR): 
За всяка група потребителски кредити CR се определя като съотношение от обема на ек-

спозициите, участващи в събития на оздравяване към общия сбор на експозиции в групата. 
Отново се определят два индикатора:  

Базисен CR: търси се изменение на статуса на експозицията между двете крайни дати, в 
12 месечния период, като се проследяват кредитите от групите в изпълнение ("PE") и креди-
тите от групите в неизпълнение ("NP"). За настъпило събитие се смята промяна "PE-NP"; 
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CR Бенчмарк: Бенчмаркът следи дали кредит е бил в ситуация на над 90 дни просрочие в 
12 месечния времеви диапазон. За настъпило събитие се смята ако кредит с просрочие над 
90 дни "оздравее" до и под 30 дни просрочие към крайната дата на времевия диапазон. 

LGL за експозициите на дребно, различни от ипотеки, се изчислява на база историческия 
опит на всяка банка. Показателят се базира на наблюдаваните кумулативни възстановявания 
като процент от неиздълженото салдо в случаите на отписване. Финансовите обезпечения 
не участват в LGL, а директно намаляват размера на експозицията. Колективна провизия се 
калкулира върху общ дълг на кредита след приспадане на пълния размер на заведениете 
финансови обезпечения. Третиране на обезпеченията за LGL стойности: за обезпечени про-
дукти – 60%, за необезпечени продукти – 90%, за кредити, обезпечени с ценна книга – 40%. 

4. Съвместимост между EL подхода на Базел и МСФО 9 

4.1. Влияние на Модела на очакваната загуба  
по МСФО 9 върху регулаторния капитал 

Моделът на очакваната загуба от обезценка по МСФО 9 има значително влияние върху 
планирането на капиталов ресурс за банките. Регламентът изисква финансовите институции 
да признават кредитна загуба от финансов актив в началото на отчетната дата веднага 
след първоначалното признаване (възникване), и да създаде резерв за покриване на такава 
бъдеща очаквана загуба. Това значително ще увеличи провизиите за загуба, което от своя 
страна ще доведе до намаляване на съотношението на базовия първичен капитал към рис-
ково претеглените активи (RWA) съгласно Базел III (Cor Equity Tier 1 – CET 1 съотноше-
ние). Това трябва да предизвика сериозна загриженост на висшия мениджмънт на финансо-
вите институции, на регулаторите и на инвеститорите.  

В началото на тази година европейските банки получиха глътка въздух заради отлагане-
то на новите посткризисни реформи, за които се опасяват, че ще намалят конкурентоспо-
собността им, защото увеличават непропорционално капиталовите изисквания. Реформата 
планира да въведе общи стандартизирани капиталови нива, които не са подходящи за фраг-
ментирания европейски банков сектор. Базелският комитет по банков надзор иска да ре-
формира съществуващите стандарти Basel III чрез серия от реформи, чиято цел е да затруд-
ни банките да избягват по-високите капиталови изисквания, въведени след финансовата 
криза. Най-новите правила (наречени от някои Basel IV) са разработени с цел да се предотв-
рати поемането на твърде много рискове от страна на финансовите институции. Според 
новите правила банките, които искат да използват вътрешни модели за измерване на риска – 
за които капиталовите изисквания са по-ниски в сравнение със "стандартизирания" метод, 
сега ще трябва да получат одобрение за всеки от тези модели. Това е съществена промяна 
спрямо досегашния режим, според който одобренията се правеха за цели бизнеси. Основ-
ни разногласия предизвиква ограничението на степента, до която банките могат да използ-
ват своите собствени модели, за да изчислят рисковете за даването на заеми. Таванът им 
пречи да използват рискови прогнози, които са прекалено под изчисленията на стандарти-
зирания модел, създаден от регулаторите.  

Американските и швейцарските регулатори настояват за въвеждане на общо стандарти-
зирано ниво на капитал, под което банката да не може да слиза въпреки вътрешните си из-
числения на риска. Опасенията са свързани с това, че кредитните портфейли на европейски-
те банки са по-рискови от американските. В такъв случай те ще се нуждаят от повече капи-
тал, отколкото банките в САЩ, които си осигуряват повече финансиране чрез облигации и 
пакетирани ипотечни продукти.  

А какво ще се получи ако прибавим и изискванията на МСФО 9? Следващата таблица 
(табл. 1) обобщава провизиите за обезценка при различните подходи за измерване на кре-
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дитния риск при Базелската рамка и анализира дали данните, използвани за моделиране на 
регулаторната очаквана загуба (EL) могат да се използват за модел на очаквана кредитна 
загуба (EСL) съгласно МСФО 9. 

Таблица 1 

Обобщение на подходите за измерване на кредитния риск 

Метод за кредитна 
оценка 

Режим за изчисляване 
на кредитния риск 

Разпоредби за  
покриване на загуба 

Използване при 
МСФО 

Стандартизиран подход Регулаторът е предпи-
сал тежести за риск във 
връзка с определяне на 
регулаторния капитал  

а) Ако е възникнало 
събитие загуба и е 
докладвано, това се 
отчита в отчета за до-
ходите, като по този 
начин пряко се отразява 
в първичния (Tier 1) 
капитал, поради нама-
лена неразпределена 
печалба 
б) Ако все още не е 
възникнало събитие 
загуба, общите прови-
зии (за очаквани загу-
би) за група експозиции 
се добавят към допъл-
нителния (Tier 2) капи-
тал при спазване на 
границата от 1,25% от 
рисково претеглените 
активи (RWA) за кре-
дитен риск 

Данни за изчисляване 
на регулаторния капи-
тал не се поддържат 
 
Изискването на данни 
за счетоводните 
изчисления са съглас-
но МСФО 9 

Базов вътрешно рей-
тингов (IRB) подход 

За определяне на регу-
латорния капитал бан-
ките имат собствени 
оценки за PD (вероят-
ност за неизпълнение) 
за 1год. хоризонт 
Регулаторът предписва 
LGD (загуба при неиз-
пълнение), EAD (екс-
позиция при неизпъл-
нение) и Maturity (M – 
падеж ) за определяне 
на регулаторния капи-
тал 

Провизията се сравнява 
с очакваната загуба 
(EL): 
а) ако EL надвишава 
нивото на провизиите 
(както специфични, 
така и общи), разликата 
се намалява от капита-
ла; 
б) ако EL е по-малка от 
нивото но провизиите, 
излишъкът се признава 
в капитала (добавя се 
към Tier 2) в рамките на 
срока в размер на 0.6% 
от РПА за кредитен 
риск  

Данните, използвани 
при оценките на PD 
могат да се използват 
за счетоводни изчис-
ления по МСФО 9,но 
със съответните 
корекции (adjastments) 
и модели 

Напреднал IRB подход За определяне на регу-
латорния капитал бан-
ките имат собствени 
оценки за PD (вероят-
ност за неизпълнение), 

Провизията се сравнява 
с очакваната загуба 
(EL): 
а) ако EL надвишава 
нивото на провизиите 

Данните, използвани в 
оценките на PD, LGD 
и EAD моделите могат 
да бъдат използвани 
за оценката на очаква-
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LGD, EAD и M за 1год. 
хоризонт 
 

(както специфични, 
така и общи), разликата 
се намалява от капита-
ла; 
 

ни кредитни загуби 
(ECL) по МСФО 9,но 
със съответните 
корекции (adjastments) 
и модели 

  б) ако EL е по-малка от 
нивото но провизиите, 
излишъкът се признава 
в капитала (добавя се 
към Tier 2) в рамките на 
срока в размер на 0.6% 
от РПА за кредитен 
риск 

 

4.2. Предизвикателства за изпълнение, поставени от модела  
на очакваната загуба по МСФО 9  

Новият подход за отчитане на обезценката за кредитен риск отразява сближаването 
между регулаторните и счетоводни стандарти. Въпреки това, кредитните институции са 
изправени пред предизвикателства при прилагането на този нов подход. За да могат да се 
направят използваеми данните от Базелския подход на очакваните загуби при прилагане на 
модела на очаквана кредитна загуба по МСФО 9 се изисква значителна работа от страна на 
банковите организации.  

1. Моделирането на очакваната загуба на базата на 12-те месеца или хоризонта на целия 
живот на кредита преди всичко води до разширени изисквания за данни. Да се упражнява 
преценка при класифицирането на определен кредит "в неизпълнение" или със "значително 
увеличение на кредитния риск", въз основа на тълкуването на данните налага голяма степен 
на субективност и непоследователност в процеса, който в крайна сметка побеждава целта на 
прилагането на тези регламенти. 

2. Непосредствените проблеми варират от възможно надценяване на очакваната загуба 
вследствие на концепцията за първоначално признаване, което води до "изтичане" на дохо-
ди, като по този начин оказват влияние върху капитала. Вече пояснихме, че новите стандар-
ти за отчитане на обезценката ще се отразят неблагоприятно на съотношението за базовия 
собствен капитал от първи ред (CET1), на капиталовото планиране и на регулаторния капи-
тал. Това показва колко е важна надеждността на моделите, които банките ще приложат при 
определяне на колективните провизии за кредитен риск. 

3. Повишена волатилност на отчета за приходите и разходите (P & L), породена от фи-
нансови активи, които се движат от EL за 12-месеца, до EL за целия живот на актива и об-
ратното, е друг проблем. Освен това, подходът не е в пълно съответствие с концепцията за 
справедливата стойност (FV), защото първоначалното признаване на очакваната загуба води 
до първоначалната балансова стойност на финансов актив, по-ниска от справедливата стойност. 

4.3. Ползите от предлагания модел на очакваната загуба  
Въпреки предизвикателствата пред СМСС във връзка с модела на очакваната загуба, то-

ва със сигурност е стъпка към един по-активен и ефективен метод. По същество ползите 
включват: 

 Ранното разпознаване на очаквани кредитни загуби; 
 Съвместимост със стандартизирано ценообразуване или оценка на финансовите инс-
трументи; 
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 Далновиден подход, който е по-близо до концепцията на бъдещата стойност, за да се 
определи първоначалната балансова стойност на финансов актив, и следователно, 
икономически по-релевантна/подходяща; 

 По-голяма прозрачност и намаляване на несигурността по отношение на оценките на 
заеми, като по този начин дава възможност на финансовите институции да придобият 
лесно и икономично финансиране;  

 По-голямото сближаване с регулаторните модели за капитал, макар и с някои корек-
ции.  

Заключение 

Новият счетоводен стандарт за обезценка въз основа на очакваните кредитни загуби е 
добре дошъл за сближаване между Базелската регулаторна рамка и МСФО. Въпреки това, 
тъй като тази конвергенция идва с някои предизвикателства по отношение на натиска върху 
капиталовите съотношения, дължащи се на повишено начисляване на провизии, кредитните 
институции трябва да оценят степента на въздействие върху техния капитал, и активно да 
създадат план за изпълнение на разработени модели още през 2017г., преди влизане в сила 
на МСФО на 1 Януари 2018. 

С приблизителната оценка на очакваните кредитни загуби не се цели да се направи 
оценка при най-неблагоприятния или при най-благоприятния сценарий. Вместо това приб-
лизителната оценка на очакваните кредитни загуби трябва винаги да отразява възможността 
от възникване на кредитна загуба, както и възможността такава загуба да не възникне, дори 
когато най-вероятно няма да настъпи кредитна загуба. МСФО 9 изисква приблизителната 
оценка на очакваните кредитни загуби да отразява сумата, определена надеждно и претег-
лена на базата на вероятността чрез оценяване на обхвата на възможните резултати. 
На практика това може да не представлява комплексен анализ, в някои случаи може да е 
достатъчно относително просто моделиране, без да е необходимо мащабно и подробно си-
мулиране на различни сценарии. В по-голяма част от случаите вероятно ще се налага да се 
разработят модели, да се установят сценариите, които определят сумата и момента на па-
ричните потоци за конкретни резултати и прогнозната вероятност за тези резултати.  
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ECONOMIC AND PHILOSOPHICAL NATURE  
OF THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION 

Abstract  
Specifies the theoretical aspects of the quality of accounting information, the method of assessment of the 

qualitative characteristics of accounting and analytical information. The influence of innovative technologies, 
including automated software for continuous improvement of the quality of accounting information. 

Formed suggestions on directions of the theory of management accounting to improve the quality of 
accounting information, improving methods of assessing the quality of the information your character. 

The methodical approach to assessing the quality of accounting information in enterprises. The basic 
users of accounting information and investigated their influence to ensure its quality. 

 
Аннотация 
Уточнены теоретические аспекты качества учетной информации, предложена методика оценки 

качественных характеристик учетно-аналитической информации. Установлено влияние инноваци-
онных технологий, в частности автоматизированного программного обеспечения на непрерывное 
улучшение качества учетной информации. 

Сформированы предложения для развитию теории управленческого учета по улучшению качества 
учетной информации, усовершенствование методики оценки качества информации учетного характера. 

Разработан методический подход к оценке качества учетной информации на предприятиях. Опре-
делены основные пользователи учетной информации и исследовано их влияние на обеспечение ее 
качества. 

 
Эффективная деятельность любого предприятия во многом зависит от правильных, кон-

кретных управленческих решений, которые в свою очередь также являются зависимыми от 
многих факторов, среди которых ведущее место отведено качества учетной информации.  

Качество – комплексное интегрирующее понятие всех процессов жизнедеятельности, 
направленной на удовлетворение разнообразных потребностей общества и каждого челове-
ка в отдельности. Понятие качества прошло эволюционный путь развития от древних вре-
мен до сегодняшнего дня и имеет многоаспектные трактовки.  

Рассмотрим, что представляет собой категория "качество". Для начала стоит рассмот-
реть "качество" как философскую категорию.  

Качество является одной из древнейших категорий. Качественные представления воз-
никли задолго до того, как сформировались и стали предметом философского анализа. 
Предпосылки формирования представлений о качественной определенности явлений и 
свойств, в сознании первобытного общества привели к развитию практической деятельнос-
ти человека. Предметы, которые попадали в сферу практической деятельности и были спо-
собны удовлетворять потребности человека, формировали в его сознании определенное 
качество или свойство удовлетворения возникающих потребностей. Позже люди интуитив-
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но пользовались суждением о качестве или качественных признаках, отличающий одну 
вещь от другой. Таким образом, в своей эволюции в первобытном мышлении понятие "ка-
чество" прошло путь от его отождествление со свойством явления к представлению челове-
ка о качественной определенности явления.  

В процессе развития исторического мышления о мире и человеке, понятие качества при-
обретает концептуальный характер в философском смысле. Понимание слова "качество" в 
его философском смысле стало основой обычного лексического значения. Так, новый 
энциклопедический словарь определяет качество таким образом – это "философская катего-
рия, выражающая существенную определенность объекта, благодаря которой он является 
именно этим, а не другим" [15,с. 495].  

Качество отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которое 
характеризует его специфику, и дает возможность отличать один объект от других. Вместе 
с тем качество выражает и то общее, что характеризует весь класс однородных объектов" 
[16,с. 252]. Такое понимание качества сложилось в результате обобщения практики научно-
го познания и жизни, оставило свое отражение и в других философских категориях.  

Считается, что впервые данная категория была рассмотрена в трудах Аристотеля еще в 
III в. до н.э. Он считал, что качество, выступает как одна из десяти категорий, на которые 
философ разделил все вещи реальности. И как одна из категорий качество это побочное 
обстоятельство, с помощью вещь принадлежит определенному типу или вида; побочное 
обстоятельство, что указывает, какова вещь (ее содержательные качества и формы) и как 
вещь действует (ее способности и наоборот); побочное обстоятельство, которое является 
внешней оценочной формой.  

В своем произведении Аристотель анализирует понятие качество так: "о подобном и не-
подобном идет речь только по отношению к качеству. На самом деле один предмет не явля-
ется подобным другому со стороны чего-либо другого, кроме того, поскольку он дается 
качественно выраженным; поэтому отличительным признаком качества может считаться то 
обстоятельство, что о подобном и неподобном речь идет только по отношению к нему".  

Мы считаем, что философ в данном произведении хотел подчеркнуть изменчивый ха-
рактер качества по отношению ко всему: хорошее отношение между людьми может превра-
титься в плохое, здоровый человек на больного и т.д.  

Позже Гегель представил качество как логическую категорию, которая является состав-
ной базового ступени познания вещей и становления мира, и такую категорию, непосредст-
венно характеризует бытие объекта.  

Однако, шли годы, и, исследуемая нами категория меняла свою трактовку, дополнялась 
и раскрывалась совсем по-другому. В XVI-XVII вв. на основе механистического мировоз-
зрения, сложившегося к тому времени, проблема качества стала пониматься по-другому. 
Философы данной эпохи поделили все известные им качества на первичные и вторичные. 
Первичными стали называться те, которые воспринимаются чувственно и представляют 
собой пространственно-геометрические свойства вещей, связанные с протяженностью. Все 
остальные стали рассматриваться как субъективные иллюзии, как продукты органов чувств 
человека. И только в немецкой философии конца XVII начала XIX в., вновь возродилось 
диалектическое понимание качества (как считал Аристотель).  

Динамика взглядов на философскую категорию "качество" приведена в табл. 1 [6,с. 47 – 56].  
Сегодня, многие ученые развитие структуры категории качества связывают с новой па-

радигмой А. Субетто. Теоретической основой парадигмы является взаимодействие качества 
и количества (принципы и закономерности генезиса качества как системы).  
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Таблица 1 

Динамика философской категории "качество"* 

№ Автор Значение понятия 
1 Аристотель (ІІІ ст. до н.э.) Качество, как разница между предметами. Дифференциация по 

признаку "хорошее – плохое". 
2 

Гегель (ХІХ ст. н.э.) 
Качество является тождественной с бытием – определенность, 
так что-перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 
качество. 

3 В. Даля (1881 р.) Качество – свойство или принадлежность, все, что составляет 
сущность лица или вещи. 

4 У. Шухарт 
(1931 р.) 

Качество имеет два аспекта: субъективная сторона: насколько 
вещь хорошая или плохая; объективные физические характе-
ристики.  

 
* Разработана автором на основе источника [6,с. 47-56]  
 
По А. Субетто, качество является сложной философской, экономической, социальной и 

общественной системной категорией, определение которой раскрывается через комплекс-
ную систему определений:  

- Качество это – совокупность свойств;  
- Качество является структурной (иерархическая система свойств или качеств частей 

объекта или процесса);  
- Качество является динамичной системой свойств;  
- Качество является сущностной определенностью объекта или процесса, выражающаяся 

в закономерной связи всех составных частей и элементов;  
- Качество является основой существования объекта или процесса, в единстве внешнего 

и внутреннего, потенциального и реального среды;  
- Качество обуславливает специфическую реакцию на внешние воздействия, целост-

ность, упорядоченность, устойчивость единичного процесса или события;  
- Качество создаваемых человеком объектов и процессов, в отличие от качеств других 

явлений природы, вызывает ценность соответствующих объектов и процессов, их пригод-
ность и приспособленность для определенных назначений, целей, задач, условий, выдви-
нутых человеком.  

Итак, с философской точки зрения, качество как научная категория включает ряд исто-
рически сложившихся в мировоззрении человека представлений о себе:  

1) Целостную характеристику вещи. Качество – это то, что связывает все свойства вое-
дино, и выражает целостность вещи. Качество, характеризуя вещь как целостную систему, 
выражает единство ее элементов и структуры, единство внутренних и внешних свойств. 
При этом под вещью понимается относительно целостная и устойчивая материальная сис-
тема, включающая в себя взаимодействие ее элементов между собой и взаимодействие дан-
ной системы с другими системами или единство элементов, характеризующихся внутрен-
ними и внешними свойствами этих элементов.  

Свойство выражает какую-то одну сторону единого целого. Свойства вещи, которые 
проявляются через взаимодействием элементов (вещей, предметов) выступают отражением 
как вещи, так и ее элементов, и характеризует вещь со стороны не только внутреннего, но и 
внешнего содержания; являются выражением той или иной специфики. Кстати, только ее 
качественной определенности (процессов, явлений) через единство элементов и структуры; 
обладают изменчивостью (динамичностью) и единством; бывают как общие, так и специ-
фические.  
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2) Устойчивость вещи. Момент устойчивости качества вещи определяется также единст-
вом внешних и внутренних свойств.  

3) Специфику вещи (явления). Качественная специфика вещи определяется как конкрет-
ная совокупность свойств. Определенность предполагает бытия конкретных элементов и их 
связей (внутренних и внешних). Качество в этом случае будет указывать на принадлеж-
ность кстати данных, а не других элементов и связей. Качество является необходимым ус-
ловием идентификации той или иной вещи.  

4) Природу вещей (как объективной категории).  
Возникает вопрос, а зачем философам всех времен и народов надо было определять по-

нятие качества? Дело в том, что категория качества отражает важную сторону объективной 
действительности любого предмета или процесса – определенности. Одновременно с этим 
генезис понятия привел данную категорию от сугубо философской к такой, которая касает-
ся каждого, без исключения, элемента жизни.  

Именно поэтому, рядом с философским понятием "качество" появилось и начало разви-
ваться экономическое значение этого понятия. Перейдем к анализу "качества" как экономи-
ческой категории.  

XX-й век стал решающим в развитии понимания категории "качество". Ученые начали 
выделять отдельное место исследуемой категории в экономических науках; произошло 
позиционирование данного понятия на потребительском рынке; стало присутствовать по-
нимание того, что данная категория является ключевым аспектом при оценке того или ино-
го продукта, услуги и тому подобное. Трактовки экономической категории "качество" при-
ведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Сущность экономической категории "качество" * 

№ Автор Значение 
1 Кросби Ф. Б. "Качество – это общая совокупность характеристик продукции и услуги, 

относящиеся к маркетингу, разработки, производства и технического 
обслуживания, с помощью которых продукция и услуга при своем ис-
пользовании удовлетворит ожидания потребителя".  
"Качество, если мы хотим управлять ею, – соответствие требованиям".  

2 Дэминг В. Е.] "Качество может быть определено только в терминах конкретного лица".  
3 Исикава К.  "Качество – это общая совокупность характеристик продукции и услуги, 

относящиеся к маркетингу, разработки, производства и технического 
обслуживания, с помощью которых продукция и услуга при своем ис-
пользовании удовлетворит ожидания потребителя". 

4 Джуран Дж., Тагути 
Т., Фейгенбаум А. и 
др..  

"Качество – это потери в обществе, вызванные продукцией после того, 
как она была поставлена., Но не включают потери, причинами которых 
является внутренне присущие самой продукции функции и возможности". 
"Существуют два аспекта качества. Один связан с представлением о ка-
честве вещей как объективной реальности, которая не зависит от сущест-
вования человека. Другой аспект – с тем, что мы думаем, чувствуем по 
этой объективной реальности".  
"Качество является мнимой характеристикой и утверждением, справедли-
вость которого проверяется не процессами мышления, а поскольку опре-
деление является продуктом строго точного мышления, качество не мо-
жет быть определено; но мы все же знаем, что такое качество".  
"Качество как пригодность к применению". 

 
* Разработана автором на основе источника [13,14]  



53 

Из таблицы 2 видно, что ученые не пришли к единому мнению относительно категории 
"качество". По нашему мнению, те или иные разногласия присутствуют по той причине, что 
данное понятие корректируется в зависимости от сферы его применения.  

Известный японский ученый К. Исикава под качеством понимал свойство, полностью 
удовлетворять потребности потребителей. Американский ученый Дж. Джуран рассматривал 
понятие качества с двух сторон: с объективной стороны качество – пригодность для исполь-
зования (соответствие назначению) с субъективной стороны – качество является степенью 
удовлетворения потребителя (для реализации данного аспекта производитель должен уз-
нать потребности потребителей и сделать свою продукцию такой, чтобы она соответствова-
ла этим требованиям).  

Здесь, продукция (продукт) рассматривается как материальный результат процесса тру-
довой деятельности, обладающий полезными свойствами и предназначен для удовлетворе-
ния потребностей общественного или личного характера.  

Учетная информация, будучи главным продуктом бухгалтерского учета и отчетности, 
относится к базовым компонентов, создающих результаты труда.  

Когда осмысливается качество как экономическая категория, то непосредственно клю-
чевым является отношение людей к той или иной совокупности свойств предмета продукта, 
конечного результата и тому подобное. В этом случае качество – это потребительская оцен-
ка, которую можно охарактеризовать с помощью таких эпитетов "высокая", "низкая", "хо-
роший", "плохой".  

Большой экономический словарь представляет следующие определения понятия "качес-
тво". Качество – совокупность свойств, признаков товаров, материалов, услуг, работ, харак-
теризующих их соответствие своему назначению и сформулированным к ним требованиям, 
а также способность удовлетворять потребности и запросы потребителей. Качество – это 
показатель, который неколичественно характеризует и вербально описывает степень соот-
ветствия существующих свойств исследуемого объекта (процесса, конечного результата) 
необходимыми или желательными свойствами, что позволяет говорить о степени достиже-
ния желаемого результата [2].  

Современный подход к определению качества конкретного объекта путем вычисления 
всех значений показателей, характеризующих те или иные его свойства, приведенные в 
ИСО 8402: 1994: "качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его спо-
собности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности" [9].  

В международных стандартах ISO 9001: 2008 (E) определения качества несколько углу-
билось: качество – степень, где совокупность собственных характеристик удовлетворяет 
требования [9]. Представление о качестве постоянно меняется.  

Таким образом, мы видим, что в литературе понятие качества трактуется по-разному. 
Основное различие в понятиях качества, по мнению М. Г. Миронова, "лежит между его 
пониманием в условиях командно-административной и рыночной экономики. Так, в коман-
дно-административной экономике качество трактуется с позиции производителя, в то время 
как в рыночной экономике качество рассматривается с позиции потребителя.  

Приведенные определения термина "качество" обусловлены предметом экономической 
науки, под которым понимается "изучение поведения людей и групп в производстве, расп-
ределении, обмене и потреблении материальных благ с целью удовлетворения потребнос-
тей при ограниченных ресурсах. В целом, в экономических исследованиях в области качес-
тва, ученые-экономисты трактуют качество исходя из следующих основных фундамен-
тальных категорий:  

1. Потребительская стоимость – совокупность полезных свойств, которые составляют 
предмет для потребления человеком. Любая вещь, услуга становятся потребительской сто-
имостью лишь при условии, что они способны удовлетворить потребность. "Товар есть 
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прежде всего предметом, вещью, которая благодаря своим свойствам, удовлетворяет качес-
твом нужды" [20]. "Там, где исчезает потребность в какой-либо определенной потребитель-
ской стоимости, продукт перестает быть потребительной стоимостью. В качестве потреби-
тельской стоимости продукт измеряется потребностью в нем"[19]. Различают как единич-
ную, так и общественную потребительскую стоимость [18].  

2. Потребность – необходимость в любых предметах потребления. Потребность должна 
быть качественно довольна, то есть должна быть достигнута соответствие между качеством 
продукции и общественной потребностью в нем. Качество при этом является показателем 
эффективности общественного производства [17].  

3. Труд – процесс материализации потребности и ее воплощение в полезных свойствах 
продукта.  

4. Полезность – субъективное, индивидуальное ощущение потребителем степени насы-
щения своих нужд. Кроме того, под полезностью следует понимать "степень выбора това-
ров и услуг потребителем" [8,с. 20] или "удовольствие, полученное потребителем от пот-
ребления товара или услуги (или от потребления набора товаров и услуг)" [3]. Следует так-
же различать понятия "качество" и "полезность", так как полезность сначала является зало-
женная в качестве продукции (услуги) и представляет собой свойство потребителя, отра-
жающий степень его удовлетворенности продукцией (услугой), а качество это совокупность 
свойств продукции (услуги), которая обусловливает способность удовлетворять определен-
ные потребности людей.  

5. Платежеспособный спрос. Потребность и качество в условиях товарно-денежных от-
ношений связано с платежеспособной потребностью, или платежеспособным спросом фор-
мируется на рынке [17].  

6. Степень удовлетворения потребности – выступает показателем работы в сфере управ-
ления качеством [17]. Необходимость измерения качества, обусловило появление трактовка 
качества со стороны исследования степени удовлетворенности потребителя. Качество про-
дукции представляет собой сложную технико-экономическую и социальную категорию ... 
характеризует способность продукции удовлетворять потребности при минимальных затра-
тах труда и средств на ее создание и применение [7]. Качество отражает степень полезнос-
ти, в которой продукт труда способен удовлетворить ту или иную потребность [13,с. 70].  

Национальное представление о качестве учетной информации базируется на соответст-
вии со степенью удовлетворения информационных запросов потребителей (физических 
лиц; юридических лиц; общества в целом).  

Итак, для того, чтобы раскрыть категорию "качество", и ее свойства для учетной инфор-
мации необходимо исследовать связь "признаки – характеристики – требования – качество".  

Признак можно охарактеризовать, как категорию, которая выражает сторону предмета, 
отличную или совместную с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. 
Многие признаки обеспечивают уникальность информации, среди которых: наличие, зна-
чимость, бесконечность, своеобразие, приспособленность, адаптированность и тому подобное.  

Характеристика – это взаимосвязь между содержанием информации и запросу пользова-
теля, надежности (полноты, достоверности, новизны), своевременности предоставления, 
соответствия формы потребительским требованиям пользователей.  

Требования должны соответствовать качеству объекта для того, чтобы наиболее полно 
удовлетворить потребности. Однако известно, что между качеством и требованиями сущес-
твует определенная диспропорция: не всегда качество соответствует требованиям. Требова-
ниям свойственны постоянные изменения вместе с изменениями потребностей, то есть с 
учетом развития научно-технического прогресса, техники и технологии, экономики и куль-
туры, политики и психологии людей.  
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Несмотря на рост спроса на учетную информацию главной целью является не увеличе-
ние объемов информации вообще, а увеличение объемов информации высокого качества. В 
научной литературе выделяют ряд факторов, влияющих на качество информации (см. Рис. 1.).  

Национальные факторы – определенные национальные особенности формирования 
учетной информации и требований, предъявляемых к ней. Это непосредственно норматив-
но-законодательная база, национальные положения бухгалтерского учета, инструкции и 
тому подобное.  

Политические факторы – это факторы, влияющие на качество информации политики 
страны, которая определяет структуру экономики и, соответственно, подходы к качеству.  

Технические факторы – качество информации зависит от технического уровня ее произ-
водства, развития информационных технологий, ведь автоматизация процессов позволяет 
значительно улучшать качество информации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Факторы, влияющие на качество учетной информации1   

Экономические факторы – качество информации тесно связана с ее потребительной сто-
имостью, как уже отмечалось (затраты на качество – ее потребительская стоимость). К ним 
можно отнести: затраты на сбор и обработку информации; расходы на оплату труда работ-
ников, которые собирают и обрабатывают ее и т.д.  

Социальные факторы – это факторы влияния социальной среды (каждого отдельного че-
ловека и группы людей). К ним относятся: социальные особенности работника (желание 
работать на результат) взаимоотношения работников в коллективе (от этого зависит успех 
сбора информации, сотрудничество между подразделениями с целью ее получения) и др.  

Итак, категория качества информации является многоаспектной категорией, ведь качес-
тво учетной информации определяется в соответствии с потребностями и требованиями 
пользователей на основе ряда критериев, каждый из которых отражает отдельный ее аспект.  

Кроме масштабных факторов, на качество учетной информации влияет множество взаи-
мосвязанных факторов, которые стимулируют или дестимулируют ее. Соответствии с наци-
ональной практикой можно выделить следующие факторы, которые обеспечивают качество 
учетной информации (см. Рис. 2).  

Все вышеперечисленные факторы формируют ценность информационного продукта. 
Данный компонент создается под влиянием ожидаемых пользователем показателей качест-

                                                            
1 Разработана автором на основе источника [10]= 
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ва информации. То есть при повышении уровня качества, повышается ее ценность для всех 
круга пользователей.  

Еще одним важным фактором, который влияет на степень качества учетной информации 
является уровень на котором она собирается (по Р. Энтони) [13,c. 75]:  

- Централизованном (на уровне предприятия);  
- Децентрализованном (на уровне структурных подразделений).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, обеспечивающие качество учетной информации1  

Конечно, централизованная учетная система имеет больше возможностей для обеспече-
ния качества информации. Среди них: квалифицированные кадры, научно обоснованные 
методологии, техническое обеспечение и тому подобное. Однако, основным недостатком 
считается длительное время, которое попусту тратится на сбор и обработку информации 
[4,c. 50-53] .  

В противоположность этому выступает децентрализованная система. Преимуществом 
децентрализованной системы является ее оперативность благодаря меньшему разрыва во 
времени между фиксацией хозяйственных операций и использованием готовой информации 
пользователем. Проблемой децентрализованной системы является научная обоснованность 
методов формирования учетной информационного продукта и их практического примене-
ния [5,с. 267-270 ].  

Для того, чтобы должным образом обеспечить качественные характеристики для всех 
контенгентов пользователей ученые, институты и организации начали разрабатывать раз-
личные по содержанию, но сходные по сути концепции, описывающие конкретные призна-
ки, которые обеспечивают качество информации.  

                                                            
1 Разработана автором на основе источника [1, c. 365-368]. 
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Все разработчики концептуальных основ финансового учета и отчетности дают опреде-
ление тех качественных характеристик (критериев) учетной информации, которые делают 
ее полезной.  

Например, Бюро разработки стандартов финансового учета США (FASB) в 1980 году 
выпустило стандарт (SFAC 2) "Качественные характеристики бухгалтерской информации". 
Суть данного документа в том, что он предназначен для изучения характеристик информа-
ции, которые делают ее полезной. Эти характеристики рассматриваются как иерархия ка-
честв, среди которых в первую очередь значение имеет полезность для принятия решения, 
зависит в свою очередь от релевантности и надежности.  

Е.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда также рассматривают качественные характеристики 
как атрибуты полезности учетной информации, но они выделяют свойства относительно 
ориентации, а именно [13,c. 45]:  

а) ориентированы на пользователя;  
б) ориентированы на решение;  
в) смешанная ориентированность.  
То есть, хорошо осведомленные пользователи могли бы проявить некоторую избыточ-

ную информацию тем, что они уже осведомлены о ней. Опытные пользователи могли бы 
найти более приемлемый комплекс информации, чем новички. Таким образом, тип пользо-
вателя – ключевой фактор в решениях.  

Итак, несмотря на большое разнообразие трактовки понятия "качество учетной инфор-
мации", сегодня нет однозначного подхода к определению критерия и уровня качества ин-
формации.  

На основе проведенного исследования мы даем следующее определение категории "ка-
чество учетной информации" .  

Качество учетной информации – это совокупность признаков и характеристик информа-
ции, которые определяют ее способность удовлетворять определенные требования в соот-
ветствии с назначением.  

Как было уже отмечено, ростом потребительских качеств учетной информации можно 
управлять на всех стадиях ее жизненного цикла, путем воздействия на правильность ее 
отбора, а также эффективного формирования критериев для адекватного отражения за-
данных свойств объекта. Сложность заключается именно в формулировке этих критериев и 
постоянном их просмотре, изменении.  

По нашему мнению, параллельно с качеством учетной информации следует рассматри-
вать качество деятельности (качество руководства и управления). Ведь от качества плани-
рования зависит достижение конечного результата; от качества учетной информации зави-
сит оперативность принятия управленческих, стратегически важных решений Таким обра-
зом, можно считать, что качество является комплексным понятием, отражающим эффек-
тивность всесторонне.  

М. И. Шаповал в своем учебнике выделил понятие политика в области качества. Данную 
категорию автор отмечает, как такую, что является общим намерением и направленности 
организации, а точнее лица или группы лиц, которые координируют деятельность органи-
зации на высоком уровне. 

Понятие качества также рассматривают в сроке система "качества", которая определяет-
ся как совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необхо-
димых для осуществления общего управления качеством. Приведенные понятия формиру-
ют современное понимание исследуемой категории. Взаимосвязь между ними можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 3).  
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Рис. 3. Взаимосвязь базовых категорий качества учетной информации1   

Рассмотрены концепции качества (философская и экономическая) позволили определить 
базовые ее составляющие, касающиеся качества учетной информации:  

1. Свойства – характеристики или признаки, присущие труда, товарам, продукции, ин-
формации. Желаемые свойства не зависят от желания потребителя и отражают объектив-
ную сторону качества.  

2. Способность удовлетворения потребностей и ожиданий – обусловливается совокуп-
ностью свойств товаров, продукции, информации.  

3. Потребности – запросы людей, определяющих потребительскую стоимость товаров, 
продукции, информации. При этом потребности могут быть установлены и представлены. 
Установленные потребности – это потребности, обусловленные в контрактах, договорах и 
т.д. В некоторых случаях под ними понимаются требования к качеству.  

4. Ожидание – представление потребителей (физических или юридических лиц) о том, 
что произойдет при выполнении условий в будущем [11,c. 368].  

5. Степень соответствия. Качество определяется мерой соответствия предъявляемым 
требованиям. Соответствие предъявляемым требованиям – это соответствие условиям, тре-
бованиям стандартов, договорам, контрактам.  

6. Показатели, определяющие потребительскую стоимость – показатели, обусловливаю-
щие свойства, характеристики, признаки товаров, информации.  

7. Полезность. По отношению к потребностям человека качество информации выступает 
как потенциальная полезность удовлетворения потребностей. С другой стороны полезность 
определяется эффективностью принятия экономических решений.  

Итак, рассмотрев категорию "качество", мы пришли к выводу, что данная категория 
многогранна. Важность ее в процессе жизнедеятельности выяснил еще до н.э. великий фи-
лософ Аристотель. После чего данная категория прошла столетний процесс трансформации 
и стала неотъемлемым элементом окружающей среды любой страны мира.  

Непосредственно данная категория переплетается с экономической отраслью, в том чис-
ле и бухгалтерским учетом, выступая важным критерием оценки учетной информации, 
формируясь в процессе ее создания и сохраняется на всех стадиях ее движения по контуру 
управления.  

                                                            
1 Разработан автором на основе источника [13, c. 68-78]. 
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НОВ НОРМАТИВЕН ПОДХОД ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕТО  
НА АМОРТИЗАЦИЯ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ  
АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

проф. д-р Даниела Фесчиян1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Резюме 
Статията е посветена на един най-съществените проблеми в счетоводството на публичния сектор – 

отсъствието до края на 2016 г. на нормативни изисквания за начисляване на амортизация на аморти-
зируемите дълготрайни нефинансови активи. Повече от 10 години научните ни изследвания бяха 
насочени в посока отстраняване на този недостатък, който за нас е отклонение от фундаменталните 
счетоводни принципи. В представените до сега публикации по този проблем се защитава тезата, че без 
начисляването на амортизации и без отразяването по систематичен начин на потока от потреблението 
на икономичеките ефекти от нефинансовите дълготрайни активи, балансовата стойност на портфейла 
от активи съществено се отклонява от справедливата му стойност. Тази практика е явно отклонение от 
принципите на предпазливост и текущо начисляване [1], [2]. Като възможно решение на този проблем 
през 2013 година в самостоятелен монографичен труд посветен на стандартизацията на счетоводство-
то в публичния сектор се предложи възприемане на стандартизиран модел за начисляване на аморти-
зация на амортизируемите материални, нематериални и некапитализирани активи и признаването ѝ 
като текущ разход за дейността и коректив на балансовата им стойност. В настоящата разработка се 
акцентира върху очакваните положителни ефекти от промените регламентирани с ДДС №05 от 
30.09.2016 г. на МФ Относно: Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от 
бюджетните организации [13]. Ефектите от въвеждането на указанието са свързани с подобряване на 
качеството на счетоводната информация, статистиката и управлението в публичния сектор. 

Ключови думи: Счетоводство в публичния сектор, амортизация, нефинасови дълготрайни активи, 
Международни счетоводни стандарти за публичния сектор.  

 
Summary 
The article is dedicated to one at basically the accounting problems in the public sector – the absence until 

the end of 2016 of the statutory requirements for charging depreciation of depreciable fixed assets. More than 
10 years our scientific efforts were directed towards elimination of this deficiency, which for us is a departure 
from fundamental accounting principles. In the submitted studies to date on this issue argues that without the 
charging of depreciation and without coverage in a systematic way the flow of consumption in labor effects 
of non-financial fixed assets, the carrying amount of the asset portfolio diverges from fair value. This practice 
is clearly a departure from the principles of prudence and accrual. As a possible solution to this problem in 
2013 in a separate monograph dedicated to the standardization of accounting in the public sector suggested 
adopting a standardized model for charging depreciation on depreciable tangible, intangible and 
nekapitalizirani assets and its recognition as operating expenses and allowance of their carrying value. 

This paper focuses on the expected positive effects of changes regulated DDS №05 from 30.09.2016,the 
Ministry of Finance Subject: amortization of non-current assets of budget organizations. The effects of the 
introduction of instruction related to improving the quality of accounting information, statistics and 
management in the public sector. 

 

                                                            
1 d.feschiyan@gmail.com 
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Актуални моменти в нормативното регламентиране на амортизацията  
на нефинансовите активи в публичния сектор 

Към настоящия момент проблемът с начисляването на амортизации на нефинасовите 
дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор е изключително актуален. През 
м. октомври 2016 г. Министерството на финансите публикува ново указание, с което от 
01.01.2017 г. се въвежда начисляване на амортизация на нефинансовите дълготрайни активи 
от бюджетните организации [13]. Въпреки, че не подкрепяме съществуващата у нас практи-
ка регулирането на счетоводството в публичния сектор да става чрез указания, заповеди и 
писма на министъра на финансите [4], [6], [7] не може да се отрече фактът, че с приемането 
на ПМС 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2016 г. [9] и ДДС №05 е направена крачка напред към възприемането на стандартизира-
ния подход за амортизация на нефинансовите дълготрайни активи, градящ се на цялостната 
философия на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. 

На 29.12.2015 г. Министерският съвет прие Постановление № 380 за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2016 г., с което се предприе първата стъпка за 
въвеждане на амортизацията като регулярен отчетен процес в бюджетните предприятия. В 
чл. 67,ал. 1 се регламентира бюджетните организации да предприемат необходимите мерки 
и действия за преминаване към отчитане на амортизации на нефинансовите дълготрайни 
активи с оглед отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни оборотни 
ведомости и финансови отчети за 2017 г. [9]. Съгласно ал. 3 министърът на финансите изда-
ва указание, в което да представи конкретния ред за преминаване към отчитането на амор-
тизациите, включително да определи временни изключения, облекчен режим и други мерки 
с преходен характер. От гореизложените текстове на постановлението може да се направят 
няколко извода: 

• С тези реформи страната ни се доближава до общопризнатите европейски практики в 
областта на счетоводството в публичния сектор и се елиминирт съществените разли-
чия в отчетността на стопанските и бюджетните предприятия свързани с амортиза-
циите на нефинансовите дълготрайни активи; 

• Най-късният отчетен период, през който трябва да бъдат реализирани промените е 
сравнително краткосрочен – в съответствие с изискванията на чл.67,ал.1 от ПМС 
№380/2015 г. преминаването към начисляване на амортизациите следва да се извър-
ши до края на срока за изготвяне на МФ на файла с годишната оборотна ведомост и 
останалата отчетна информация за 2017 г.; 

• Продължава практиката на регламентиране на счетводството в публични сектор чрез 
издаване на множество подзаконови нормативни актове (постановления, указания, 
писма и други), което е в разрез с тезата за възприемането на стандартизиран подход, 
която авторът защитава.  

В изпълнение на ПМС № 380 от 2015 г. в началото на месец октомври 2016 година на 
интернет страницата на Министерството на финансите беше публикувано ДДС № 05/ 
30.09.2016 г. Относно: начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни акти-
ви в бюджетните организации. Съгласно текстовете на т.2 от документа с начисляването на 
амортизации се очаква да се подобри качеството на отчетността и статистиката на публич-
ните финанси, тъй като това ще позволи обхващането на съществени разходи (каквито са 
разходите за амортизации) в счетоводните системи на бюджетните организации, което от 
своя страна води до по-коректно измерване на разходите за публичните услуги и дейности. 
Авторът подкрепя изразеното в т.2 на ДДС №05 становище и счита, че приетите промени 
ще доведет до положителни ефекти върху качеството на счетоводната информация в пуб-
личния сектор. 
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Положително се оценяват и текстовете в указанието, в които се посочва, че макар и в 
публичния сектор да са налице съществени специфики по отношение на някои нефинансови 
дълготрайни активи (например инфраструктура) и използването им като цяло да не е ориен-
тирано към генериране на печалба, начисляването на амортизации в бюджетните организа-
ции ще се основава на общо приложимата национална и международна практика, т.е. ще се 
използват принципи, основни положения, методи и дефиниции, залегнали в СС 4 Отчитане 
на амортизациите [10]. Признат е и фактът, че независимо от съществуващите в ДДС № 20/ 
14.12.2004 г. изисквания за обезценка на нефинансовите дълготрайни активи, счетоводната 
загуба от обезценка не може да бъде заместител на начисляването на амортизациите, дори и 
в определени случаи да се стигне до сходна балансова стойност на актива. За разлика от 
обезценката, която измерва евентуалната загуба от държането на актива в резултат на мно-
жество фактори и причини, начисляването на амортизации е насочено най-вече към отразя-
ването по систематичен начин на потока на потреблението на икономическите изгоди и 
потенциал на нефинансовия дълготраен актив за периода от придобиването до неговото 
отписване. Предвид на това, разходите за амортизация като счетоводен израз на степента на 
използването на нефинансовите дълготрайни активи в осигуряването на публични услуги и 
дейности се приравняват на трансакции и се включват в разходите за дейността, докато 
счетоводните обезценки (както и преоценките) на нефинансовите активи отразяват ефекта 
от други събития – загуби (печалби) от държането на актива и не се включват в измерването 
на разходите за публични услуги и дейности. 

Счетоводно отчитане на амортизацията  
на нефинансовите активи в публичния сектор 

С ДДС № 05/ 30.09.2016 г. се възприема подход на начисляване на амортизации в пред-
приятията от публичния сектор, аналогичен на общовъзприетия в стопанските предприятия, 
а именно отчитането им като разход, от една страна, и като коректив на отчетната стойност 
на амортизируемите активи, от друга. Това се постига чрез използването на съответни смет-
ки, предвидени в сметкоплана на бюджетните организации [12], [14], [15] и по-конкретно 
сметки от подгр. 603 Разходи за амортизации (за начислените разходи през съответния пе-
риод) и гр. 24 Амортизация на дълготрайни активи (за акумулираната амортизация към 
определена дата). 

Сметките от подгр. 603 са с режим на приключване както всички останали сметки от 
раздел 6 Сметки за разходи – в края на годината (след изготвяне на подлежащата на предс-
тавяне в Министерство на финансите оборотна ведомост) със сметка 1201 Изменение на 
нетните активи за периода и намират отражение в отчета за приходите и разходите на бю-
джетните предприятия. От своя страна салдата по сметките от гр. 24 Амортизация на дъл-
готрайни активи редуцират отчетната стойност на нефинансовите дълготрайни активи пре-
ди представянето им в баланса. 

Важно е да се отбележи, че във връзка с обособеното отчитане в бюджетните организа-
ции в три отчетни групи, разходът за амортизации се начислява в отчетната група, в която е 
позициониран активът към датата на стартиране на амортизационния процес (ДДС № 05  
т. 15). Не се начисляват амортизации в отчетна група "Сметки за средства от Европейския 
съюз" (СЕС). Както е посочено в т.16 на указанията, тази стопанска област е финансовоп-
равна 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 ЗПФ. Поради това, в СЕС 
отчитането на нефинансовите дълготрайни активи – обект на съответните проекти, е огра-
ничено до процесите на тяхното придобиване, временно съхраняване и разпределе-
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ние/прехвърляне. Трайното им признаване в баланса (след приключване на процеса на при-
добиване) и начисляването на амортизациите се отразяват само в отчетни групи "Бюджет" и 
"Други сметки и дейности". 

При всички случаи на отписване на амортизируем актив – в резултат на продажба, без-
възмездно прехвърляне, липса, кражба, брак или други, отписването се извършва по балан-
сова стойност на актива. 

Като особеност, възприета с разглежданото указание, може да се посочи начинът на от-
читане на възникнала преоценка или обезценка на амортизируем нефинансов дълготраен 
актив. Увеличенията или намаленията на балансовата стойност се отразяват само по смет-
ките за отчитане на нефнансовите активи (гр. 20,21 и 22), без да се засягат сметките от гру-
па 24 Амортизация на дълготрайни активи. 

В указанието са представени и счетоводни модели за отчитане на други операции с не-
финансови дълготрайни активи, в т.ч. безвъзмездното прехвърляне между бюджетни орга-
низации както в системата на един и същ първостепенен разпоредител, така и между предп-
риятия в системата на различни разпоредители. 

Обхват на активите подлежащи на амортизация  
и определяне срок на годност 

Като логическо продължение на ПМС № 380 от 2015 г. в раздел пети на ДДС № 05/ 
30.09.2016 г. се дават допълнителни указания за обхвата на активите подлежащи на аморти-
зация. Според нас това разграничение е правилно и като цяло преповтаря текстовете на СС4 
Отчитане на амортизациите, съобразявайки се със спецификите в дейността на предприяти-
ята от публичния сектор. Като неамортизируеми се конституират следните активи: 

• земи, гори и трайни насаждения; 
• активи с историческа и художествена стойност (включително музейни експонати); 
• книги в библиотеките; 
• активи в процес на придобиване; 
• придобити и временно съхранявани от бюджетна организация нефинансови дългот-

райни активи, които подлежат на разпределение/предоставяне/прехвърляне на други 
бюджетни организации, включително в рамките на първостепенната систе-
ма/ДВУ/БАН; 

• приети от държавен или общински орган за временно съхранение, управление и про-
дажба (или друга реализация) на конфискувани, отнети и изоставени в полза на дър-
жавата/общината нефинансови дълготрайни активи, включително придобити от дър-
жавата/общината такива активи на нейни длъжници в производството по несъстоя-
телност; 

• нефинансови дълготрайни активи, които са в процес на реализация (включително и 
при ликвидация на съответните дейности и обособени звена); 

• трайно неупотребявани в дейността на бюджетната организация нефинансови дъл-
готрайни активи (за срок от над една година) – при условие, че бюджетната органи-
зация изрично ги е идентифицирала и е изготвила реалистична обосновка за това; 

• амортизируеми активи, които след реконструкция, преустройство и/или ремонт или в 
резултат на други събития са трансформирани в активи с историческа или художест-
вена стойност; 

• активи, за които с указание на Министерството на финансите изрично е определено 
да не се амортизират, а да се прилага само обезценка; 
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• напълно амортизираните (до остатъчна стойност) активи, доколкото балансовата 
стойност не е увеличена чрез преоценка на актива или не е ревизирана в посока на-
маление оценката на бюджетната организация за остатъчната стойност на актива; 

• други нефинансови активи, определени със стандартите и/или указанията по чл. 
164,ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси [8]. 

За целите на начисляването на амортизации и разработването на амортизационните пла-
нове определянето на срока на годност на амортизируемите активи се извършва от бюджет-
ната организация, като се следват насоките на т. 3 от СС 4 Отчитане на амортизациите. По 
същество въпросната разпоредба изисква съобразяване главно с три фактора – предполага-
емото физическо износване, предполагаемото морално остаряване и ограниченията върху 
ползването на актива (правни, фактически и др.) Специфичното е, че първостепенният раз-
поредител с бюджет може да определи амортизируеми активи с първоначална отчетна 
стойност до 1500 лв. включително да се амортизират за две години, независимо, че могат да 
имат по-голям срок на годност, като се има предвид следното: 

• двегодишният срок за амортизиране може да се приложи както за всички активи с 
първоначална отчетна стойност в интервала от възприетия стойностен праг за приз-
наване на нефинансови дълготрайни активи [11] до 1500 лв., така и само за определе-
ни класове амортизируеми активи; 

• за отделните класове активи може да бъдат определяни различни прагове на първо-
началните отчетни стойности, за които да се прилага възможността за двегодишен 
срок за амортизиране; 

• може да не се определя остатъчна стойност на активите, за които е избрано да се 
приложи двегодишният срок за амортизиране; 

• възможността за двегодишен срок за амортизиране не се прилага за компютърните 
конфигурации, освен когато очакваният реален срок на годност е две години. 

Министерството на финансите има право да актуализира стойностния праг от 1500 лв. 
при промяна на минималните стойностни прагове за признаване на нефинансов дълготраен 
актив, както и при други обстоятелства (промени в ценовото равнище и др.). Капитализира-
ни разходи за основен ремонт и реконструкция по задбалансово отчитани от бюджетната 
организация наети/предоставени ѝ за ползване за определен срок амортизируеми активи се 
амортизират за по-краткия от двата срока: а) очакваният икономически полезен живот на 
капитализираните разходи; б) остатъчният срок на наема/ползването на актива. 

За амортизируемите активи, придобити чрез финансов лизинг се определя срок на год-
ност по общия ред. В случай, че към датата на придобиване на актива чрез финансов лизинг 
е налице голяма вероятност бюджетната организация да върне актива на лизингодателя 
преди или към края на лизинговия договор, срокът на годност на актива се определя в рам-
ките на срока на лизинговия договор. 

Предприятието трябва периодично да преразглежда оценката за полезния срок на год-
ност на дълготрайните материални и нематериални активи и ако очакванията се различават 
значително от предишните оценки, полезният срок на годност следва да се коригира, както 
и начислената амортизация за текущия и бъдещи периоди. 

Определяне на остатъчната стойност на амортизируемите активи 

Определянето на остатъчната стойност се извършва от бюджетната организация, докол-
кото първостепенният (висшестоящият) разпоредител с бюджет не е определил конкретни 
унифицирани изисквания в тази насока. 
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При определянето на остатъчната стойност на амортизируемите си активи предприятия-
та от публичния сектор следва да имат предвид очакваните разходи по извеждането на ак-
тива от употреба [10], които могат да бъдат: 

• разходи, свързани с бракуването на актива, които се коригират със сумата на матери-
алите и резервните части, получени при бракуването на актива; 

• разходи, свързани със замяната на актива с друг актив или с продажбата му – 
транспортни, товаро-разтоварни, комисионни и т.н.; 

• разходи, свързани с възобновяване на средата, върху която активът оказва влияние. 
Съгласно т. 4.2 от СС 4 Отчитане на амортизациите, когато остатъчната стойност на 

амортизируемия актив е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стой-
ност, тя може да се пренебрегне. Амортизируемата стойност на актива в тези случаи е равна 
на отчетната му стойност. Степента на значимост се определя от предприятието и се опо-
вестява в счетоводната му политика. 

Предлагани методи на амортизация 

Бюджетни организации могат да избират и прилагат методи на амортизация измежду 
посочените в т 5.1 и 5.2 на СС 4 Отчитане на амортизациите [3], [5], [10]. Тези методи са 
класифицирани като линейни и нелинейни. При линейния метод амортизацията се разпре-
деля пропорционално на периодите, които обхващат предполагаемия срок на годност на 
амортизируемия актив. Този метод се прилага тогава, когато предприятието не може да 
определи ползата от употребата на активите в рамките на срока на годност. При нелинейни-
те методи размерът на амортизацията е различен в отделните периоди на предполагаемия 
срок на годност на амортизируемите активи. Те могат да бъдат намаляващи (дегресивни) и 
нарастващи (прогресивни) нелинейни методи. 

Намаляващите нелинейни методи се прилагат тогава, когато предприятието е определи-
ло, че ползата от активите е предимно в началото на срока им на годност и впоследствие 
намалява. При тях във всеки следващ период в рамките на предполагаемия срок на годност 
на амортизируемите активи размерът на амортизацията е по-малък от предходния период. 
Представители на тази група методи са методът на намаляващия се остатък (константно-
дегресивен метод), методът на намаляващата се сума на числата (кумулативен метод), ме-
тодът на равномерното намаляване и методът на неравномерното намаляване. 

Прогресивните методи на амортизация се прилагат тогава, когато предприятието е опре-
делило, че ползата от активите е предимно в края на срока им на годност, а не в началото. 
При тях във всеки следващ период в рамките на предполагаемия срок на годност на аморти-
зируемите активи размерът на амортизацията е по-голям от предходния период. Примери за 
такива методи са методът на увеличаващата се сума на числата, методът на равномерното 
увеличаване и методът на неравномерното увеличаване. 

Предприятието може да прилага различни методи на амортизация за различните групи 
от сходни по предназначение активи, но за една и съща група не се допуска прилагането на 
различни методи на амортизация. Избраните методи за амортизация се прилагат последова-
телно през отделните отчетни периоди [10]. 

Изборът на метод на амортизация следва да отразява модела на потребление на иконо-
мическите изгоди и потенциал, съдържащи се в амортизируемия актив. Предвид естеството 
на дейността на бюджетните организации за повечето амортизируеми активи линейният 
метод се посочва като най-подходящия за амортизиране на съответния актив. В редица слу-
чаи бюджетната организация може да счете за по-удачно да използва друг метод, който по-
точно да отразява модела на потребление на икономическите изгоди и потенциал на актива. 
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Така например транспортните средства биха могли да се амортизират на база на очаквания 
пробег. 

Прилаганият метод на амортизация следва периодично да се преразглежда и ако е нас-
тъпила значителна промяна в очакваните икономически изгоди от тези активи, методът 
следва да се промени. Промяната на метода на амортизация се третира като промяна в 
приблизителните счетоводни оценки, а амортизационните отчисления за текущия и бъде-
щите периоди трябва да се коригират. 

Начисляването на амортизация на конкретен амортизируем актив започва от месеца, 
следващ месеца, в който той е придобит или въведен в употреба. Амортизационните отчис-
ления се преустановяват от месеца, следващ месеца, в който активът е изведен от употреба, 
независимо от причините за това. Допуска се стартирането и прекратяването на амортиза-
ционния процес да започва от началото на тримесечието, следващо тримесечието, в което е 
възникнало основанието за това, когато в системата на първостепенния разпоредител е въз-
приет подход на тримесечно разпределение на годишната амортизационна квота съгласно т. 
55 от ДДС № 05/ 30.09. 2016 г. 

Следва да се отчете фактът, че амортизируемите активи, придобивани чрез отчетна гру-
па "Сметки за средства от Европейския съюз", се считат за придобити/въведени в употреба 
в месеца/тримесечието на прехвърляне от СЕС и трайното им завеждане в стопански облас-
ти "Бюджет" или "Други сметки и дейности". Стига се до извода, че е налице принципна 
разлика между регламента на указанията, които следват текстовете на СС4 Отчитане на 
амортизациите и възприетият подход в МССПС 17 Имоти, машини и съоръжения, относно 
началния и крайния момент на амортизационния процес. Съгласно МССПС 17 Имоти, ма-
шини и съоръжения, амортизацията на актива трябва да започне, когато той на мястото и в 
състоянието, необходими за неговата експлоатация по начин, предвиден от ръководството 
на предприятието. При стандартизирания подход на МССПС 17 Имоти, машини и съоръже-
ния преустановяването на амортизацията съвпада с описането на актива от баланса. 

Амортизационна политика и съдържание на амортизационния план  
на предприятията от публичния сектор 

Подобно на предприятията от реалния сектор, бюджетните организации следва да разра-
ботят собствена амортизационна политика, в която да посочат информация за: 

• възприетия подход за класифициране на активите като дълготрайни материални и 
нематериални и като амортизируеми и неамортизируеми; 

• възприетия подход при определянето на срока на годност на амортизируемите активи; 
• възприетия подход при определянето на остатъчната стойност на амортизируемите 

активи; 
• възприетия метод на амортизация по класове от сходни амортизируеми активи; 
• друга информация по преценка на предприятието [10]. 
Препоръчва се постигането в максимално възможна степен на унифицираност и съгла-

суваност по основните въпроси на амортизационната политика на предприятията в система-
та да един и същ първостепенен разпоредител. 

Бюджетните организации разработват и утвърждават амортизационен план за всеки 
амортизируем актив в съответствие с т. 8.1-8.3 от СС 4 Отчитане на амортизациите. Планът 
съдържа следния минимален брой реквизити: дата на придобиване, дата на въвеждане в 
експлоатация, полезен срок на годност, отчетна стойност, остатъчна стойност; амортизаци-
онна сума, метод на амортизация, амортизационна норма, годишна амортизационна квота, 
дата на извеждане от употреба, година на промяна на метода за амортизация или на полез-
ния срок на годност. 
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Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се 
съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички амортизируеми дъл-
готрайни материални и нематериални активи със следното съдържание: номер по ред, но-
мер на групата (класа), наименование, инвентарен номер на актива, отчетна стойност на 
актива, годишна амортизационна квота (общо и по месеци/тримесечия), начислена до мо-
мента амортизация и балансова стойност. 

Амортизационният план следва да се актуализира при преизчисления, преоценки и дру-
ги подобни корекции на балансовата стойност, влияещи на процеса на последващо начисля-
ване на амортизациите. 

Ако даден актив включва отделни разграничими и заменяеми (подновяеми при основен 
ремонт или реконструкция) съществени (като стойност) компоненти със срок на годност, 
различен от този на целия актив, се допуска разработването на отделен амортизационен 
план за съответния компонент, доколкото амортизируемата стойност на целия актив може 
да се разпредели на разумна база между този компонент и останалата част на актива. 

Като правилен се възприема и приетият в указанието подход за амортизация на инфрас-
труктурни обекти – пътища, мостове и друга подобна инфраструктура може да се аморти-
зират чрез разработване на отделен амортизационен план на извършените и капитализирани 
разходи за основен ремонт/реконструкция за съответната година на съответния обособен 
актив. 

Преходен период и процедури за преминаване  
към начисляването на амортизации 

Както вече беше посочено в съответствие с изискванията на чл. 67,ал. 1 от ПМС № 380/ 
2015 г. преходът към начисляване на амортизации в публичния сектор следва да се извърши 
до края на срока за изготвяне и представяне на Министерството на финансите на файла с 
годишната оборотна ведомост и останалата отчетна информация за 2017 г. Това трябва да 
стане по начин, който да позволи отразяването в годишния финансов отчет за 2017 г. на 
разходите за амортизации на съответните активи в пълен размер, т.е. да са отразени сумите, 
отнасящи се за целия отчетен период – от 01.01.2017 г. (респективно датата на придобива-
не/въвеждане на актива, ако е по-късна от 01.01.2017 г.) до 31.12.2017 г. (респективно дата-
та на извеждане на актива, ако е по-ранна от 31.12.2017 г.). Указанието предвижда първос-
тепенният разпоредител да координира процеса по преминаване към отчитането на аморти-
зациите на подведомствените си разпоредители и да дава насоки по конкретни техни въпро-
си в съответствие с правомощията си по унифициране на счетоводната политика за своята 
система от подведомствени разпоредители. 

Указанията на МФ допускат преминаването към начисляване на амортизации да се из-
върши и за 2016 г., но при спазване на следните условия: 

• начисляването на амортизации за 2016 г. ще се приложи за всички разпоредители с 
бюджет в системата на съответния първостепенен разпоредител; 

• в годишните финансови отчети за 2016 г. ще се отразят разходите за амортизации на 
съответните активи в пълен размер, т.е. отнасящи се за целия отчетен период; 

• преминаването ще се извърши до края на срока за изготвяне и представяне в Минис-
терството на финансите на файла с годишната оборотна ведомост и останалата от-
четна информация за 2016 г. 
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Изводи 

С приетите нормативни промени за амортизация на дълготрайните нефинансови активи 
в предприятията от публичния сектор се въвеждат нови, съвременни изисквания, отговаря-
щи на икономическата логика на времето и се постигат следните положителни ефекти: 

• Показване на реалната стойност на имуществото, с което разполага бюджетното 
предприятие; 

• Подобряване качеството на счетоводната информация и постигане на вярно и честно 
представяне на портфейла от дълготрайни нефинансови активи във финансовите от-
чети на предприятието; 

• Отразяване на верен резултат от дейността на предприятията от публичния сектор; 
• Спазване на принципа за предпазливост; 
• Спазване на принципа за текущо начисляване; 
• Повишаване качеството на счетоводната информация и възможностите, които тя дава 

за надеждни оценки и анализи. 
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АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ 

проф. д-р Кръстьо Чуков1, 
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

ANALYSIS OF SALES PROFITABILITY 
 
Abstract 
This publication considers sales profitability as a factor (factor indicator) with direct effect on the 

dynamics of some indicators. On the other hand, sales profitability is identified and considered as an 
independent object of the analysis. 

Sales profitability is among the factors that affect the dynamics of production assets, i.e. the assets used 
for the principal industrial activity, and among the profitability affecting factors on the basis of labour. The 
methodologies presented in the publication allow to identify and evaluate the direction and degree of such 
effect. 

As an independent object of the analysis, the dynamics of sales profitability directly depend on the 
changes in the structure of net revenue from sales and the changes in the individual (by types of products) 
profitability. To this end, the suggested methodology allows to identify the effect of each of the factors both 
in general – for the whole production, and by types of products. 

The publication identifies and defends the thesis that it is appropriate to base the sales profitability 
analysis on the results of the analysis of the indicator Cost per sold products of BGN 100. Therefore, different 
options related with the use of different classifications of expenses forming the cost of sales are specified. 
The use of one of these options (classification of expenses to variable and fixed) is illustrated by a specific 
example. Attention is paid to the factor indicators Material consumption of production, Amortization 
attributable to sales of BGN 1,labour expenses attributable to sales of BGN 1,and Other expenses attributable 
to sales of BGN 1 as the main components of the indicator Cost of sold products of BGN 100. It is 
emphasized that other formulae for analysis of the indicator Cost of sold products of BGN 100 could also be 
developed, and thus – analysis and evaluation of sales profitability could be made. 

Finally, the analysis of sales profitability in its different aspects contributes to its profoundness and to the 
more directing nature of the results obtained and conclusions made. 

 
Key words: analysis; profitability; profit; revenue from sales; cost; production assets; labour expenses 
JEL: M49 
 
Резюме 
В представената статия рентабилността на продажбите се разглежда като фактор (факторен пока-

зател), оказващ непосредствено влияние върху динамиката на някои показатели. От друга страна, 
рентабилността на продажбите се обособява и разглежда като самостоятелен обект на анализа. 

Рентабилността на продажбите се явява един от факторите, влияещи върху динамиката на рента-
билността на производствените активи, т.е. на активите, заети в основната промишлена дейност, както 
и един от факторите, влияещи върху рентабилността на база разходи за жив труд. Приведените в 
статията методики позволяват да се установява и дава оценка за насоката и степента на това влияние. 

Като самостоятелен обект на анализа динамиката на рентабилността на продажбите зависи пряко 
от промените в структурата на нетните приходи от продажби на продукцията и промените в индиви-
дуалната (по видове изделия) рентабилност. Приложената в тази връзка методика позволява влияние-
то на всеки един от двата фактора да се установява както общо – за цялата продукция, така също и по 
отделни видове изделия. 

                                                            
1 KRIS.CHUKOV@abv.bg 



70 

В статията се обосновава и застъпва тезата, че е правомерно анализът на рентабилността на про-
дажбите да се основава на резултатите от анализа на показателя "Себестойност на 100 лева продадена 
продукция". Във връзка с това са посочени различни възможности, свързани с използването на раз-
лични класификации на разходите, формиращи себестойността на продажбите. Използването на една 
от тези възможности (класификацията на разходите на променливи и постоянни) е илюстрирано с 
конкретен пример. Отделено е и внимание на факторните показатели "Материалоемкост на продукци-
ята", "Амортизация, падаща се на един лев продажби", "Разходи за жив труд, падащи се на един лев 
продажби" и "Други разходи, падащи се на един лев продажби" като основни съставки на показателя 
"Себестойност на 100 лева продадена продукция". Подчертава се, че могат да се конструират и други 
формули за анализ на показателя "Себестойност на 100 лева продажби", а чрез него – анализ и оценка 
на рентабилността на продажбите. 

В крайна сметка анализът на рентабилността на продажбите в различните му възможни аспекти 
допринася за неговата по-голяма задълбоченост и по-насочващ характер на получените резултати и 
изводи. 

 
Ключови думи: анализ; рентабилност; печалба; приходи от продажби на продукцията; себестой-

ност; производствени активи; разходи за жив труд 
  
Сред показателите за анализ и оценка на рентабилността основно място има показателят 

за рентабилността на продажбите.1 Изчислява се по формулата: 
 

 (1) 

където: 
 е рентабилността на продажбите; 

 – печалбата от продажби на продукцията; 
О – нетните приходи от продажби на продукцията 
Показва печалбата, съдържаща се в 100 лева нетни приходи от продажби на продукция-

та. С оглед целите и задачите на анализа в числителя на формулата може да се използва 
както брутната, така и нетната печалба от продажби на продукцията. Брутната печалба, т.е. 
печалбата преди облагането ѝ с данъци, е разликата между нетните приходи от продажби на 
продукцията и пълната себестойност на продукцията (PS). Чистата печалба от продажби на 
продукцията се получава след облагането на брутната печалба с данъци съгласно Закона за 
корпоративното подоходно облагане. В тази статия ще използваме брутната печалба от 
продажби на продукцията. 

Пример: (таблица 1) 

Таблица 1 (хил.лв.) 

Показатели Предходен период Текущ период 
1. Нетни приходи от продажби на продукцията 54000 58280 
2. Себестойност на продадената продукция 43980 45960 
3. Печалба от продажби на продукцията 10020 12320 

 
По данните от таблица 1 получаваме:2 

                                                            
1 В статията става въпрос за предприятията с основна промишлена дейност – производство и продаж-
би на продукция 

2 С индекс "0" ще бележим критерийните данни, с "1" – фактическите данни, а с "∆" – промените 
(увеличението или намалението) на величината на съответния показател 
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  (2) 

  

  (3) 

 
Налице е увеличение на рентабилността на продажбите за текущия в сравнение с пред-

ходния период. Размерът на увеличението е 2,58 процентни пункта (21,14% – 18,56%), а 
темпът на увеличение – 13,80% ( ). 

Рентабилността на продажбите се явява един от факторите, влияещи върху динамиката 
на рентабилността на производствените активи ( )1, т.е. активите, заети в основната 
промишлена дейност. Чрез модела на Дюпон рентабилността на производствените активи 
се представя като произведение между скоростта на оборота на производствените активи 
( ) и рентабилността на продажбите, т.е.: 

 

  (4) 

 
където:  

 е средният размер на производствените активи, а 

 – оборотът на производствените активи. 

Средният размер на производствените активи е сумата на средния размер на дълготрай-
ните материални активи ( ) и средния размер на краткотрайните активи ( ). За илюс-
трация ще приведем следния пример: (таблица 2) 

По данните от таблицата определяме рентабилността на производствените активи за 
двата периода и отклонението между тях. 

 

 
 

 
 
Налице е увеличение на рентабилността на производствените активи с 1,09 пункта  

(6,66% – 5,57%). Това увеличение (с оглед на зависимостта, изразена чрез модела на Дю-
пон) се дължи на влиянието на два фактора: 

1) промени в скоростта на оборота на производствените активи и 
2) промени в рентабилността на продажбите. 
 

                                                            
1 За подробности вж. Шеремет, А.Д., Комплексный анализ хозяйственной деятельности, М., ИНФРА, 

2009, с. 202; Зудилин, А., Анализ хозяйственной деятельности в развитых капиталистических стран, 
М., 1986, с. 93; Чуков, Кр., Финансово-стопански анализ, С., УНСС, УИ "Стопанство", 2011, с.220  
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Таблица 2 

Показатели Предходен
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

Процент на 
динамика 

1. Печалба от продажби на продукцията, хил. лв. 10020 12320 + 2300 122,85
2. Среден размер на производствените активи, 
хил. лв., в това число: 180000 185000

 
+ 5000 102,78

а) среден размер на дълготрайните материални 
активи 130000 125000

 
- 5000 96,15

б) среден размер на краткотрайните активи 50000 60000 +10000 120,00
3. Нетни приходи от продажби на продукцията, 
хил. лв. 54000 58280

 
+4280 107,93

4. Оборот на производствените активи  
 (пок.3 : пок.2) 0,300 0,315

 
+0,015 105,00

5. Рентабилност на продажбите, процент  
 (пок. 1 х 100) : пок.3 18,56 21,14

 
+2,58 113,90

 
Влияние на промените в оборота на производствените активи: 
+0,015 х 18,56% = +0,28% увеличение на рентабилността на производствените активи в 

резултат на увеличение скоростта на техния оборот. 
Влияние на промените в рентабилността на продажбите: 
+2,58% х 0,315 = +0,81% увеличение на рентабилността на производствените активи в 

резултат на увеличението на рентабилността на продажбите. 
Или общото увеличение на рентабилността на производствените активи, дължащо се на 

положителното влияние и на двата фактора, възлиза на 1,09 пункта [(+0,28) + (+0,81)], кол-
кото беше установено по-горе. Оказва се, че 25,69% от общото увеличение на рентабил-
ността на производствените активи се дължи на влиянието на фактора "ускоряване на обо-
рота на производствените активи" ( ), а 76,31% ( ) – на фактора увели-

чение равнището на рентабилността на продажбите. 
Рентабилността на продажбите се явява и един от факторите, влияещи върху динамиката 

на рентабилността на база разходи за жив труд. Рентабилността на база разходи за жив труд 
по същество е израз на крайната ефективност на извършените разходи за функционирането 
на един от основните фактори за осъществяването на производствения процес – работната 
сила. Изчислява се по формулата: 

 

  (5) 

 
където: 

 е рентабилността на база разходи за жив труд; 
 – печалбата от продажби на продукцията; 
 – разходите за жив труд (за заплати и осигуровки); 

 – разходите за заплати; 
 – разходите за осигуровки. 

Показва реализираната печалба от продажби на продукцията, падаща се на 100 лв. раз-
ходи за жив труд. 
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След съответно преобразуване с помощта на детерминираното факторно моделиране се 
получава следният аналитичен модел за рентабилността на база разходи за жив труд:1 

 

 (6) 

 

където: 
  е средносписъчният брой на персонала; 

 – производителността на труда (продажбите, падащи се на едно лице от персонала; 

 – средната работна заплата на едно лице от персонала; 

 – разходите за осигуровки на едно лице от персонала. 

От изразената чрез този модел зависимост следва, че върху отклонението на фактичес-
кото от критерийното равнище на рентабилността на база разходи за жив труд оказват вли-
яние факторите: 

1) промени в производителността на труда; 
2) промени в средната работна заплата на едно лице от персонала; 
3) промени в разходите за осигуровки на едно лице от персонала;  
4) промени в рентабилността на продажбите. 
Пример: по данни от таблица 3. 

Таблица 3 

Показатели Предходен
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

Процент на 
динамика 

1 2 3 4 5 
Изходни данни (хил.лв.):     
1. Печалба от продажби на продукцията 10020 12320 + 2300 122,85
2. Разходи за жив труд, в т.ч.: 16124 16517 +393  102,44 
 а) разходи за заплати 12946 12980 +34 100,26 
 б) разходи за осигуровки 3178 3537 +359 111,30 
3. Нетни приходи от продажби на продукцията  54000 58280 +4280 107,93 
4. Средно списъчен брой на персонала 480 475 -5 98,96 
 Допълнително изчислени показатели:  
5. Производителност на труда, лв. 
 (пок. 3 : пок. 4) 112500 122695 +10195 109,06

6. Разходи за жив труд на едно лице от 
 персонала, лв. (пок. 2 : пок.4), в т.ч.: 33591,6 34772,6 

 
+1181 103,52

а) средна работна заплата на едно лице от 
 персонала (пок. 2 а : пок.4) 26970,8 27326,3

 
+355,5 101,32

б) разходи за осигуровки на едно лице от 
 персонала (пок. 2 б : пок.4) 6620,8 7446,3

 
+825,5 112,47

7. Рентабилност на продажбите, процент  
 (пок. 1 х 100) : пок.3 18,56 21,14

 
+2,58 113,90

8. Рентабилност на база разходи за жив труд, 
процент [(пок. 1 х 100) : пок.2] или 
 [(пок.5 х пок.7) : пок.6] 

62,14
 

74,59
 

 
+12,45 

  
120,04

 

                                                            
1 Чуков, Кр., Р.Иванова, Финансово-стопански анализ, ИК – УНСС, С., 2014, с. 229 
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Данните в таблицата показват, че рентабилността на база разходи за жив труд се е уве-
личила с 12,45 процентни пункта (74,59% – 62,14%), т.е. на всеки 100 лв. разходи за жив 
труд печалбата от продажби на продукцията се е увеличила с 12,45 лв. Това увеличение се 
дължи на влиянието на горепосочените четири фактора. Степента и насоката на влияние на 
всеки един от тези фактори могат да се установят с помощта на метода на верижното замес-
тване. За целта е необходимо предварително да се изчислят три условни равнища на рента-
билността на база разходи за жив труд. 

Първо условно равнище: 
 

 
 
Второ условно равнище: 
 

 
 
Трето условно равнище: 
 

 
 
Влиянието на отделните фактори е следното: 
Влияние на първия фактор: 
67,69% – 62,14% = +5,55%, което означава, че увеличението на производителността на 

труда е довело до увеличение на рентабилността на база разходи за жив труд с 5,55 пункта. 
Влияние на втория фактор: 
67,08% – 67,69% = -0,61%. Този резултат означава, че увеличението на средната работна 

заплата на едно лице от персонала е довело до намаление на рентабилността на база разходи 
за жив труд с 0,61 пункта. 

Влияние на третия фактор: 
65,49% – 67,08% = -1,59%, т.е. в резултат на увеличението на разходите за осигуровки на 

едно лице от персонала рентабилността на база разходи за жив труд се е намалила с 1,59 
пункта. 

Влияние на четвъртия фактор: 
74,59% – 65,49% = +9,10%. Следователно, в резултат на увеличението на рентабилността 

на продажбите, рентабилността на база разходи за жив труд се е увеличила с 9,10 пункта, 
т.е. на всеки 100 лв. разходи за жив труд печалбата се е увеличила с 9,10 лв. Или оказва се, 
че 73,09% от общото увеличение на рентабилността на база разходи за жив труд произтича 
от действието на фактора "увеличение на рентабилността на продажбите" ( ). 

Рентабилността на продажбите може да се изчислява общо – за цялата продукция и за 
всеки отделен вид изделие. Това позволява рентабилността на всеки вид изделие да се срав-
нява както с рентабилността на цялата продукция, така и с рентабилността на другите видо-
ве изделия.1 На тази основа може да се преценява и взема решение за спиране производст-
                                                            
1 Колев, Д., Печалба и рентабилност на промишлеността в НРБ, С., Техника, 1974, с.73  
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вото на дадено изделие, което е нерентабилно, или пък е с по-ниска рентабилност в сравне-
ние с рентабилността на цялата продукция. Печалбата, която може да се получи от изпъл-
нението на едно такова решение, може да се определи по следния начин: разликата между 
рентабилността на продукцията при варианта, когато е спряно производството на изделие-
то, и рентабилността преди неговото спиране, се умножава с нетните приходи от продажби 
на продукцията при варианта след спиране производството на даденото изделие. 

Пример: (таблица 4) 

Таблица 4 

Видове 
изделия 

Нетни приходи  
от продажби, хил.лв. 

Финансов резултат от продажбите:
печалба (+) или загуба (-), хил.лв. 

Рентабилност на  
продажбите, процент 

А 2400 +432 +18 
Б 3600 +1152 +32 
В 6000 -720 -12 
Г 8000 +1200 +15 
Всичко 20000 +2064 10,32 

 
От данните в таблицата се вижда, че изделие "В" е нерентабилно. Ако се спре неговото 

производство, нетните приходи от продажби биха възлизали на 14000 хил.лв. (20000 – 
6000), а печалбата – на 2784 хил.лв., т.е. рентабилността на цялата продукция би възлизала 
на 19,89% ( ). Оттук се получава, че печалбата на предприятието от спиране про-

изводството на изделието ще се увеличи с 1340 хил. лв. 
  

( ). 

 
Същият резултат ще се получи и чрез изчислението: разликата между рентабилността на 

изделието, чието производство се спира, и рентабилността на цялата продукция, се умножа-
ва с продажната стойност на изделието, чието производство се спира. В случая изчислението е:  

 

 
 

т.е. толкова, колкото получихме и по-горе. 
Показателят за рентабилността на продажбите може да се използва и при вземане на ре-

шение производството на дадено изделие, което не е рентабилно или е с ниска рентабил-
ност, да се замени с производството на друго изделие (с по-висока рентабилност). Печалба-
та, която ще се получи при изпълнението на такова решение, може да се определи като про-
дажната стойност (нетните приходи от продажби) на изделието, което се въвежда в произ-
водството, се умножи с разликата между неговата рентабилност и рентабилността на изде-
лието, чието производство се спира. 

Например, взето е решение вместо изделие "В", посочено в таблицата, да се произвежда 
изделие "К" с рентабилност 20% и стойност на продажбите 4000 хил.лв. В такъв случай 
печалбата на предприятието ще се увеличи с 1280 хил.лв.  
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Като самостоятелен обект на анализа рентабилността на продажбите може да се анали-
зира от гледна точка на зависимостта: 

 

  (7) 

 
където: 

 е структурата на нетните приходи от продажби, изразяваща относителния дял на нет-
ните приходи от продажби на всеки вид изделие в нетните приходи от продажби на цялата 
продукция, а 

 – индивидуалната (по видове изделия) рентабилност. 
Използването на посочената формула позволява да се анализира влиянието на следните 

два фактора върху изменението на рентабилността на продажбите: 
1) промени в стойностната структура на продукцията и 
2) промени в индивидуалната рентабилност. 
Пример: по данните от таблица 5,въз основа на които е съставена таблица 6. 
Най-напред се определя рентабилността на продажбите за двата периода: 

Таблица 5 (хил.лв.) 

Видове 
изделия 

Нетни приходи от продажби Пълна себестойност Печалба от продажби на 
продукцията 

предходен 
период 

текущ 
период 

предходен 
период 

текущ 
период 

предходен 
период 

текущ 
период 

А 3000 4680 2400 3456 600 1224 
Б 9600 8100 7200 6804 2400 1296 
В 27000 24000 22140 19200 4860 4800 
Г 14400 21500 12240 16500 2160 5000 
Всичко 54000 58280 43980 45960 10020 12320 

Таблица 6 

Видове 
изделия 

Структура на нетните приходи 
от продажби, процент 

Рентабилност по изделия, 
процент 

предходен период текущ период предходен период текущ период 
А 5,55 8,03 20 26,15 
Б 17,78 13,90 25 16 
В 50,00 41,18 18 20 
Г 26,67 36,89 15 23,26 
Всичко 100,00 100,00 18,56 21,14 

 
За предходния период: 
Изделие "А" 5,55 х 20 = 111 
Изделие "Б" 17,78 х 25 = 444,5 
Изделие "В" 50 х 18 = 900 
Изделие "Г" 26,67 х 15 = 400,05 
Всичко 100,00 1855,55 
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За текущия период: 
Изделие "А" 8,03 х 26,15 = 209,98 
Изделие "Б" 13,90 х 16 = 222,40 
Изделие "В" 41,18 х 20 = 823,60 
Изделие "Г" 36,89 х 23,26 = 858,06 
Всичко 100,00 2114,04 
 

 
 
Съгласно приведената формула, увеличението на рентабилността на продажбите с 2,58 

пункта (21,14% – 18,56%) се обуславя от действието на посочените два фактора. За да се 
установи влиянието на тези фактори трябва да се определи условната рентабилност на про-
дажбите. Това е рентабилността, която би се получила при структура на продажбите за те-
кущия период и индивидуалната рентабилност от предходния период, т.е.: 

Изделие "А" 8,03 х 20 = 160,60 
Изделие "Б" 13,90 х 25 = 347,50 
Изделие "В" 41,18 х 18 = 741,24 
Изделие "Г" 36,89 х 15 = 553,35 
Всичко 100,00 1802,69 

 
Влиянието на факторите е следното: 
1. В резултат на промените в стойностната структура на продукцията рентабилността 

на продажбите се е намалила с 0,53 пункта (18,03% – 18,56%), т.е. на всеки 100 лв. нетни 
приходи от продажби на продукцията печалбата се е намалила с 0,53 лв. Влиянието на този 
фактор, включително по отделни видове изделия, нагледно е представено в таблица 7. 

Таблица 7 

Видове 
изделия 

Структура на продажбите, процент Рентабилност 
на продажбите
от предходния

период, 
процент 

Промени в 
рентабилността 

на продажбите, пункта 
предходен 
период 

текущ 
период 

промени увеличение 
(п.4 х п.6) 

100 

намаление 
(п.5 х п.6) 

100 
увеличение намаление 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 5,55 8,03 2,48 - 20 0,50 - 
Б 17,78 13,90 - 3,88 25 - 0,97 
В 50,00 41,18 - 8,82 18 - 1,59 
Г 26,67 36,89 10,22 - 15 1,53 - 

Всичко 100,00 100,00 12,70 12,70 18,56 2,03 2,56 
 
От данните в таблицата се вижда, че в резултат на промените в структурата на продаж-

бите се е увеличила рентабилността на изделия "А" и "Г" – съответно с 0,50 и 1,53 пункта. 
Същевременно рентабилността на изделия "Б" и "В" се е намалила – съответно с 0,97 1,59 
пункта. Или общо, намалението на рентабилността на цялата продукция в резултат на дейс-
твието на този фактор възлиза на 0,53 пункта 
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[(+0,50% + 1,53%) – (0,97% + 1,59%)] = (2,03% – 2,56%). 
2. В резултат на промените в рентабилността на отделните видове изделия рентабил-

ността на цялата продукция се е увеличила с 3,11 пункта (21,14% – 18,03%). В таблица 8 е 
представено участието на всеки вид изделие във формирането на увеличението на рента-
билността на цялата продукция. 

Таблица 8 

Видове 
изделия 

Отклонение в индивиду-
алната рентабилност, 

пункта 

Структура на продажбите 
за текущия период,  

процент 

Промени в рентабилността на 
цялата продукция, пункта 

(п.2 х п.3) 
100 

1 2 3 4 
А +6,15 8,03 +0,49 
Б -9 13,90 -1,25 
В +2 41,18 +0,82 
Г +8,26 36,89 +3,05 

Всичко - 100,00 +3,11 
 
От данните в таблицата се вижда, че изделия "А", "В" и "Г" допринасят за увеличение на 

рентабилността на цялата продукция съответно с 0,49,0,82 и 3,05 пункта, докато изделие "Б" 
– за нейното намаление с 1,25 пункта. 

За анализа на рентабилността на продажбите определен интерес представлява връзката 
на този показател с показателя "Пълна себестойност на 100 лв продукция". Разликата между 
100% и пълната себестойност на 100 лв. продукция е именно рентабилността на продажби-
те, т.е.: 

 

   (8) 

 
където: 

PS е пълната себестойност на продукцията. 
Тази връзка и зависимост позволява резултатите от анализа на пълната себестойност на 

100 лв. продукция да се използват за анализ и оценка на рентабилността на продажбите.  
Самият показател "Пълна себестойност на 100 лева продукция" може да се анализира в 

различни аспекти. Тук ще разгледаме някои от тях. Една от възможностите е анализът да се 
извършва на основата на следната формула: 

 
  (9) 

 
където: 

 е пълната себестойност на 100 лв. продукция; 
 – количествата отделните видове изделия от състава на продадената продукция; 
- пълната себестойност на единица от отделните видове изделия; 
 – нетната продажна цена на единица от отделните видове изделия. 

Тази формула позволява да се установява и дава оценка за влиянието на три фактора 
върху отклонението между фактическата и критерийната величина на пълната себестойност 
на 100 лв. продукция: 
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1) промени в асортиментната структура на продукцията; 
2) промени в пълната себестойност на единица изделие (икономия или преразход); 
3) промени в продажните цени на продукцията. 
При използването на тази формула като недостатък може да се посочи фактът, че всички 

разходи, формиращи пълната себестойност на продукцията, по същество се третират като 
променливи. От тази гледна точка смятаме, че резултатите от анализа ще бъдат по-коректни 
и надеждни ако се използва диференциацията на разходите на променливи и постоянни. В 
такъв случай формулата ще придобие вида: 

 
 (10) 

 
където: 

 са променливите разходи за единица от отделните видове изделия, а 
 – постоянните разходи. 

За илюстрация на този вариант на формулата за показателя "Пълна себестойност на 100 
лв. продукция ще използваме данните в таблица 9. 

По данните от таблица 9 се изчисляват пълната себестойност на 100 лв. продукция за ба-
зисния и текущия период, както и три условни величини на показателя: 

Таблица 9 

Показатели Предходен период Текущ период 
1. Базисни променливи разходи  

 
41300 

 
40247 

2. Фактически (за текущия период) променливи 
разходи  

х  
42484 

3. Постоянни разходи 
 

2680 
 

3476 
4. Пълна себестойност 43980 45960 
5. Продадена продукция:   
а) по базисни цени 

 
54000 

 
52740 

б) по текущи цени 
 
х  

58280 
 
1. Пълна себестойност на 100 лв. продукция от базисния период. 
 

 
2. Пълна себестойност на 100 лв. продукция от базисния период, преизчислена съоб-

разно продажбите през текущия период. 
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3. Пълна себестойност на 100 лв. продукция за текущия период при постоянни разходи 

и цени за продукцията от базисния период. 
 

 
 
4. Пълна себестойност на 100 лв. продукция за текущия период при цени на продукция-

та от базисния период. 
 

 
 
5. Пълна себестойност на 100 лв. продукция за текущия период. 
 

 
 
Пълната себестойност на 100 лв. продукция се е намалила с 2,58 пункта (78,86% – 

81,44%), т.е. на всеки 100 лв. нетни приходи от продажби пълната себестойност се е нама-
лила с 2,58 лв. Съгласно използваната формула това намаление се дължи на факторите: 

1) промени в асортиментната структура на продукцията; 
2) промени в променливите разходи за единица изделие; 
3) промени в постоянните разходи; 
4) промени в цените на продадената продукция. 
На базата на направените по-горе изчисления може да се установи влиянието на всеки 

един от тези четири фактора: 
1. Влияние на първия фактор: 
81,39% – 81,44% = – 0,05%, което означава, че промените в асортиментната структура на 

продукцията са довели до намаление на пълната себестойност на всеки 100 лв. продажби с 
0,05 лв. 

2. Влияние на втория фактор: 
85,64% – 81,39% = +4,25%, което означава, че промените в променливите разходи за 

единица изделие са довели до увеличение на пълната себестойност на всеки 100 лв. про-
дажби с 4,25 лв. 

3. Влияние на третия фактор: 
87,14% – 85,64% = +1,50%. Полученият резултат означава, че промените в постоянните 

разходи (тяхното увеличение) са довели до увеличение на себестойността на 100 лв. про-
дажби с 1,50 лв. 

4. Влияние на четвъртия фактор: 
78,86% – 87,14% = – 8,28%, т.е. в резултат на увеличението на цените на продадената 

продукция пълната себестойност на 100 лв. продукция се е намалила с 8,28 лв. 
Или общо, под влиянието на четирите фактора пълната себестойност на 100 лв. продук-

ция се е намалила с 2,58 лв. [(-0,05) + (+4,25) + (+1,50) + (-8,28)]. Вземайки под внимание 
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връзката на така получените резултати с рентабилността на продажбите може да се направи 
изводът: промените в асортиментната структура и в цените на продадената продукция са 
довели до увеличение на печалбата на 100 лв. продажби – съответно с 0,05 лв. и с 8,28 лв., 
докато промените в променливите разходи за единица изделие и в размера на постоянните 
разходи са довели до намаление на печалбата на 100 лв. продажби съответно с 4,25 лв. и 
1,50 лв. 

В зависимост от различните групировки на разходите, включени в себестойността на 
продадената продукция, могат да се конструират и други формули за анализ на влиянието 
на факторите върху изменението на показателя "Пълна себестойност на 100 лв. продукция. 
Например, разходите могат да се групират на: разходи за материали (М), разходи за аморти-
зация (АМ), разходи за жив труд (възнаграждения и осигуровки на персонала) – (RZOS) и 
други разходи (DR). В такъв случай показателят "Пълна себестойност на 100 лв. продукция" 
може да се представи като сума, умножена по 100,от показателите: 

1) материалоемкост на продукцията ( ); 

2) амортизация, падаща се на един лев продажби ( ); 

3) разходи за жив труд, падащи се на един лев продукция ( ); 

4) други разходи, падащи се на един лев продукция ( ), т.е.: 

 

   (11) 

 
Влиянието на всеки един от тези показатели-фактори може да се установи чрез отклоне-

нията между техните фактически и критерийни величини. Тези отклонения се отразяват 
директно върху динамиката на пълната себестойност на 100 лв. продукция и респективно – 
върху динамиката на рентабилността на продажбите. След това пък изследването може да 
се задълбочи чрез конкретен анализ и оценка на влиянието на отделните фактори върху 
динамиката на горепосочените четири показатели.  

Анализът на показателя "Пълна себестойност на 100 лв. продукция" може да се извърши 
и от гледна точка на групирането на разходите на: разходи за основна дейност (ROD), раз-
ходи за продажби на продукцията (RPP) и административни разходи (AR). В такъв случай 
формулата ще придобие вида: 

 

  (12) 

 
В заключение ще отбележим, че могат да се конструират и други формули за анализ на 

показателя "Пълна себестойност на 100 лв. продукция", а чрез него – анализ и оценка на 
рентабилността на продажбите. В крайна сметка анализът на рентабилността на продажбите 
в различните му възможни аспекти допринася за неговата по-голяма задълбоченост и по-
насочващ характер на получените резултати и изводи. 
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ИНСТРУМЕНТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

доц. д-р Емил Асенов1,  
катедра "Финансов контрол, УНСС 

Резюме 
В статията се анализират инструментите, които се прилагат в практиката на обществения конт-

рол.Обозначени са основните концептуални възгледи, чрез които в научните изследвания се дефини-
рат съдържанието, ролята и мястото на гражданското общество, което създава възможност да бъде 
дадено определение на понятието "обществен контрол". Основно място в текста заема анализа на 
разнообразния набор от инструменти, които се използват за целите на обществения контрол. Постига-
нето на неговите цели, както и степента на неговата ефективност зависят от правилния подбор и ин-
тегриране на прилаганите инструменти.  

 
Ключови думи:обществен контрол, гражданско общество, гражданска политика, инструменти на 

обществения контрол 
 
Abstract 
The article analyzed the tools applied in the practice of public control. Identified are the main conceptions 

by which researches define content, the role and place of civil society, which creates the opportunity for 
definition of "public control". Main place in the text is devoted to the analysis of the diverse set of tools that 
are used for public control. The achievement of its goals and the degree of its effectiveness depends on proper 
selection and integration of the relevant instruments. 

Keywords: public control, civil society, civic policy tools of social control 
JEL:Н70. 

1. Понятие за гражданско общество 

Анализът на съдържанието на огромния масив от научни изследвания, които се отнасят 
до гражданското общество дава основание да се обозначат най-малко две основни виждания 
за неговата спецификата и функции. 

Първата позиция определя гражданското общество преди всичко като специфична фор-
ма на прояви на социална солидарност. Според това виждане мрежата от обществени орга-
низации изпълнява по-скоро социално-свързващи функции и осъществява процеси на изг-
раждане на " дружествен живот" отколкото някаква конкретна политическа роля . Идеята за 
"дружествения живот" получава развитие в изследванията на някои автори като напр.Пиер 
Бурдийо[25] Роберт. Пътнам [26], Фр. Фукуяма [27] в посока на изграждането на концепци-
ята за "социалния капитал" на обществото.Те определят "мрежите от организирана рецип-
рочност и гражданска солидарност", като основополагащ елемент на социалния капитал, 
който е важен фактор за стабилното и устойчиво развитие на обществото..Според тях чрез 
съществуващите форми на социална солидарност, на доброволно подпомагане, хората на-
мират решение на всекидневните си грижи и проблеми. Ролята на гражданското общество 
особено изпъква в условията на криза, на ненамаляваща бедност и висока безработица чрез 
формите на социална икономика, т. е. през призмата на заетостта и социалните услуги, кои-
то то осигурява. [30] 

                                                            
1 e-mail: emilasenov@gbg.bg 
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Другият възглед поставя фокус върху политическата функция на гражданското об-
щество. В тази концептуална рамка на преден план се поставят въпросите свързани с 
възможностите на гражданското общество за контрол върху държавната власт и оси-
гуряване на реално политическо участие на редовия гражданин в процесите на взима-
не на решение. Авторите Антъни Гидънс[28], Питър Стоукс, и Бари Найт, [29] .които отс-
тояват това разбиране предлагат по-голяма децентрализация на държавната власт, реализи-
рането на съдружие между държавата и гражданското общество, и "градивно използване на 
властта" на всяко едно ниво . 

Този възглед получава развитие в трудовете на автори, които поддържат тезата, че 
същинската демокрация е демокрация на участието (раrticolatory democracy), като Бен-
джамин Барбър [30], Питър Бахрах и Ари Ботвиник [31] . Те приемат че степента, в която 
едно обществото може да бъде определено, като демократично се определя в зависимост от 
степента на публично присъствие на гражданските организации, на гражданството в живота 
на общността.Тук от особено важност е постигането на публичност1 в при позиционирането 
на структурите на гражданското общество.Тя може да бъде обозначена като степен на 
влияние на определено решение върху обществото, както и на степента, в която гла-
совете на различни хора стават публични т.е. обществено значими и биват взети под 
внимание останалите хора и от управляващите.  

Другото понятие които е водещо в тази концепция е "овластяване" на всички ре-
дови граждани. Властовият ресурс, с който гражданите е необходимо да разполагат трябва 
да се отнася както до локалните общности, където хората живеят, така и по отношение на 
националната държава. Някои транснационални прояви на гражданското общество поставят 
и въпроса и относно овластяване на "нормалните" хора и по отношение на контрола върху 
процесите на глобализация. "Гражданското общество полага демокрацията като такъв тип 
управление, в което не бюрократите и политиците, а овластените хора използват леги-
тимната си власт да отстояват своите свободи... Гражданското общество ни задава такава 
гражданска идентичност..., чрез която ни позволява да осъществяваме контрол върху 
нашето управление и нашите пазари" [30]. За различните страни различни институции имат 
своето значение. Най-важния въпрос е доколко те да дават реална власт на гражданите по 
отношение на решенията, засягащи техния живот. 

Ако се вземат предвид и обединят посочените схващания относно характера гражданс-
кото общество можем да приемем, че то включва всички форми на публично предста-
вяне на частен интерес, действия за защита на основните индивидуални и групови 
права, а също така различните структури на съвместно асоцииране и солидарност.  

В обхвата на понятието гражданско общество би следвало да се включени и всички, как-
то формално регистрирани институционализирани обединения, така и спонтанни ин-
дивидуални и колективни действия или неформални социални сдружения.Тези орга-
низации могат да бъдат определени като обществени, доколкото те са основен субект 
на гражданското общество . Те могат да бъдат определяни и като граждански дотол-

                                                            
1 Юрген Хабермас предполага ,че политическата публичност първоначално възниква като критическо 
общодостъпно публично размишление, проблематизиращо области, които дотогава не са се смятали 
за оспорими. Първите институции на политическата публичност в Англия са кафенетата, във Фран-
ция − салоните,в Германия литературните дружества, където се осъществявало това критическо раз-
мишление, съществуващото статукво и принципите на държавно господство. Впоследствие полити-
ческата публичност се развива по посока на изразяване на политическото представителство на част-
ния интерес (разбран преди всичко икономически, но и граждански) пред институциите на публич-
ната власт. От нея се раждат общественото мнение, партиите, различните асоциации, отстояващи 
частен интерес. 
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кова, доколкото защитата на обществения интерес е неотделима от защитата на правата на 
всеки отделен, редови гражданин. 

2. Понятие за гражданска политика 

Анализът на понятието "обществен контрол" предполага неговото разглеждане в по-
широк контекст, като се разгледат на две понятия, които стоят в неговата основа .Първото 
от тях се отнася да същността на гражданските права, а второто до гражданската политика, 
елемент на която е гражданския контрол.Когато се говори за граждански права можем без 
резерви да се да приемем предложената таксономия от Т. Маршал[20], според която същес-
твуват три типа права, които конституират гражданството.Те могат да бъдат разграничени 
по следния начин:  

1. граждански права са тези, чрез които се осигурява индивидуалната свобода – свобода-
та на личността, свободата на словото, вероизповеданието и мисълта, правото на собстве-
ност и правото да сключваш договори, правото на справедливост;  

2. политически права, които се отнасят до правото гражданите да участват в упраж-
няването на политическата власт като член на тяло, натоварено с политическа власт или 
като избирател на такива членове; 

3. социални права, в чиито обхват са включени от правото на сигурност и икономическо 
благополучие, на начин на живот, съобразно доминиращите в обществото икономически и 
социални стандарти. 

Гарантирането прилагане на правата и интересите на гражданите в съвременното общес-
тво предполага отговорности за различни държавни институции Така например гарантира-
нето на граждански права е свързано преди всичко със дейността на съдебната систе-
ма.Дейността на парламента, изпълнителната власт и местната власт трябва да гарантират 
прилагането на политическите права.Системата от социални органи и социално подпомага-
не трябва да гарантират ползването на социални права.  

Ползването на правата на гражданите предполага изграждането на сложни правно-
административни системи, които обаче по различни причини могат да създават препятствия 
и да накърнят определени права и интереси . В редица случаи някои граждански права и 
интереси не са обект на защита от държавата поради техния конфликт с институционалните 
интереси на органи за държавно управление1. Ето защо е необходимо активно въздействие 
от страна на гражданското общество с оглед промяна на обществената политика и особено 
на политически решения. 

Понятието обществена политика е твърде широко, като в неговия обхват могат да 
бъдат включени планове, процедури, закони, публични позиции2 и действия, за решаване 
на социални проблеми, предотвратяване на опасност или преследване на определена цел. 
Като политически могат да бъдат определени решенията на различни структури на мес-
тната или централната власт, на неправителствените организации и фирми, които се отнасят 

                                                            
1Според Лозанов "проблемите и желанията, мнението на отделните хора в тривиалните случаи "пра-
вят" държава на всеки четири години чрез политически вот; после започва институционалното от-
чуждение на държавата от индивидуалния глас, често стигащо до драстични противоречия, до тради-
ционния за модерните общества конфликт институционално-индивидуално. "Г.Лозанов 2001,Трети 
сектор, четвърта власт"; Изд. Българска медийна коалиция; София. 

2 Тук бих посочил една мисъл на Ричард Рорти: според когото "Само описанията на света могат да 
бъдат истинни или неистинни. Светът сам по себе си - без описателната дейност на човешките съ-
щества - не може да бъде истинен или неистинен". Какъв ще е светът, следователно, зависи от йе-
рархията на описанията му. Виж.,Трети сектор, четвърта власт"; Изд .Българска медийна коалиция; 
София. 
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до конкретни позиции и действия на дадената институция в съответната икономическа, 
социална или правна сфера.  

Опитът на развитите демокрации предоставя много примери на решаване на обществено 
значими проблеми, на промяна на обществената политика и определящите я политически 
решения от самите граждани. Това е обикновено е резултат от действията на гражданите, на 
осъществяваната от тях гражданска политика.. В тази връзка гражданската политика 
може да бъде определена като не претендиращо за овладяване на държавната власт 
активното влияние на организирани граждани върху дейността на държавата от об-
ществото за реализирането на правата на гражданите и защита на техните интереси. В 
рамките на гражданската политика гражданите, като защитават своите интереси, оказват 
влияние върху носителите на властта (търсят приемане или отмяна на решения на органите 
на властта, нормативни актове и т.н.).Възможни са и случаи когато тя самата се изявява 
като самостоятелен властови субект като своеобразна "гражданска власт" по отношение на 
граждани, групи, търговско и организации с нестопанска цел (принуждава, договаря, осигу-
рява, оценява)1.  

3. Понятие за обществен контрол  

Когато се определят характеристиките на гражданската политика трябва да се има в 
предвид, че тя не е "политическа", в тесния смисъл на това понятие, защото като защитава 
индивидуални и колективни интереси тя не си поставя за цел овладяването на политическа-
та власт. Гражданските организации не са политически, защото макар да са носители на 
политическата публичност, те не са част от публичната власт на държавата. В този кон-
текст политическите партии не са граждански организации, тъй като техният стремеж 
е да станат придобиването на властта, и упражняването в последствие на държавната 
власт2.  

Но гражданската политика все пак не може да бъде откъсната от политиката, доколкото 
тя се намира в непрекъснато взаимодействие с публичната власт.Гражданските организации 
могат да бъдат определяни като политически дотолкова, доколкото искат публичното приз-
наване и гарантиране на интереси, права, потребности. В този смисъл те са "елемент от една 
модерно разбрана демократична политика – като противоборство на множество социал-
ни групи с оглед намиране на всеобщо приемливо решение" [34] 

Степента на гарантирането на основните граждански права, както и наличието на много-
образни граждански прояви са критерии за степента на развитие и устойчивост на модерни-
те демокрации. Това е така, защото все повече се налага едно разбиране за политиката, 
основаващо се на "идеята за институционален и идеологически плурализъм, който пречи да 
се установи монопол върху властта и истината" [32]. В този смисъл политиката престава 
да бъде тъждествена на управление (разбиране, идващо още от Аристотел) и се превръ-
ща в институционализирано противоборство на множество интереси. [34] 

В тази посока може да бъде дефинирана и потребността от обществен контрол.Трябва да 
приемем казаното от Фридрих Хайек, според когото "в сегашната си неограничена форма 
демокрацията е загубила до голяма степен способността да служи като защита срещу про-
                                                            
1 По един парадоксален начин понятието за демокрацията е , дефинирано от Еразим Кохак, като 

"власт на всички над никого: всички граждани заедно владеят самите себе си". Виж.Кохак, Е., 
1999."Пътеводител по демокрация", "Валентин Траянов", София., 

2 Тук бих припомнил саркастичната лекция "Медиите под контрол" на Ноам Чомски според когото 
"обществото се дели на "специална класа" (онези, които взимат решения) и "объркано стадо" (онези, 
които са обект на решенията). За последните той казва: "От време на време на тях им се позволява да 
отдадат своите предпочитания на един или друг член на "специалната класа". 
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изволната власт. Тя е престанала да бъде гаранция за личната свобода, ограничение пред 
злоупотребата с управленска власт – каквито са били свързаните с нея надежди, когато 
наивно са вярвали, че когато цялата власт бъде подчинена на демократичен контрол, 
няма да има нужда от никакви други ограничения на управленската власт. Напротив, де-
мокрацията се е превърнала в основна причина за прогресивно и нарастващо усилване на 
властта и тежестта на административната машина"1. 

Гражданската политика се осъществява в две основни направления. От една страна да 
бъде гражданско въздействие може да се упражнява върху органите и институциите на 
държавната власт . 

 От друга то може да бъде под формата на гражданско влияние върху самото общес-
твото в лицето на отделните граждани, техните сдружения, социални, професионални гру-
пи, стопански организации и др.В рамките на гражданската политика общите, колективни-
те, груповите интереси могат да се реализират пряко във взаимоотношенията между граж-
даните и техните организации, без участието и посредничеството на държавата 
(напр.обществени организации налагат решение на компании за търговия на дребно да 
прекратят на продажбата на деца на алкохолни напитки), или чрез използването на държа-
вата като външен инструмент (напр. екологични организации налагат приемането на мора-
ториум върху за застрояване в защитени територии). Наличието на гражданска политика 
върху дейността на държавата създава баланс във връзката между гражданите и държавата. 
От една страна обект на държавната политика е самото общество. От друга страна предме-
тът на гражданската политика е самата държава и преди всичко системата от органи на 
държавна власт и управление2. Като предявяват искания, обезпечени със средствата на 
гражданската принуда, организациите и групите на гражданското общество в определен 
смисъл се конституират като органи на власт по отношение на държавата.  

В рамките на своята политика държавата упражнява функции по управление и контрол 
върху обществото и процесите които протичат в него. Обратно в рамките на гражданската 
политика обществото, чрез въздействието на граждански групи и организации и упражнява 
контрол върху поведението на държавата. Въздействието на върху дейността на държавата 
може да бъде във фазата приемането на политически решения или нормативни актове, кое-
то се свързва с функцията планиране в държавното управление. То може да бъде и под 
формата на въздействие с цел реализацията и актуализацията на дейностите осъществявани 
от държавата по повод на изпълнение на политически решения или нормативни актове. Тук 
могат да бъдат обозначени и мястото и ролята на обществения контрол. Под понятието 
"обществен контрол" следва да се разбират всички способи и форми, чрез които граж-
данското общество съблюдава и охранява на правата и интереси на гражданите в дей-
ността на органите на държавната власт, обществени и политически организации, 
предприятията различна форма на собственост. 

4. Субект на обществения контрол 

Понятието с което се определя субекта на граждански контрол е много широко.В него-
вия обхват се могат да бъдат включени всички граждани, граждански групи и движе-
                                                            
1 Кризата на българската демокрация и ..": Фридрих Хайек https://nslatinski.org/?q=bg/node/169 
2 Тук е важна ролята на държавата за осигуряване на " независимостта и място гражданско общество, 
която се осъществява в рамките на два процеса: първо, "свиване на държавата" на принципа: по- 
малко държава, повече гражданско общество; и второ, прозрачност на държавните институции и ин-
формационен достъп до работата им, който е предпоставка за ефективността на гражданската поли-
тика".. Г.Лозанов 2001 Трети сектор, четвърта власт"; Изд .Българска медийна коалиция; София, 
с.30. 
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ния, обществени организации. Когато се анализира субекта на обществен контрол основа-
телен интерес предизвиква въпроса относно различията между гражданските движения и 
гражданските организации. Смятам, че една от съществените разлики между гражданските 
движения и гражданските организации е в тяхната различна степен на институционализа-
ция. Тук трябва да се посочи, че не всички граждански групи и движения притежават инс-
титуционализирана и легализирана форма.От друга страна между тях съществува и дифе-
ренциация във връзка с техния генезис и степен на вътрешна интеграция. Досегашния опит 
насочва към извода, че гражданските групи и движенията се изграждат по скоро за решава-
нето на конкретен проблем и обхващат често разнородни групи, сплотени единствено от 
желанието за разрешаване на този проблем. От своя страна гражданските организации по-
скоро изразяват интересите и пристрастията на конкретна, реална, сравнително кохерентна 
група. Според определението на проф. Л.Саламън [35] по правило "дейността на тези орга-
низации е плод на самостойната инициатива на групи граждани, които свободно изразяват 
своята воля и преследват с всички позволени от закона средства някаква определена от 
самите тях приоритетна цел, не противоречаща на обществения интерес".  

Проблем е обаче дефинирането на този интерес в нормативните системи на различните 
страни.В зависимост от техните правни системи и социални практики той се определя раз-
лично1. Обикновено обаче като "общественополезни се приемат дейности за развитието на 
образованието и духовния живот, спорта, защита на човешките права и на околната среда, 
както и благотворителните дейности. " [34] 

5. Обект на обществения контрол 

Основният обект на обществен контрол са органите на публична власт, които включват 
органите на държавна власт и местно самоуправление. Обект на обществения контрол обаче 
е по-широк и в зависимост от конкретния случай той може да се отнася до управлението на 
частни фирми, политически партии, обществени организации  

Развитието на обществото предполага нарастване на броят и мащаба на частните колек-
тивни права и интереси. В същото време държавните и местни органи могат да се окажат не 
достатъчно ефективни в защитата на интересите на гражданите.Ето защо обект на общест-
вения контрол могат да бъдат и структури на "неформален авторитет" в лицето на админис-
тративни, религиозни, експертни и медийни общности и т.н. Прието е с оглед на ресурсите, 
с които разполага държавата да се смята, че тя може да съдейства гражданите да намерят 
допирни точки и решат възникналите проблеми с носителите на "неформална" власт. В 
случаите на малък капацитет на органите на държавното управление реалните възможности 
на държавата в такъв вид "посредничество", могат да бъдат силно ограничени. Например тя 
може да се окаже напълно безполезна за отстояване на интересите на гражданите в случаи 
на сериозни конфликти с монополите, или със структури, които икономически доминират в 
определени региони (напр. проблеми на околната среда, несправедлива социална политика 
на корпорации и т.н.). В тези случаи, единствено прекият натиск на самите граждани и 
гражданското общество може да промени ситуацията и да се защити обществения интерес 

6. Инструменти на обществения контрол 

 С оглед съблюдаване, корекция и подобряване на държавните функции и услуги могат 
да се използват различни видове инструменти на обществения контрол.Те могат да бъдат 
                                                            
1 Съществува голямо разнообразие при дефинирането на техния предмет.Използват се редица наиме-
нования като: "нестопански", "недържавни", неправителствени", "нетърговски","доброволни", "неза-
висими", "благотворителни", "трети сектор", "юридически лица с идеална цел" и др.  
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различни по своята природа – от инструменти, които създават комуникация ("кръгли маси", 
кампании и връчване на петиции), до интензивни инструменти, които предполагат извърш-
ването на "преки действия" (граждански одит, граждански преговори, акции на публичен 
протест). Инструментите на обществения контрол имат различно предназначение и потен-
циал Ефективността на обществения контрол зависи от техния правилен подбор и адапти-
ране на приложението им в съответствие с особеностите на конкретната ситуация.Като 
приложими в практиката в обществения контрол могат да бъдат обозначени следните инст-
рументи:  

• Граждански мониторинг;  
• Гражданско разследване. 
• Гражданско застъпничество  
• Гражданско лобиране  
• Граждански регулаторни инициативи,  
• Граждански консултации  
• Гражданска (логистика ) и координация  
• Връзки с обществеността и технологии за запознаване и информационно обезпечава-

не на процеси свързани с иницииране и защита на гражданските интереси. 
• Гражданско неподчинение и протести. 
 Гражданската експертиза може да бъде определена е независим от публичните 

власти анализ на социално значими практики и тяхното съответствие по отношение на 
гражданските права и обществените интереси .Възможните теми на гражданската експерти-
за във връзка държавните функции и услуги могат да бъдат : 

• Гражданска експертиза относно качествата на практиките на публичните власти от-
носно гарантиране правата на човека, национално и международно законодателство; 

• Гражданска експертиза относно практиката на публичните власти за гарантиране на 
необходимия държавен стандарт при прилагането на публични услуги; 

• Гражданска експертиза относно практиката на публичните власти за постигането съ-
ответствие с интересите на различни групи от потребители на услуги (целеви групи); 

• Гражданска експертиза относно свързана с оценка на степента на съответствие на 
практиката на държавните органи с интересите на "нецелевите групи", "второстепен-
ни" с оглед на обществен интерес, на обществения интерес и т.н.; 

 Условията, необходими за осъществяването на ефективна гражданска експертиза на 
държавната власт са следните : 

• Наличието на обществени организации, заинтересовани от провеждането на такива 
експертни оценки. За предпочитане в тези случаи е ползването на услугата на "про-
филна" обществена организация с нестопанска цел, или в краен случай на гражданска 
инициативна група с висока мотивация и ресурсен потенциал ; 

• Наличието в обществената организация на експертен потенциал адекватен на задачи-
те на експертизата или ресурси, достатъчни за привличане на външни експерти опит 
и гарантиране на тяхната независимост; 

• Информационна достъпност на услуги предоставяна от органите на държавата (нали-
чие на открита, изчерпателна информация за услугата). 

• Лоялност при планиране и извършване на експертиза на от съответните експерти. 
Граждански одит може да бъде обозначен, като процедура по наблюдение и оценка 

на степента на спазването на правата и законните интереси на гражданите в дейността 
на институциите, органите на държавната власт и местното самоуправление, предприятията 
различна форма на собственост, с оглед спиране и/или предотвратяване на нарушаването на 
правата и законните интереси на гражданите. 



90 

Гражданския одит е един от най-сложните инструменти, които се прилагат от обществе-
ните организации.Неговото осъществяване предполага наличието достатъчно материални 
ресурси, значителен експертен опит и управленски потенциал.Неговото провеждане зависи 
от степента на публичност в дейността на конкретната институция, на физическата откри-
тост на процедурите по предоставяне на публичните услуги, вид институция (затворена, с 
ограничен достъп и др .), нейната информационната политика. 

Гражданския мониторинг предполага постоянно и системно събиране на информа-
ция от обществената организация относно спазване на правата и законните интереси 
на гражданите от страна на публичните власти, местни власти, стопанските субекти. 

Ефективността на граждански мониторинг в голяма степен зависи от наличието и достъ-
па до информация и прозрачността в дейността на публичните власти. В случай на сериозен 
недостиг на пряка информация за услугата, липса на прозрачност в дейността на публични-
те власти е възможно провеждането на граждански мониторинг на базата на косвени данни 
(проучване на потребителите, анализ на съседни и вторични статистически данни и т.н.). 

Гражданско разследване, включва събиране и анализ на информация за фактите 
относно нарушения на правата и законните интереси на гражданите. 

Гражданско разследване (както и гражданският одит) могат да бъдат включени като и 
част от гражданската експертиза върху политиките и практиките на публичната 
власт.Например, в профилна обществена организация се получава сигнал за неспазване на 
стандартите за обслужване и/или несъответствие свързани с предоставянето на услуги по 
отношение на правата и интересите на гражданите .В този случай е възможно да се осъщес-
тви процедура за гражданско разследване, да се разкрият нарушения и да се предприемат 
мерки за справяне с тях (съвместно с доставчика на услугата, ако той е лоялен към предяве-
ните претенции или чрез външна принуда: сигнал към по-висши органи на публична власт, 
започване на предварително разследване от страна на прокуратурата, провеждане на акция 
за обществен натиск). 

Застъпничество е инструмент, чрез който се реализира защита на интереси и права 
на гражданите, която цели оказване на въздействие върху формирането на конкретна 
обществена политика, с цел постигане промяна в съответствие с правата и интересите на 
гражданите по обществено значим проблем. Застъпничеството се основава на разбирането, 
че хората имат гарантирани от държавата права, които могат да бъдат защитени при про-
веждането на конкретна политика, без да се нарушават правилата на бюрократичната или 
законодателната система. 

Гражданско лобиране е инструмент на сходен със застъпничеството. То може да се 
дефинирано като целенасочено мотивиращо усилие върху лицата, които формират 
определена политиката с оглед постигане на определен граждански интерес Гражданско 
лобиране по своя характер твърде много се доближава да политическото лобира-
не.Застъпничество и лобиране може да се провеждат от отделни лица или организации, 
заинтересувани да повлияят на насоката на определена политика или на крайния резултат от 
нейното разгръщане, които се определят като групи за натиск. Обикновено това са групи 
или организации, споделящи обществените нагласи по определени проблеми на политиката 
и заинтересувани от някаква промяна, която да доведе до по-ефективна защита на граждан-
ските интереси. 

Гражданските консултации по своята същност са трансфер на знания и умения 
към гражданите за защита на техните права и законни интереси. В редица случаи за да 
се реши конкретен проблем свързан с защита на определени права и законни интереси е 
необходимо да се проучи правната и законодателната рамка, в която могат да се търсят 
решения. В почти всички случаи тези проблеми има някакви конституционни, законови или 
поднормативни измерения и характеристики, които могат да бъдат както препятствие, така 
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и улеснение за решаване на възникналия проблем. Тъй като материята в много от случаите е 
специфична, организацията трябва задължително да търси юридическа консултация.трябва 
да се има в предвид, че не всички проблеми, които могат да се разрешат с гражданско учас-
тие и активност, са свързани с приемането или изменението на закони, но във всички слу-
чаи е необходимо експертно мнение, базирано на познаване на законодателството, норма-
тивните правила и процедури. 

Граждански регулаторни инициативи по отношение по отношение на публичната 
власт могат да бъдат практически резултат от извършването на гражданската експертиза, 
която да даде основание, за извършване на корекция на нормативната рамка в посока на 
защита на обществения интерес. Регулаторни инициативи могат да се отнасят както към 
законите така и към подзаконови нормативни актове, информиране за тях и т.н. Те могат да 
бъдат насочени към промяна на старите и създаването на нови регулации.  

Граждански диспечерски услуги имат за цел предоставяне на гражданите на кон-
тактна и идентификационна информация относно системата на органи на държавна 
власт и управление централната, техните компетентности, предоставяните от тях услуги на 
гражданите и др. Този тип услуги имат за цел да се идентифицира институционния адресат 
в чиито компетенции могат да се търсят възможните решения и организационно да се под-
помогне инициирането на съответната процедура. За тази цел е набавянето на информация 
относно на "топографията на властта", на структурата и нивата на управление, както и за 
процеса на взимане на решения, свързани с разглеждания проблем. Националното равнище 
не е единственото, на което е възможно да се търси решение. Голям брой проблеми могат 
да бъдат решени и на местно ниво.  

Граждански "връзки с обществеността", както и инструментите за образователно и 
информационно обезпечаване за защитата на обществения интерес, могат бъдат изпол-
звани от гражданските организации за насърчаване и подпомагане на специфични държавни 
дейности и услуги, както и обратното, за тяхната дискредитация и възбуждане на протест-
ните настроения сред гражданите.Публичната легитимност на конкретно право или интерес 
се основава в значителна степен в комуникацията с гражданите, към които дадена политика 
директно или индиректно се отнася. От тази гледна точка публичната подкрепа е основна 
предпоставка за успеха на гражданския контрол.Чрез медиите посланията на обществените 
организации по-бързо достига до широкото обществено мнение и до вземащите решения. 
Работата с пресата и електронните медии включва разпространение на съобщения, платени 
публикации, организиране на пресконференции, даване на интервюта и становища, участие 
в предавания. В зависимост от аудиторията, към която е насочено посланието, се избират 
видът на медията, обхватът и формата на представяне на информацията1. 

Ако организацията има технически възможности, може да ангажира като инструмент за 
целите на кампанията си електронната поща и Интернет. Те са много удобен, ефикасен и 
евтин начин за разпространяване на информация, поддържане на контакти и получаване на 
обратна връзка.  

                                                            
1 Тук бих посочил една мисъл на Ричард Рорти според когото "само описанията на света могат да 
бъдат истинни или неистинни. Светът сам по себе си - без описателната дейност на човешките съ-
щества - не може да бъде истинен или неистинен". Какъв ще е светът, следователно, зависи от йе-
рархията на описанията му. Виж.,Трети сектор, четвърта власт"2001; Изд .Българска медийна коали-
ция; София, . 
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Гражданското неподчинение1 е обществен, ненасилствен, но конфронтационен и 
съзнателно противопоставен на закона политически акт. Обикновено той извършван с 
цел да доведе до промяна на законодателно решение или прилаганите политики.[8] То е 
"политически акт, защото отстоява политически значими принципи, основани на представа-
та за справедливост,, но то е ненасилствено, тъй като изразява неподчинение на закон в" 
рамките на лоялността към закона, макар поради това да стои на ръба на тази лоялност.[8] В 
този смисъл гражданското неподчинение е "рационален акт, резултат на съзнателна убеде-
ност на индивида; то е индивидуален акт, въпреки че много хора могат да участват в него, 
тъй като всеки – а не всички е поел лична отговорност в резултат на собствен избор да от-
каже подчинение". [9] 

Граждански демонстрации и протести са инструмент за гражданско действие на заин-
тересувани граждани или организации, които протестират срещу прилагането на определе-
на политика, която нарушава техните права и интереси. 

 Граждански демонстрациите и протести също като гражданското неподчинение са кон-
фронтационен инструмент. Освен като средство за натиск, те също така могат да бъдат 
средство за привличане вниманието на обществото, медиите и управляващите. По своята 
форма те могат да бъдат организирани, но много често те са спонтанни, като резултат от 
внезапно възникнал проблем. В този група инструменти влизат и стачките и бойкотите. 
Успешното им прилагане изисква осигуряване на високо ниво на обществена подкрепа. 
Значимостта на конфонтационните инструментите за съпротива и коригиране на държавно-
то управление е очевидна, особено в страни без устойчиви демократични традиции.  

Протестите, особено в случаите, когато те не са организирани могат бързо да се разпа-
дат, ако те не се структурират по някакъв начин. При тях често пъти конкретния протест на 
отделния гражданин се съвместява с аналогични действия на много други граждани. Ето 
защо от способността на гражданите да се обединят около своите интереси, от уменията на 
общностите и групите да протестират, да се договарят и да преследват своите интереси 
зависи качеството на публичната власт и управление от което ще се ползва самото общество. 

От посоченото е видно, че потенциалния набор инструменти, чрез които може да опери-
ра обществения контрол е твърде широк и богат.Постигането на конкретните му цели и 
степента на неговата ефективност зависят от правилния подбор на приложимите инстру-
менти и адаптиране на приложението им в съответствие с особеностите на конкретната 
политическа и ситуация. 
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ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ  
ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА 

доц. д-р Али Вейсел1, д.е.с., рег. одитор,  
ВУЗФ, София 

Резюме 
Статията е посветена на одитните процедури за оценка на рисковете от изпиране на пари и финан-

сиране на тероризма. В нея се представят задълженията за разкриване на измами и грешки при одита 
на финансовите отчети, законовите отговорности относно мерките срещу изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма и прилагането на процедурите за оценка на тези рискове. Специално вни-
мание се отделя на факторите за идентифициране на рисковете, които не са посочени в Международ-
ните одиторски стандарти. 

Ключови думи: одитни процедури, оценка на риска, изпиране на пари, финансиране на тероризма. 
 
AUDIT PROCEDURES TO RISK ASSESSMENT  
OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING 
 
Abstract 
The article is dedicated to the audit procedures to risk assessment of money laundering and terrorist 

financing. It presents the obligations for fraud detection and error in an audit of financial statements, legal 
responsibilities on measures against money laundering and terrorist financing and implementation of 
procedures for risk assessment. Special attention is paid of the factors to identify risks, which are not included 
in the International Standards on Auditing. 

Key words: audit procedures, risk assessment, money laundering, terrorist financing. 
 
Един от най-големите проблеми на съвременното човечество е прането на пари. Според 

Службата на Организацията на обединените нации по наркотиците и престъпността 
(United Nations Office on Drugs and Crime) 2,7% от световния брутен вътрешен продукт е 
предмет на изпиране [1]. За да се придобие по-голяма представа за размерите на тази неза-
конна дейност може да се посочи, че обемът е по-голям от брутния вътрешен продукт на 
Италия. 

В борбата срещу изпирането на пари участват много професии. Съществува виждането, 
че одиторите също могат да бъдат полезни [2]. Затова законодателството изисква определе-
ни дейности и от тях. В това отношение е интересно да се изследва какви процедури трябва 
да се извършват при одита на финансовите отчети. 

Отговорности на одиторите относно измамите и грешките 

Регистрираните одитори изразяват мнение за достоверността на финансовите отчети. 
Отклонения от нормите могат да се дължат на измами и грешки. Затова според Междуна-
родните одиторски стандарти одиторите носят отговорност за получаването на разумна 
степен на увереност (сигурност), че финансовият отчет като цяло не съдържа съществени 
отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка [3]. 

Трябва да се отбележи, че въпреки посочените изисквания одиторът не търси целенасо-
чено измами. Нещо повече, според стандартите той не трябва да прави правни определе-

                                                            
1 E-mail: aliveysel@gmail.com. 
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ния за това дали всъщност е възникнала измама [4]. Вероятно поради това в редки слу-
чаи измамите се разкриват въз основа на работата на външните одитори. Според Доклада 
към нациите за 2016 г. на Асоциацията на сертифицираните проверители на измами 
(Association of Certified Fraud Examiners) начините за разкриване на измами са следните [5]: 

• сигнали – 39,1%; 
• вътрешен одит – 16,5%; 
• преглед от мениджмънта – 13,4%; 
• случайно – 5,6%; 
• засичане на сметки – 5,5%; 
• проучване на документи – 3,8%; 
• външен одит – 3,8%; 
• други. 
Посоченото относно измамите се отнася и за прането на пари. Според Международната 

федерация на счетоводителите прането на пари може да има индиректен ефект върху фи-
нансовите отчети на предприятието [6]. Поради това регистрираните одитори трудно могат 
да установят такива случаи. Одитът на финансовите отчети не е предназначен да събира 
криминални доказателства. Повечето одитори са на мнение, че дори целенасочено да търсят 
пране на пари в законовия одит, рядко ще имат успех [7]. Това е по-лесно за другите счето-
водни професии, като финансови директори, контрольори, счетоводители, финансови кон-
султанти и други. Въпреки това обаче законодателството изисква одиторите да извършват 
процедури относно прането на пари. Подобни процедури се изискват и за мерките срещу 
финансирането на тероризма. 

Отговорности на одиторите относно мерките срещу прането на пари  
и финансирането на тероризма 

Отговорностите на одиторите относно мерките срещу прането на пари и финансирането 
на тероризма са регламентирани със следните нормативни актове и правила: 

• Закон за мерките срещу изпирането на пари [8]; 
• Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари [9]; 
• Закон за мерките срещу финансирането на тероризма [10]; 
• Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и фи-

нансиране на тероризъм, приети от Управителния съвет на Института на дипломира-
ните експерт счетоводители (ИДЕС) с Протокол от 08.06.2012 г. и утвърдени със За-
повед № З-1237/21.06.2012 г. на Председателя на Държавна агенция "Национална си-
гурност" [11]. 

В законите са посочени мерките за превенция на финансовата система от изпиране на 
пари и финансиране на тероризма. По отношение прането на пари са посочени следните 
действия [12]: 

• идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация; 
• идентифициране на действителния собственик на клиента – юридическо лице, и 

предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по на-
чин, който дава достатъчно основание да се приеме за установен действителния собс-
твеник; 

• събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, кое-
то е установено или предстои да бъде установено с него; 

• текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и 
проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, до-
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колко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска 
дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените 
от закона случаи;  

• разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти. 
Срещу финансирането на тероризма се изисква [13]: 
• блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество; 
• забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи 

или друго имущество. 
• незабавно уведомяване на министъра на вътрешните работи, министъра на финанси-

те, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за отне-
мане на незаконно придобито имущество при изпълнение на тези мерки. 

Съгласно чл. 3,ал. 2,т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 9 от За-
кона за мерките срещу финансирането на тероризма посочените по-горе действия са за-
дължителни за регистрираните одитори. Отговорностите и процедурите в тази връзка, 
които са представени в Единни вътрешни правила на ИДЕС, могат да се групират както 
следва: 

• обучение; 
• критерии за разпознаване на съмнителни източници, сделки, операции и клиенти; 
• идентифициране на клиенти; 
• събиране и съхраняване на информацията; 
• разкриване на информация. 
Най-голям интерес за настоящото изследване представляват критериите за разпознаване 

на съмнителни източници, сделки, операции и клиенти, защото те се използват при разра-
ботването на процедурите за оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на 
тероризма. 

Прилагане на процедури за оценка на рисковете от измами,  
включително относно изпирането на пари и финансирането на тероризма 

За да се изследват процедурите за оценка на рисковете от изпиране на пари и финанси-
ране на тероризма е необходимо да се представи процесът на оценката на рискове в одита. 

Оценката на рисковете е първият етап на одита според Международните одиторски 
стандарти и включва извършване на предварителни дейности по ангажимента, планиране 
и изпълнение на процедури за оценка на риска (следващите етапи на одита са отговор на 
оценените рискове и докладване). 

Рисковете от измами трябва да се оценят още при предварителните дейности по анга-
жимента. Според Международен стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 Кон-
трол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на финансови отче-
ти и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги 
одиторът трябва да приеме или продължава само взаимоотношения и ангажименти, при 
които [14]: 

• може да спазва етичните изисквания; 
• има ресурси, време и компетентност; 
• взема под внимание почтеността на клиента. 
Във връзка с почтеността на клиента се вземат под внимание факторите за риск от изма-

ма, включително индикациите, че клиентът би могъл да участва в изпиране на пари или 
други престъпни дейности. 
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На измамите се обръща внимание и при планирането на одита. МОС 300 Планиране на 
одита на финансови отчети изисква определяне на обща одитна стратегия и разработване 
на план [15]. 

За създаването на общата одитна стратегия одиторът разглежда факторите, които съг-
ласно неговата професионална преценка са съществени за насочване на усилията. При 
всички случаи те включват и предвиждане на процедурите за идентифициране и оценка на 
факторите за риск от измами. Планът на този етап може да се разработи под формата на 
дискусия с одитния екип [16]. Обсъждането трябва да отдава особено значение на това как и 
къде финансовия отчет на предприятието може да е податлив на съществени отклонения, 
дължащи се на измама, включително как може да възникне измамата [17]. 

При изпълнение на процедурите за оценка на риска се идентифицира и оценява вът-
решноприсъщият риск, придобива се разбиране за вътрешния контрол и се правят заключе-
ния за оценка на риска от съществени отклонения. 

Според МОС 240 Отговорности на одитора относно измами при одита на финансови-
те отчети за идентифициране на риска при получаване на разбиране на предприятието и 
неговата среда, включително вътрешния контрол на предприятието, одиторът трябва да 
изпълнява процедури за получаване на информация, която се използва за идентифициране 
на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама [18]. За тази цел се изпъл-
няват следните процедури: 

• проучващи запитвания – към ръководството, общото управление и други лица в 
предприятието; 

• аналитични процедури; 
• анализ на факторите за риск от измами. 
Одиторът отправя проучващи запитвания към ръководството относно [19]: 
• оценката на ръководството за риска, че във финансовия отчет може да са налице съ-

ществени отклонения, дължащи се на измама, включително характера, обхвата и чес-
тотата на тези оценки; 

• процесите на ръководството за идентифициране и отговор на рисковете от измама в 
предприятието, включително всякакви специфични рискове от измама, които ръко-
водството е идентифицирало или за които е информирано, или групи сделки и опера-
ции, салда по сметки или оповестявания, за които е вероятно, че съществува риск от 
измама; 

• комуникацията на ръководството, ако съществува такава, с лицата, натоварени с об-
що управление, относно процесите за идентифициране и в отговор на риска от изма-
ма в предприятието; и 

• комуникацията на ръководството, ако съществува такава, със служителите относно 
неговите виждания за бизнес практиката и етичното поведение. 

Характерът, обхватът и честотата на оценката на ръководството са съществени за разби-
рането от страна на одитора на контролната среда на предприятието. Например фактът, че 
ръководството не е направило оценка на риска от измама, при някои обстоятелства може да 
бъде показателен за недостатъчно отдаване на значение от страна на ръководството на ро-
лята на вътрешния контрол в тази насока. 

Освен ако всички лица, натоварени с общо управление, не участват в ръководството на 
предприятието, одиторът получава разбиране за това как лицата, натоварени с общото 
управление, упражняват надзор върху процесите на ръководството за идентифициране и 
отговор на рисковете от измама в предприятието и вътрешния контрол, който ръководство-
то е установило за намаляване на тези рискове. Необходимо е също така одиторът да разбе-
ре дали те са информирани за някакви реални, или подозирани измами, засягащи предприя-
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тието. Тези запитвания се отправят отчасти за потвърждение на отговорите на проучващите 
запитвания, дадени от ръководството. 

Проучващите запитвания на одитора към ръководството могат да предоставят полезна 
информация относно рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, възник-
ващи в резултат на измама от страна на служителите. Но е малко вероятно тези проучващи 
запитвания да предоставят полезна информация относно рисковете от съществени отклоне-
ния във финансовия отчет, възникващи в резултат на измама от страна на ръководството. 
Затова се отправят проучващи запитвания и към други лица – оперативния персонал, кой-
то не участва пряко в процеса на финансовата отчетност, служители, участващи в иниции-
рането, обработката или отразяването на сложни или необичайни сделки и операции, юрис-
консулта и други. 

При изпълнението на аналитични процедури одиторът преценява дали са идентифици-
рани необичайни или неочаквани взаимоотношения, които може да са индикация за рискове 
от съществени отклонения, дължащи се на измама [20]. 

Одиторът преценява дали друга получена информация показва рискове от съществени 
отклонения, дължащи се на измама. В случая се оценява наличието на рисковите фактори. 
Въпреки че те не показват непременно съществуването на измама, често съществуват при 
обстоятелства, където са възникнали измами [21]. 

Тези процедури са свързани главно с измамите, които имат влияние върху финансовите 
отчети. Затова с тях не могат да се установят рискове относно прането на пари и финанси-
рането на тероризма. Относно тях е необходимо да се изследват специфичните фактори. 

Фактори за идентифициране на рисковете  
от пране на пари и финансиране на тероризма 

Фактори за идентифициране на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма 
са включени в Единните вътрешни правила на ИДЕС. Във връзка с тях може да се попълни 
следният въпросник при изпълнение на процедурите за оценка на рисковете: 

 
Въпросник за оценка на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма 

  №________
  Изготвен от: ________
  Дата: ________
Клиент:__________________________  
Дата на финансовия отчет: __________  

Фактори за риск от измами Да Не Не е  
приложим Бележки 

А. Критерии за разпознаване на съмнителни източници         
Има ли източници на пари от страни, неприлагащи препоръките на 
FATF (Financial Action Task Force)? 

        

Има ли източници на пари от офшорните зони или страни, опреде-
лени като данъчни убежища? 

        

Има ли източници на пари от страни, включени в черния списък на 
OFAC (Office of Foreign Assets Control)? 

        

Б. Критерии за разпознаване на съмнителни операции и 
сделки 

        

Има ли повече от една сделка, които по отделно не надвишават 
размера установен в чл. 4 ал. 1 на Закона за мерките срещу из-
пиране на пари, при знание че сделките са свързани? 

        

Имат ли сделките и операциите необичайни условия, например 
цени и договорености, значително различни от пазарните нива? 
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Има ли необичайно комплексни, например сложни и многоб-
ройни сделки с ценни книжа или други активи? 

        

Има ли операции и сделки, които нямат достатъчно докумен-
тално подкрепена законова обоснованост? 

        

Има ли операции и сделки без търговска и/или икономическа 
логика, например значителни сделки с предмет различаващ се от 
основната дейност на клиента или в необосновано голям обем 
спрямо дейността на клиента)? 

        

Имат ли операции и сделки без финансова логика, например 
водят до прекомерна финансова тежест за клиента или до загуба 
на финансов ресурс или потенциал особено при наличие на 
опции, позволяващи минимизиране на финансовата тежест или 
реализирането на печалби от управлението на наличния финан-
сов ресурс)? 

        

Има ли операции и сделки, които се извършват от или за държа-
ва от списъка на рисковите държави? 

        

Има ли операции и сделки, при които, извършител на операция-
та е гражданин на държава от списъка на рисковите държави? 

        

Има ли операции и сделки, при които средствата за изпълнение-
то им имат съмнителен източник, включително и от съмнителни 
операции? 

        

Има ли операции и сделки, които са придружени от други фак-
ти, пораждащи съмнения, например се извършват с разплащания 
в брой или се използват разплащателни сметки в задгранични 
и/или офшорни банки и други? 

        

В. Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти         
Представя ли клиентът документи за регистрация (съдебна, 
данъчна, адресна и др.), чиято истинност поражда съмнение? 

        

Представят ли представители или пълномощници на клиента 
документи за идентичност и представителна власт, чиято автен-
тичност поражда съмнения? 

        

Има ли информация за лицата, която е обществено достояние, 
че са криминално проявени? 

        

Посочва ли лицето като собствен адрес адреса на трето лице?         
Посочва ли лицето адрес за кореспонденция, който е пощенска 
кутия? 

        

Включено ли е лицето в списъка по чл. 5 от Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма? 

        

Образувано ли е срещу лицето наказателно производство за 
тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс? 

        

Има ли лицето пари, собственост и имущества с първоначален 
източник, страни, неприлагащи препоръките на FATF, офшорни 
зони и страни, данъчни убежища, или страни, включени в чер-
ния списък на OFAC? 

        

Консултира ли се лицето с регистрирания одитор и/или с негови 
служители относно възможни начини за счетоводно третиране 
или документално обосноваване, различно от действителното? 

        

 
В заключение може да се обобщи, че при одита на финансовите отчети рядко могат да 

се идентифицират случаи на пране на пари и финансиране на тероризма. Въпреки това в 
законодателството се определят задължения на регистрираните одитори и в тази връзка. 
Това става чрез Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането 
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на тероризма. За спазването на тези нормативни актове са издадени Единни вътрешни пра-
вила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм от 
ИДЕС. Необходимо е да се прилагат процедурите за идентифициране на риска, които се 
изискват и от тези вътрешни правила. 
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лед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. 

[15] МОС 300 Планиране на одита на финансови отчети, параграф 6,цит. Ръководство по 
Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти 
за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. 

[16] Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-
Sized Entities. Volume 2 – Practical Guidance, IFAC, 2011,р. 72. 
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[17] МОС 240 Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети, 
параграф 15,цит. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, 
одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание 
услуги. 

[18] МОС 240 Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети, 
параграф 16,цит. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, 
одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание 
услуги. 

[19] МОС 240 Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети, 
параграф 17,цит. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, 
одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание 
услуги. 

[20] МОС 240 Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети, 
параграф 22,цит. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, 
одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание 
услуги. 

[21] МОС 240 Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети, 
параграф 23,цит. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, 
одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание 
услуги. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНАТА  
СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

доц. д-р Олег Димов1, 
УНСС  

POSSIBILITIES FOR DETERMINING THE ESTIMATED VALUE  
OF PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS 
 
Abstract 
Observing the public procurement market, we noted that the estimated value of public procurement orders 

often differs from their actual value as declared in the contract. Our investigation of 900 public procurement 
orders assigned by municipalities and primary budget dispensators established that this is a widely spread 
practice. One reason for this discrepancy is that the process of forming the estimated value is often neglected. 
In our view, this problem can be addressed by employing independent evaluators, specialised in determining 
market value. 

 
Резюме 
Наблюдавайки пазара на ОП/обществена поръчка/ забелязахме, че прогнозната стойност на една 

ОП се разминава с действителната стойност, по която е сключен договора за ОП .Направихме проуч-
ване на 900 ОП възложени от общини и първостепенни разпоредители с бюджетни средства и устано-
вихме,, че това е масова практика. Зададохме си въпроса защо това се случва и един от отговорите е, 
че проблема за формиране на прогнозната стойност е неглежиран. Според нас, за решаването му могат 
да си използват независимите оценители, които са специалисти при определянето на пазарни стойности. 

 
Наблюдавайки пазара на ОП/обществена поръчка/ забелязахме, че прогнозната стойност 

на една ОП се разминава с действителната стойност, по която е сключен договорът за ОП. 
Зададохме си няколко въпроса: 

Какво значи това? Каква е причината? Колко често се случва това? Какви са връзките и 
зависимостите? 

Отговорът търсим в настоящата публикация.  
За да отговорим на горните въпроси е необходимо: 
1. Да определим понятийния апарат, с който се управляват ОП. Това са обществена по-

ръчка, субект на ОП, обект на ОП, предмет, прогнозна стойност, стойностен праг и други. 
2. Да извършиме изследване за отклонението на прогнозната стойност от действетилната 

на база публикуваните данни в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за об-
ществени поръчки. 

1.  Управление на ОП 

1.1. Определение на ОП. 
Теорията на контрола е длъжник на ОП. В научната литература, те се разглеждат от две 

гледни точки, които възприемаме като модели : 
1. От гледна точка на нормативните актове – нормативен модел. 

                                                            
1 olegdimov@dir.bg 
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2. От гледна точка на обекта на контрол "какво е влиянието на контрола върху управле-
нието на обществените поръчки и как чрез усъвършенстване на механизмите на контролно 
въздействие може да се постигне ефективно възлагане". [1] 

Подобна интерпретация не дава пълната картина за ролята, същността, значението на 
обществените поръчки/ОП/, поради което ще направим опит за неговото изясняване. 

При нормативния модел "Като държава-членка на ЕС България е възприела изцяло де-
финицията от правото на общността. В приложимите европейски директиви – Директива 
2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО определението на понятието обществена поръчка е 
дадено от гледна точка на прекия резултат от провеждането на процедура – подписване на 
договор за изпълнение на определена работа. Така поръчките най-общо са дефинирани като 
възмездни писмени договори, сключени между един или повече възложители и един или 
повече изпълнители, чиито обект е изпълнение на строителство, доставяне на стоки или 
предоставяне на услуги. Аналогично е определението въведено и на национално ниво в 
Закона за обществените поръчки [1]. 

Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством 
договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях 
изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, 
а при секторни възложители – за изпълнение на секторни дейности. 

При втория модел където ОП са обект на контрол те се дефинират "като 1 един от ос-
новните инструменти за постигане на стратегическите цели на ЕС" 2. "Не на последно място 
те са основен механизъм в процеса по усвояване на средства от Европейските фондове [2] 

Видно от изложеното ОП служат като метод или съвкупност от методи за извършването 
на стопанска дейност с обществени средства. Към тях може да бъде присъединен и фактът, 
че те са и нетарифна мярка във външната търговия. 

3. Освен, че самите те са обект на контрол, те могат да бъдат и субект на контрол. В този 
смисъл те контролират икономическата среда. Това е първичната им роля тоест това поради 
което се въвеждат. "Обществените поръчки по своята същност представляват намеса и ог-
раничаване на свободата на договаряне, както и в отношения, които по правило се регули-
рат от пазарните механизми и свободната стопанската инициатива. Това е така, защото ста-
ва въпрос за разходване от държавни органи или организации на средства, принадлежащи 
на обществото. Разпореждането с обществените средства не може да се предостави изцяло в 
оперативната самостоятелност на тези органи, тъй като субективизмът би могъл да доведе 
до несправеливо разпределение на средствата, респ. облагодетелстване на определени лица, 
което би накърнило интересите на обществото. [4] 

Функционирането на пазарната икономика е доказало, че голяма част от пазарите рабо-
тят под въздействието на множество фактори които изкривяват принципите на свободна 
конкуренция и в крайна сметка ощетяват интересите на обществото. Точно заради това е 
необходима форма на контрол, която да регулира тези процеси. Такава организационна 
форма на контрол са обществените поръчки. Контролът на ОП се изразява в изграждането 
на система състоящя се от : 

- Избор на обществена потребност, която трябва да се задоволи чрез обществените сред-
ства притежавани от възложител. 

- Избор на участници в процедурите по ОП. Условия на които трябва да отговарят. 
- Задължителна форма и правила на участие. 
- Предварителен текущ и последващ контрол върху ОП. 
1.2. ОП имат своя структура. Субекти на процедурите за възлагане на ОП са възложите-

лите, кандидатите, участниците и изпълнителите. В настоящата работа интерес представля-
ват възложителите които са:  
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1. Органите на държавна власт, Президентът на Република България, Омбудсманът на 
Република България, Българската народна банка главният прокурор и административните 
ръководители на прокуратурите в страната, и други институции създадени с нормативен 
акт. 

2. Възложители са дипломатическите и консулските представителства на Република 
България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към 
международните организации. 

3. Публичноправни организации 
4. Обединения на възложители. 
5. Публични предприятия и техни обединения когато извършват определени със закон 

дейности. 
6. Търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на 

специални или изключителни права извършват една или няколко дейности определени в 
закона. 

1.3.Обекти на ОП са: 
1. Доставките на стоки, осъществяване чрез покупка, лизинг със или без право на заку-

пуване или покупка на изплащане, както и на всички необходими предварителни дейности 
по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други. 

2. Предоставяне на услуги. 
3. Строителството, включително : 
а) изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и 

монтажни работи по приложение №1; 
в) изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на 

строеиж в съответствие с изискванията на възложителя; 
г) доставки на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или мон-

тажни елементи за него, в т.ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с 
отбраната приет на основание Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбра-
ната и на изделия и технологии с двойна употреба; 

д) доставка на специално оборудванне, включително всякакви части, компоненти и /или 
монтажни елементи за него; 

е) строителство и /или услуги пряко свързани с оборудването за всеки и всички елементи 
от неговия жизнен цикъл; 

ж) строителство и /или услуги за специфични военни цели или специално строителство 
и специални услуги. 

1.4.Към структурата на ОП се отнася и неиният предмет. Под предмет разбираме конк-
ретната потребност на даден възложител. Списъкът на предметите на обществени поръчки 
се съдържа в Общ терминологичен речник – CPV (Common procuremen vacabulary). 

1.5.СТОЙНОСТ НА ОП  
Двете страни възложител и изпълнител се договарят за предмет на определена стойност. 

На лице са няколко вида стойности : 
1. Прогнозна стойност 
2. Договорна стойност. 
1.5.1. Прогнозната стойност се определя от: обекта на ОП, предмета, времето, повтаряе-

мост на предмета, вида на възлагане, начина на плащане. 
В ЗОП са посочени "Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените 

поръчки". Следва да отбележим, че няма отбелязани методи. Посочени са общи и специ-
фични случаи на покупко-продажба. Това са както следва : 
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"Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя 
и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия из-
пълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на 
договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят 
предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при оп-
ределяне на прогнозната стойност на поръчката. 

(2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението 
за нейното откриване. 

(3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функци-
онален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на 
конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени 
звена. 

(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е 
предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички 
позиции. 

(5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за 
общата стойност на цялата поръчка. 

(6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивиду-
алната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена пози-
ция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата 
стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от об-
щата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчка-
та тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. 

(7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея 
се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на 
изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството. 

(8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат 
на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на: 

1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през 
предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, 
които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или 

2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата 
доставка или услуга. 

(9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покуп-
ка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва: 

1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е ра-
вен на 12 месеца – общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за общест-
вена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата 
стойност, включително прогнозната остатъчна стойност; 

2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде опреде-
лен – месечната стойност, умножена по 48. 

(10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им 
стойност е следната: 

1. при застрахователни услуги – платимата застрахователна премия и други възнаграж-
дения; 

2. при банкови и други финансови услуги – таксите, дължимите комисиони, лихвите и 
други плащания; 

3. при поръчки за проектиране – таксите, дължимите комисиони и други плащания. 
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(11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване 
на прогнозната стойност е следната: 

1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца – 
общата стойност за пълния срок; 

2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца – месечната 
стойност, умножена по 48. 

(12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид мак-
сималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, пред-
видени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за 
покупки. 

(13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност 
без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на 
всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строител-
ството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство. 

(14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка 
не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. 

(15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за 
възлагане за по-ниски стойности. 

(16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече по-
ръчки: 

1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към мо-

мента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с 
такъв предмет. 

(17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването 
на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение." 

Като изключения са посочени цените по договори по чл.14 ал.1,т.5-7,където е дадена ме-
тодика за определяне цената на договора. Тя може да бъде представена чрез формулите: 

 МЕТОДИКА за определяне на цената на договор, сключван по реда на чл.14,ал.1,т.5-
7ЗОП. 

1.Когато печалбата се начислява върху разходите за целия договор: 
ЦДг = (Рсб+(Рсб x П)/100) + ДДС+АДТМС, където: 
ЦДг е цената на договора; 
Рсб са разходите на базата на себестойността; 
П е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто; 
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност; 
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други. 
2.Когато печалбата се начислява върху отделни елементи от себестойността: 
ЦДг = ((Рсб1 +(Рсб1 х П1)/100) + (Рсб2 + (Рсб2 х П2)/100) +...(Рсбn +(Рсбn х Пn)/100)) + 

ДДС+АДТМС, където: 
ЦДг е цената на договора; 
Рсб 1,2...n са разходите на базата на себестойността за всеки елемент поотделно; 
П1,П2...Пn е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто за всеки отделен 

елемент; 
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност; 
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други. 
1.5.2. Вторият вид стойност това е договорната стойност. Това е стойността на която е 

сключен договора за ОП. Тя е резултат от проведената ОП и отразява действителното със-
тояние на пазара на съответната стока или услуга. 
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1.6. При определянето на прогнозната стойност на ОП възложителят има право да полз-
ва външни консултанти при определени условия, най-същественото от които е отсъствие на 
конфликт на интереси, нарушаване на конкуренцията и принципите на прозрачност и пуб-
личност. Това е една нова възможност предоставена с изменение на ЗОП през 2016 г. 

2. Изследване 

Извършихме изследване за отклонението на прогнозната стойност от действителната на 
база публикуваните данни в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за общест-
вени поръчки 

Изследването обхваща следните параметри: 
- период от 2011 до 2016г.; 
- организации първостепенни разпоредители с бюджетни средства- 30 броя общо 450 

обществени поръчки; 
- общини – 30 броя общо 450 обществени поръчки 
Поставихме си за цел да установим по 15 ОП за всеки определен възложител, в които 

прогнозната стойност се различава от договорната стойност. Целта ни беше изпълнена. 
Можем да направим извода, че това е масово явление. Наличните данни не дават отговор на 
въпроса защо има отклонение и на какво то се дължи. Според нас следва да насочим внима-
нието си към вътрешната организация на възложителите при определяне на прогнозната 
стойност. 

Съгласно ЗОП съществува управление на обществените поръчки при публичните въз-
ложители на база Вътрешни правила. Вътрешните правила за управление на обществените 
поръчки са задължителни, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със 
средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или 
по-голям от 5млн. лв. Публичните възложители изграждат вътрешно-специализирано звено 
като част от администрацията, отговорно за управление на цикъла на обществените поръч-
ки, ако са налице едновременно следните условия:  

1. Годишният бюджет, включително средствата, предоставени по линия на различни 
фондове и програми на Европейскиясъюз, е на стойност над 20млн.лв.; 

2. Средно-годишният брой проведени процедури за възлагане на обществените поръчки 
през предходните три години надвишава 20. 

Към Вътрешните правила има изисквания за МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ за:  
1. "Прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на дати-

те, към които трябва да са налице действащи договори за общественипоръчки;  
2. Планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, про-

веждане на процедурите и сключване на договорите;  
3. Определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите и реда за 

осъществяване на контрол върху тяхната работа;  
4. Получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за 

определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на канди-
датите и участниците, за разглежданеи оценка на офертите и за провеждане на преговори и 
диалог, както и на журито;  

5. Сключване на договорите;  
6. Проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от 

тях; 
7. Действията при обжалване на процедурите;  
8. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управле-

нието на цикъла на обществените поръчки; 
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9. Документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки; 
10. Архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените 

поръчки;  
11. Поддържане на профила на купувача.  
(2) Възложителите имат право да възлагат отделни дейности от управлението на цикъла 

на обществените поръчки на външни изпълнители."  
Вижда се, че определянето на прогнозната стойност не е спомената отделно и според нас 

това е неглежиране на проблема. В "Практическо ръководство за прилагане законодателст-
вото в областта обществените поъчки" на стр.91 е споменато, че могат да се извършват 
проучвания на пазара или пазарни консултации, като най-често това става чрез интернет 
или чрез наемане на външни независими специалисти или участници на пазара. Това според 
нас е недостатъчно. 

За да се установи прогнозната стойност е необходимо да се направи оценка на съответ-
ните активи, услуги и дейности. За оценката, пазарът има съществено заначение. За всяка 
оценка се налага да се извърши проучване на пазара като се определи: вид, обем стойностен 
и натурален, достъп до пазара, ограничения, участници, доставчици, конкуренти, продукти 
или услуги, състояние на пазра- активен/неактевен, перспективи, тенденции и други. Това е 
основата, върху която оценяващият изгражда своите предположения, прогнози, хипотези /за 
избора на подход, метод, модел/. 

Професионалната оценка следва да има следната структура : 
1. Цел на оценката. 
2. Индетификация на оценителя и основание за оценката. 
3. Анализ на политико-икономическата среда 
3.1. Външна среда 
3.2. Вътрешна среда 
4. Идентификация на обекта на оценка. 
5. Анализ на Фактическо състояние на обекта на оценка. 
6. Диагностика за състоянието на обекта и средата. 
7. Заключение за стойността. 
Изложеното позволява да направим извода, че професионалната оценка за формиране на 

прогнозната стойност е сложен процес, при който неподготвени хора не могат да осъщест-
вят. Такива според нас са сертифицираните оценители от Камарата на Независимите Оце-
нители в България /КНОБ/. 

Привличането на независими оценители ще помогне за решаването на проблема с по-
точното определяне на прогнозната стойност, а от там и намаляване на различията с дейст-
вителната стойност. 
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Abstract  
The strategic objectives of the enterprises is to increase the efficiency of its operations. The real 

opportunities to increase enterprise efficiency possible through the introduction of logistical management in 
the enterprise. Logistic systems provide effective management of material, financial and other information 
streams of the enterprise guided by the principle of total costs. Effective functioning logistics system in the 
enterprise is impossible without information support. The current system of accounting in our country makes 
it impossible to clearly identify and enumerate logistics costs, which creates a problem of information support 
data management costs. 

This article examines the process and conditions of formation of logistics, like economics, which helped 
to identify the causes of logistics in the economy and its importance for the enterprise. Concretized the 
essence of logistics operations, as an object of accounting. The system of calculation of logistics costs on 
farms resulting in isolated primary documents of accounting and logistics costs order they appear in the 
financial statements. 

 
Аннотация 
Стратегическими задачами перед предприятиями является повышение эффективности его дея-

тельности. Повышения эффективности деятельности предприятия возможны за счет внедрения логис-
тического управления на предприятии. Логистические системы предусматривают эффективное управ-
ление материальными, финансовыми, информационными и другими потоками предприятия руководс-
твуясь при этом принципом общих расходов. Эффективное функционирование логистической сис-
темы на предприятии невозможно без информационного сопровождения. Действующая система учета 
в нашем государстве не позволяет четко идентифицировать и учесть логистические расходы, создает 
проблему информационного обеспечения управления данными затратами. 

В работе рассмотрен процесс и предпосылки становления логистики, как экономической науки, 
что позволило выявить причины развития логистики в экономике и ее значение для деятельности 
предприятия. Конкретизированы сущность логистической операции, как объекта уче-
та. Проанализирована система учета логистических затрат на сельскохозяйственных предприятиях в 
результате чего выделено первичные документы по учету логистических расходов и порядок их отра-
жения в финансовой отчетности предприятия. 

1. Становление логистики как экономической науки 

Понятие логистика не новое, оно существовало еще с древних времен. Так в Древней 
Греции слово "логистика" обозначало искусство рассуждения, выполнения расчетов. В 
Римской империи это слово трактовалось как "правила распределения продуктов" 
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[8]. Однако, самым известным является значение, которое получила логистика во времена 
правления византийского императора Льва VI (889-912 гг.), согласно которому она означала 
военную науку, которая занималась в основном осуществлением четкой, слаженной работы 
тыла по обеспечению войск всем необходимым для получения победы в военной кампании 
[10]. Значительный вклад в развитие военной логистики сделал военный теоретик и историк 
Антуан Анри Джомини который считал, что в сферу интересов логистики входит широкий 
круг вопросов, в том числе планирование деятельности, техническое и продовольственное 
обеспечение действий вооруженных сил [12]. В военной сфере концепция логистики полу-
чила распространение в годы Второй мировой войны, при организации взаимодействия 
оборонно-промышленного комплекса, транспортной системы, баз снабжения. Военная ло-
гистика позволила обеспечить своевременную поставку военного снаряжения и продоволь-
ствия, транспорта и войск, в указанный срок, в необходимое место [27]. 

Дударь О.И. [10 с.-58] отмечает, что активное использование военного срока в чисто 
экономических целях началось с середины 60-х годов XX в., и произошло это по ряду причин: 

- преобразования рынка продавца в рынок потребителя, вследствие чего обостряется 
конкурентная борьба за потребителя, требует объединения усилий всех участников това-
родвижения (производства, оптовой и розничной торговли) с целью создания интегриро-
ванной системы, которая бы наиболее полно удовлетворяла потребности потребителей за 
счет снижения себестоимости продукции и повышения качества поставок; 

- энергетический кризис, который заставил искать новые пути экономии ресурсов, и, 
соответственно, привело к снижению себестоимости продукции; 

- научно-технический прогресс, в частности компьютеризация управления, что позво-
лило максимально использовать и обрабатывать логистическую информацию, с целью мак-
симальной слаженности и высокой координации усилий всех участников логистической 
системы [10]. 

Таким образом, развитие экономических отношений, переход их на новый уровень 
вызвал развития логистики в сфере экономики и управления предприятиями. Процесс раз-
вития современной логистики ярко отражен в работе Н.В. Хвищун [27], в которой выделены 
четыре этапа ее развития (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы развития логистики 

Этапы Период Характеристика 
1 2 3 

I этап 
период фрагментариза-
ции 

20-50-е гг. 
ХХ в. 

осознание значения логистики для хозяйственной жизни 
отраслей экономики; формируются предпосылки логисти-
ческой концепции: рост транспортных тарифов, появление 
и быстрое развитие концепции маркетинга, рост запасов и 
транспортных расходов и др. 

II этап 
Период концептуализа-
ции логистики 

50-70-е гг. 
ХХ в. 

широкое распространение маркетинга; возникновения 
концепции тотальных затрат, смысл которой заключался в 
том, что можно перегруппировать затраты на дистрибуцию, 
чтобы общий уровень затрат на продвижение товаров от 
производителя к потребителю уменьшился; быстрым раз-
витием компьютерных технологий; изменениями в страте-
гиях формирования запасов; особым вниманием к вопросу 
снижения затрат; увеличением производства транспортно-
складского оборудования, новых видов тары, современных 
автоматизированных складских комплексов. 
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Продолжение 

1 2 3 

III этап 
Период интегральной 
концепции логистики 
(период логистического 
ренессанса) 

80-90-е гг. 
ХХ в. 

характеризуется революцией в информационных техноло-
гиях, что привело к пониманию необходимости управления 
не только материальными, но и информационными потока-
ми; логистика предполагает обязательное наличие сопутст-
вующей информационной поддержки на пути от возникно-
вения потока до места его потребления с целью удовлетво-
рения потребностей потребителей 

IV этап 
Новейший этап развития 
логистики или этап гло-
бализации 

95-е гг. ХХ 
в. и до сих 
пор 

создание национальных и международных специализиро-
ванных союзов и ассоциаций логистики, которые кроме 
подразделений, занимающихся продвижением потоков, 
имеют исследовательские центры, консультационные от-
делы, банки информации учебные центры и др.; расширен 
перечень логистических услуг (отсрочки, перевалка, мас-
совый выпуск продукции под заказ, прямая доставка, уп-
равление запасами продавца, синхронизированное переме-
щение материалов). 

V этап 
Логистика будущего  

характеризуется формированием инфораиндустрии, осно-
ванием и признаком которой является наличие высокораз-
витой инфраструктуры, построенной и функционирующей 
по принципу гибких производств 

 
Разработано на основе [27]. 
 
В конце 60-х гг. ХХ в. возникла концепция бизнес логистики, которая рассматривает ло-

гистику как менеджмент всех видов деятельности, способствующих движения и координа-
ции спроса и предложения на товары в определенном месте и в определенное время. В на-
чале 70-х годов сформировались фундаментальные принципы бизнес логистики: динамич-
ности, комплексности, гибкости, синергетичности [27]. 

Использование логистических подходов в управлении предприятием позволяет значительно 
снизить общие затраты предприятия. Основной концепцией логистики является концепция 
общих расходов. Сутью концепции общих затрат является то, что все расходы рассматриваются 
как осуществляемые одновременно для обеспечения необходимого уровня обслуживания. При 
сравнении альтернативных подходов расходы по некоторым функциям увеличатся, по неко-
торым – уменьшатся или останутся на прежнем уровне. Цель состоит в поиске альтернативы, 
которая характеризуется низкими общими затратами. Таким образом, концепция анализа общих 
расходов нацеливает усилия на минимизацию не частично, а общих расходов. 

Подходы к управлению деятельностью предприятия и отдельными производственными 
процессами прошли определенную эволюцию развития, различные подходы к управлению 
побудили возникновению научных школ. Можно выделить три основные научные школы, 
исследовали логистические подходы к управлению предприятием. 

Этапы развития логистики тесно связаны со школами управления (табл. 2).  
Так можем провести параллель между первым этапом развития логистики и школой на-

учного управления. Реализация принципов классической школы происходило на вто-
ром этапе становления современной логистики. Во всех последующих периодах развития 
логистики можем видеть влияние факторов, исследованных представителями школы чело-
веческих отношений. 

Одним из недостатков школы научного управления и классической школы было то, что 
они до конца не учитывали значение человеческого фактора. 
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В своем развитии логистика прошла долгий путь от военной науки к экономической, и в 
настоящее время изучает такие важные вопросы как: 

- обеспечение производственного процесса; 
- распределение товарно-материальных ценностей; 
- операции с физическим перемещением материальных ценностей; 
- операции, связанные с оформлением заказа; 
- операции, связанные с транспортно-экспедиционным обслуживанием; 
- определение оптимальных транспортных маршрутов, мест хранения материальных 

ценностей, размера запасов. 

Таблица 2 

Научные школы, изучали логистические подходы управления предприятием 

№ 
п/п 

Научная 
школа 

Представи-
тели 

Основная мысль Практическое  
применение 

1 
Школа науч-
ного управ-
ления 

Ф.У.Тейлор, 
Л. Гилбрет, 
Г. Гантт 

Выделены основные принципы управ-
ления: 
1) научный подход к изучению каждой 
задачи; 
2) хлопотный подбор работников и 
обучение их рациональным методам 
выполнения работы; 
3) обеспечение рабочих мест всем необ-
ходимым для выполнения работы; 
4) стимулирование выполнения произ-
водственных задач. 

Разработаны первые 
методы оптимизации 
производственных 
процессов, учтено и 
нормировано труд, 
уделено внимание 
подбору персонала и 
введено дифференци-
альную систему оплаты 
труда,  

2 
Классическая 
школа в 
управлении 

А. Файоль, 
М. Вебер 

Представители школы занималась воп-
росами эффективности производства и 
стандартизации процессов на предприя-
тии. А.Файоль разработал все возможн-
ые операции, которые встречаются на 
предприятиях, на шесть групп: техни-
ческие операции (производство, обра-
ботка); коммерческие операции (покуп-
ка, продажа); финансовые операции 
(привлечение средств и распоряжение 
ими); страховые операции (страхование 
и охрана имущества и лиц); учетные 
операции (бухгалтерия, статистика и 
т.п.); административные операции 
(предвидение, организация, распоряди-
тельство, координация, контроль). 

Направлено усилия на 
стандартизацию и ав-
томатизацию всех про-
цессов предприятия 
посредством разработ-
ки инструкций, правил 
и т. 

3 
Школа чело-
веческих 
отношений 

Э. Мэйо, 
М.П.Фоллет 

Школа стала реализацией нового стрем-
ления менеджмента рассматривать 
каждую организацию как некую соци-
альную систему. Человеческий фактор 
рассматривается как основной элемент 
эффективности управления, а каждое 
предприятие – как социальную систему.

В процессе управления 
учитывается человечес-
кий фактор, оценивает-
ся социальный климат в 
коллективе. 

 
Разработано на основе [18], [1], [26] 
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Применение логистических подходов в управлении открывает перед предприятием нов-
ые резервы снижения себестоимости, уменьшение расходов на хранение и транспортировку 
продукции, сокращение срока оборачиваемости. 

2. Идентификация логистических затрат для целей учета 

Стоит отметить, что использование инструментов логистики в деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий в первую очередь обусловлено стремлением к сокращению ча-
совых и денежных затрат, связанных с движением товара. Эффективное управление логис-
тическими процессами есть основой успешного функционирования предприятий. Что подт-
верждает опыт развитых стран – использование научно обоснованных методов логистики 
позволяет снизить уровень затрат на 20%, товарные запаси – на 30-70%, сократить время на 
реализацию товаров на 20-50%. 

Высокую эффективность использования логистических подходов в агробизнесе давно 
оценили в США, Канаде, Австралии, Западной Европе. Поэтому, во многих странах Евро-
пейского Союза правительственные учреждения берут на себя инициативную роль по имп-
лементации логистических подходов в деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

Таким образом, логистика как особенный вид деятельности, нацеливает управление на 
исследование и оптимизацию процессов, связанных с движением материальных и инфор-
мационных потоков. Воздействие инструментов логистики приводит к росту основных 
показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые отображают объек-
тивный уровень эффективности производства. 

Для целей учета рассмотрим идентификацию расходов вокруг логистических операций. 
Разделение логистической деятельности предприятия на отдельные операции позволит 
выявить место и причину возникновения затрат. В своей работе А.С. Бондаренко [4] отме-
чает, что логистическая операция является элементарной логистической активностью. Бо-
лее широкое определение в своих трудах приводят Толмачев А.М. [24], В.В. Кривещенко 
[13] и Р.Р. Ларина [15], которые отмечают, что логистическая операция представляет собой 
совокупность действий по реализации логистических функций, направленная на преобразо-
вание материального и сопутствующих ему потоков. Содержание и цель логистической 
деятельности раскрываются в трактовке понятия логистическая операция А.П. Величко [5] – 
операции, обеспечивающие наличие необходимого предмета или продукта труда в необхо-
димом количестве в нужном месте в нужное время. 

В научных работах к логистическим операциям относят: транспортировку груза, хране-
ние продукции, складирование, внутрипроизводственное транспортирование, отгруз-
ки. Однако складирования являет собой комплекс логистических операций таких как разг-
рузки, приемки, сортировки, постановка на хранение, комплектация, загрузки, докумен-
тальное оформление всех операций и т.п., поэтому выделяя логистические операции для 
целей идентификации логистических затрат целесообразно разделить процесс складирова-
ния на отдельные его составляющие. 

В бухгалтерском учете логистическую операцию можно рассматривать как хозяйствен-
ную операцию, которая требует документирования и отражения в учете предприятия. Все 
логистические операции условно можем разделить на три группы: логистические операции 
процесса закупки, производства и сбыта (рис. 1). 
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Рис. 1. Логистические операции процесса закупки, производства, сбыта 

Логистические операции происходят на разных процессах, обеспечивающих функцио-
нирование предприятия. Логистическая операция в первую очередь отражает движение 
материальных ресурсов предприятия. Любые изменения, которые приводят к изменению 
активов, обязательств или капитала предприятия должны быть документально оформлены и 
отражены в учете на основании первичных документов. Таким образом, одновременно с 
логистической операцией в бухгалтерию предприятия должна поступать информация о ее 
осуществления, кроме движения материальных ресурсов, возникает движение информации. 

Относительно информационных потоков Р.Р. Ларина [15] выделяет следующие логисти-
ческие операции: сбор информации; хранение информации; обработка информации; пере-
дача информации. 

Совокупность логистических операций, направленных на выполнение определенной за-
дачи представляет собой логистическую функцию, а связанные между собой логистические 
функции и операции образуют логистическую систему предприятия (рис. 2). 

Под логистической функцией следует понимать укрупненную группу логистических 
операций, направленную на реализацию целей системы [8 с. 63]. К логистическим функци-
ям можно отнести транспортировки, складирования, управления заказами, управление запа-
сами, управление информацией и тому подобное. 

По мнению А.Н. Горяинова [8 с. 65-67] логистическая система представляет собой адап-
тивную систему с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции и 
операции, состоит преимущественно из нескольких подсистем и имеет достаточно развитые 
связи с внешней средой. Н.Р. Струк [22] относит логистическую систему предприятия к 
объекту управления и выделяет отдельную организационную логистическую систему, как 
инструмент управления под которой следует понимать совокупность определенных прин-
ципов, алгоритмов, механизмов управления логистическими процессами в экономических 
системах, обеспечивающих планирование, организацию, реализацию (физическое осущест-
вления) и управления материальными и соответствующими им потоками путем моделиро-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Процесс  
закупки 

Процесс 
производства 

Процесс  
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вания морфологической и функциональной структуры реально существующей логистичес-
кой системы (как объекта управления) и принятия решений относительно форм, методов, 
способов, приемов достижения ее стратегических целей и использования с этой целью оп-
ределенных экономических ресурсов [ 5]. 

 

 
Рис. 2. Логистическая операция, функция, система 

Обеспечение дееспособности логистической системы, выполнение логистических опе-
раций и функций требует использования материальных, трудовых, финансовых, информа-
ционных и других ресурсов предприятия. В процессе выполнения логистической операции 
предприятие несет определенные расходы, которые составляют отдельную группу расходов 
и называются логистическими. 

Основной проблемой учета логистических затрат является то, что в современной систе-
ме учета они до сих пор не выделены, поэтому внимание необходимо уделить сущности и 
идентификации этих расходов в составе прочих расходов предприятия. Анализируя мнения 
ученых относительно трактовки сущности логистических затрат можем выделить три ос-
новных подхода: 

1) логистическими являются расходы, возникающие в процессе осуществления логис-
тических операций 

2) расходы, сопровождающие движение материальных ценностей (материальный поток) 
3) расходы, сопровождающие материальный, информационный и финансовый потоки 
Из проведенного анализа литературных источников видим, что большинство ученых 

считают логистические расходы, расходами связанные с логистическими операциями и 
возникающие в процессе их выполнения. Л. Гусь [9], И. А. Моторная [17], Р. Сагайдак-
Никитюк [19], Л.В. Сачинський [21] предоставляют перечень таких операций: размещение 
заказов, закупка, складирование, внутрипроизводственное транспортировки, загрузки, разг-
рузки, перегрузки, промежуточное хранение, хранение продукции, маркировка, отгрузка, 
транспортировка (перевозка), комплектация, упаковка груза, укрупнение груза и т.д. Как 
расходы на управление материальными, информационными и финансовыми потоками оп-
ределяют логистические расходы Крикавский В. Е. [14], Телишевский О.Б. [23]. Часто 
встречается мнение, что логистические затраты возникают в процессе продвижения матери-
альных ценностей. В трактовке понятия логистические расходы С.М. Нкшич отмечает, что 
они возникают в связи с подготовкой и реализацией логистических процессов. 

В логистике выделяют следующие виды потоков: 
- материальный поток; 
- информационный поток; 
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- финансовый поток, и тому подобное. 
В учете эти потоки взаимосвязаны, одно возникает в результате возникновения другого 

(рис. 3). 

 
 
Одно из ключевых мест в логистике занимает информационный поток, который сопутс-

твует материальному потоку и рассматривается как совокупность сообщений, необходимых 
для управления и контроля за логистическими операциями, которые циркулируют в логис-
тических системах, между ними и в отношениях с внешней средой. Информация обеспечи-
вает эффективное управление логистической системой. При идентификации логистических 
расходов важно помнить о расходах связанные с информационными потоками. Информа-
ционный поток призван обеспечить логистическую систему необходимой информации в 
нужном объеме, в нужное время в нужном месте. 

Логистику необходимо рассматривать как непрерывный процесс, сопровождающий 
функционирования предприятия, а в логистических затратах целесообразно отнести рас-
ходы ресурсов предприятия, которые возникают в процессе выполнения логистических 
операций направленных на перемещение материальных ценностей их информационное 
сопровождение и финансирование. 

Понимание сущности логистических затрат и их идентификация есть первым этапом к 
формированию на предприятии эффективной системы управления логистическими затрата-
ми. Благодаря идентификации можно понять, что относится к логистическим затратам и 
когда они возникают.  

3. Логистические концепции управления затратами 

Управление запасами предприятия в пределах логистической системы происходит на 
основе концепций логистики. Основными концепциями в логистике являются: "Just in time" 
(точно-в-срок), Kanban (Канбан), Kaizen (Кайдзен), "Lean Production" (бережливое произ-
водство), SixSigma (Шесть сигма). 

Международный опыт практического применения логистических концепций управления 
запасами ярко отражает их эффективность. Согласно данным Института бережливого про-
изводства, внедрения подходов концепции бережливого производства позволяет сократить 

  - Логистичиская операция 
А – Покупка материалов 
В – Документирование покупки 
С – Оплата за купленные материалы 

В 

С

А Материальный поток 

Информационный поток 

Финансовый поток 

Завершенная 
хозяйственная 
операция 

Рис. 3. Логистические потоки предприятия 
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в среднем: длительность производственного цикла – на 50%, объемы незавершенного про-
изводства – на 60%, количество случаев переработки продукции – на 70%, необходимые 
площади – на 30%, необходимое для перенастройки оборудования время – на 65% [3]. 

Концепция бережливого производства получила признание на предприятиях разных 
континентов нашей планеты. Наиболее популярной она есть на Востоке (Япония) и Север-
ной Америке (США, Мексика). В Украине данная концепция не нашла своего признания, ее 
применяют лишь некоторые предприятий. 

Анализ мирового опыта применения микрологистической системы Канбан многими из-
вестными машиностроительными фирмами показывает, что она дает возможность умень-
шить производственные запасы на 50%, запасы готовой продукции – на 8% при условии 
значительного ускорения вращения оборотных средств и повышения качества готовой про-
дукции. [6]. 

Особенно заметны преимущества применения системы "Канбан" в автомобильной 
промышленности Японии. В некоторых американских фирмах запасы деталей, комплекту-
ющих изделий и материалов в расчете на каждый легковой автомобиль, выпускавшийся в 
1987 p., превысили 500 долл., тогда как в большинстве японских – меньше 200 долл., в том 
числе в "Тойота" – всего 77 долл. Средняя продолжительность производственного цикла 
выпуска одной партии конкретной модели легкового автомобиля на "Тойота" составляет 
всего два дня, или в 5 раз меньше, чем в США и Западной Европе [11]. 

Концепция "Шесть сигма" была разработана компанией "Motorola" в 1980-х гг. Как под-
ход к достижению высокого качества, что позволило ей в 1988 году. Получить националь-
ную премию США имени Малкольма Болдриджа за работы в области качества. В дальней-
шем не только Мotorola, но и многие другие зарубежные компании стали активно использо-
вать эту концепцию. Так, например, компания "General Electric" сообщила, что в 1999г. она 
получила дополнительный доход за счет применения концепции "Шесть сигма", что прев-
ышает 2 млрд долл. [7 с. -83]. 

По словам представителя чипсовой и кофейной производственных линий Kraft Foods 
Украина, инструменты Шесть сигма позволили уменьшить время при переходе от одного 
процесса к другому на 75%. Если говорить о Теории Ограничений, то инструменты системы 
дали возможность увеличить мощность некоторых линий на 20% -30%, причем иногда это 
происходило без капиталовложений [20]. 

Кроме того, с января 2007 года на фабрике было реализовано 6 проектов на базе новых 
инструментов, что обеспечило 622 тыс. долл. ежегодного сбережения [20]. 

Концепции управления непрерывно совершенствуются и изменяются. Так, например, 
первыми шагами к совершенствованию производственных процессов на японской фирме 
Тойота стала система Канбан, на смену ей пришла концепция точно-в-срок, которую в свое 
время заменила модель управления под названием бережливое производство. 

Внедрение логистических концепций управления деятельностью предприятия дает ре-
альные возможности его оптимизации. 

В последние годы на украинских предприятиях стало массовым использования логисти-
ческих методов управления. Наиболее распространенными и практичными в украинских 
реалиях оказались логистические системы Канбан и "точно в срок". Эти системы практику-
ют такие производители, как "Лакталис", "Сармат", "Чумак", "АВК", "Агрокосм", 
"Крымский ТИТАН", "Сан Интербрю Украина", "Ниссан Мотор Украина", "Криворожский 
завод горного оборудования", "Крафт Фудз Украина" [2]. 

В рамках реализации логистического управления каждое предприятие должно самостоя-
тельно определить методы его внедрения и реализации. Международная практика и много-
летний опыт показывает многогранность и разнообразие использования логистической 
оптимизации на практике. Главным преимуществом логистического управления является 
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его эффективность, которая отражается практически во всех аспектах деятельности предп-
риятия. 

Одной из главных проблем логистического управления в Украине является недостаточ-
ная информационная и нормативная база по идентификации, учете и анализе логистических 
затрат. 

4. Учет логистических расходов на сельскохозяйственных предприятиях  
Волынской области 

Хорошо организованная система учета логистических затрат предприятия позволяет их 
адекватно оценить и проанализировать. Достоверная и своевременная информация о логис-
тические расходах может значительно сократить их, поскольку управленческие решения 
будут приниматься оперативно и на основе реальных данных. 

Исследование организации учета сельскохозяйственных предприятий Волынской облас-
ти показали, что в учете данных предприятий информация о логистических расходах не 
выделяется, даже для нужд управления. По нашему мнению, это является негативным явле-
нием, поскольку теряются реальные возможности повышения эффективности деятельности 
предприятия, как за счет уменьшения расходов, так и за счет увеличения оборачиваемости 
активов, повышения качества продукции и обслуживания потребителей и тому подобное. 

Проведем анализ текущей ситуации по отражению в учете сельскохозяйственных пред-
приятий логистических затрат. В первую очередь рассмотрим их документальное оформле-
ние. 

К логистическим расходам сельскохозяйственных предприятий можно отнести расходы на: 
- транспортировку; 
- хранение и складирование; 
- обслуживания производства. 
При этом состав расходов будет следующим: 
1. транспортировка: 
1.1) собственным транспортом: 
- расход топлива; 
- амортизация транспортных средств; 
- содержание и ремонт транспортных средств (запасные части, техосмотр, страхова-

ние, услуги по ремонту и т.д.); 
- заработная плата и отчисления на социальные мероприятия водителям, и другим ра-

ботникам, задействованным в транспортировке; 
1.2) наемным транспортом: 
- оплата услуг транспортной компании; 
2. Хранение и складирование: 
2.1) Собственными силами: 
- Амортизация складских помещений; 
- Содержание и ремонт складских помещений (услуги охраны помещений или оплата 

работникам службы охраны, услуги по ремонту помещений или оплата работникам, рас-
ходы материалов, коммунальные услуги и т.д.); 

- Заработная плата и отчисления на фонд оплаты труда складских работников; 
- Расходы на погрузочно-разгрузочные работы (заработная плата работникам, аморти-

зация оборудования, упаковочные материалы); 
- Страхование запасов; 
2.2) С помощью сторонних организаций: 
- Расходы на аренду помещений; 
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- Расходы на услуги складирования; 
3. Обслуживание сферы производства. 
3.1) Расходы на обеспечение производства продукции растениеводства; 
3.2) Расходы на обеспечение производства продукции животноводства; 
4. Управление логистической системой: 
4.1) Оплата сторонним организациям за услуги логистики; 
4.2) Расходы на внутреннее управление логистической системой: 
- Расходы на заработную плату управленческого персонала отдела логистики; 
- Расходы материалов; 
- Амортизация ОС, помещений, аренда помещений и тому подобное. 
Состав логистических расходов на исследованных предприятиях отражен в табл. 4. 
Анализ мест возникновения логистических затрат на сельскохозяйственных предприя-

тиях Волынской области показал, что в основном предприятия самостоятельно осуществ-
ляют логистические операции, следовательно, их эффективный учет просто необходим. 

Таблица 4 

Состав логистических затрат сельскохозяйственных предприятий Волынской области 

Расходы СООО "Романов" ФГ "Амила" ООО "ГОР-АГРО" 

Транспортировка собственным транс-
портом 

собственным транс-
портом 

собственными и на-
емным транспортом 

Хранение и складирование 
собственными силами 
и с арендой складских 
помещений 

собственными силами 
собственными силами 
и с арендой складских 
помещений 

Обслуживание сферы про-
изводства собственными силами собственными силами собственными силами 

Управление логистической 
системой 

внутреннее управле-
ние логистической 
системой 

внутреннее управле-
ние логистической 
системой 

внутреннее управле-
ние логистической 
системой 

 
Первичные документы, содержащие информацию о логистических затратах исследо-

ванных предприятий следующие: 
1. Путевые листы или другие документы списания топлива. 
2. Ведомость начисления амортизации. 
3. Накладные на приобретение запчастей. 
4. Ведомость начисления заработной платы. 
5. Акты выполненных работ, предоставленных услуг сторонних по ремонту автотранс-

порта. 
6. Акты выполненных работ по оказанию транспортных услуг. 
7. Акты выполненных работ по оказанию ремонтных услуг. 
8. Квитанции по оплате коммунальных услуг. 
9. Накладные на приобретение материалов. 
10. Накладные на приобретение упаковочных материалов. 
11. Страховые полисы. 
12. Накладные на приобретение канцтоваров, хозяйственных материалов и т.п. 
С первичных документов информация о логистических затратах попадает на счета учета, 

такие как 23 "Незавершенное производство", 91 "Общепроизводственные расходы",  
92 "Административные расходы", 93 "Расходы на сбыт", 94 "Прочие операционные рас-
ходы" корреспондируют со следующими счетами учета: 66 "Расчеты по выплатам работни-
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кам" – в размере начисленной заработной платы и других выплат работникам; 65 "Расчеты 
по страхованию" – в размере страховых взносов на начисленную заработную плату и другие 
выплаты работникам; 685,63 в размере оплат сторонним организациям за оказанные услуги, 
выполненные работы; 201 "Сырье и материалы" – в размере стоимости материалов; 203 
"Топливо" – в размере стоимости топлива и смазочных материалов; 205 "Строительные 
материалы" – в размере строительных материалов использованных на ремонт и содержание 
помещений логистического назначения; 207 "Запасные части" – в размере стоимости за-
пасных частей на ремонт транспорта и сельхозтехники; 208 "Материалы сельхоз назначе-
ния" – в размере стоимости запасов сельхоз назначения использованных для логистических 
целей; 13 "Износ (амортизация) необоротных активов" – на сумму износа начисленного на 
необоротные активы логистического назначения.  

Информацию о логистических затратах можем частично видеть в финансовой отчетнос-
ти предприятия, однако она там отражена в составе прочих статей (табл. 5). 

Таблица 5 

Отображение информации о логистических затратах в финансовой отчетности 

Форма отчетности Строка формы отчетности Какая информация отображается 

Баланс 

Износ основных средств Сумма амортизационных отчислений на основ-
ные средства логистической деятельности и т.п. 

Запасы 

Сумма логистических затрат в составе ТЗР 
(транспортно-заготовительные расходы), отне-
сенные в первоначальную стоимость запасов, 
логистические затраты в составе незавершенно-
го производства 

Отчет о финансовых 
результатах 

Себестоимость реализо-
ванной продукции 

Логистические расходы в сумме ТЗР, других 
расходов, включаемых в себестоимость продук-
ции и т.п. 

Административные рас-
ходы 

Расходы на управление логистическими процес-
сами предприятия 

Расходы на сбыт В основном расходы на транспортировку, дру-
гие расходы на сбыт логистического характера 

Прочие операционные 
расходы Штрафы, пени и т.д. 

Чистая прибыль (убыток) 
за отчетный период 

Сумма логистических затрат влияет на величину 
прибыли или убытка предприятия 

Отчет о собственном 
капитале 

Чистая прибыль (убыток) 
за отчетный период 

Сумма логистических затрат влияет на величину 
прибыли или убытка предприятия 

Отчет о движении 
денежных средств 

Расходы на оплату: 
товаров (работ, услуг) 

Расходы на приобретение материалов, обеспе-
чивающих функционирование логистической 
системы 

Труда Расходы на оплату труда логистического персонала 
Отчислений нa социальные 
мероприятия 

Отчисления на социальные мероприятия на 
фонд оплаты труда логистического персонала 

Другие расходования Другие расходы, возникающие в пределах ло-
гистических систем 

Примечания к годо-
вой финансовой 
отчетности 

Обеспечение и резервы Отражаются обеспечения и резервы логистичес-
ких затрат 

Использование амортиза-
ционных отчислений 

Предоставляется расшифровки амортизаци-
онных отчислений в том числе, логистических 
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Финансовая отчетность не предоставляет достаточной информации о логистических 
расходах, поскольку они скрыты в составе других показателей. Для отображения логисти-
ческих расходов целесообразно ввести систему управленческой отчетности. 

Таким образом, эффективное управление логистическими процессами позволяет рацио-
нально использовать имеющиеся материальные, финансовые, трудовые ресурсы предприя-
тия. Четкое понимание сущности логистических затрат позволит их идентифицировать и 
эффективно управлять ими. Под логистическими затратами целесообразно считать расходы, 
которые возникают в процессе физического перемещения товарно-материальных ценнос-
тей, связанные с процессом выполнения заказов, а также витать возникающих в связи уп-
равлением логистическими операциями. В исследования установлено, что логистика прош-
ла эволюцию от военного понятия к экономическому и является одним из ключевых факто-
ров развития бизнеса. При этом, финансовый учет, как информационный ресурс для подго-
товки и принятия управленческих решений внутренними и внешними пользователями 
учетной информации, не позволяет раскрыть и оценить влияние логистических процессов 
на деятельность предприятия. Таким образом, система финансового учета должна транс-
формироваться в реальный управленческий инструмент и отвечать современным требова-
ниям бизнеса, в том числе аграрного. 
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РАЗШИРЯВАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА АНАЛИЗ  
НА ПЪЛНАТА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА 100 ЛВ. ПРОДУКЦИЯ 

доц. д-р Росица Иванова1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

EXPANDING THE METHODOLOGY FOR ANALYSIS  
OF THE FULL COST PER PRODUCTION OF BGN 100 
 
Abstract 
The indicator Full cost per production of BGN 100 should be considered in two aspects. On one hand, it 

should be considered as an independent object of the analysis. From this point of view, the publication should 
identify the direct factors that affect the change of the full cost per production of BGN 100. The analysis 
becomes more profound in terms of the effect of the different components of the full cost of production with 
view of the classification of expenses by types of activities, and namely the changes in the operating 
expenses, the changes in the sales expenses and the changes in the administrative expenses. It further 
identifies and assesses the influence of changes in the expenses by calculation items for each of the activities 
carried out by the company on the change of the full cost per production of BGN 100. The absolute and 
relative savings and/or surcharges by different calculation items by types of activities and their effect on the 
dynamics in question are of great interest. We suggest an expansion of the methodology for analysis of the 
full cost per production of BGN 100 by means of integrating the information for expenses by calculation 
items and by origin. 

This publication considers issues related to the impact of the changes in the accounting policy of the 
enterprise in terms of the current assessment of materials when used in the production process. Furthermore, 
it focuses on the impact of some accounting estimates and their changes on the change of full cost per 
production of BGN 100. 

In terms of the second aspect of the analysis, we speak about the identification and evaluation of the 
impact of changes in the full cost per production of BGN 100 on the profitability of sales, and thus on the 
profitability of production assets, and in general, on the enterprise’s assets. Here, we focus on the full cost per 
production of BGN 100 as an indicator – factor that has direct effect on important resultative indicators 
characterizing the business efficiency. 

 
Key words: cost; economic elements of expenses; calculation items; profitability; methodology; analysis 
JEL: M49 
 
Резюме 
Показателят "Пълна себестойност на 100 лв. продукция" се разглежда в два аспекта. Първият от 

тях е като самостоятелен обект на анализа. От тази гледна точка в статията се обосновават преките 
фактори, които оказват влияние върху изменението на пълната себестойност на 100 лв. продукция. 
Анализът се задълбочава по отношение на влиянието на отделните компоненти от състава на пълната 
себестойност на продукцията от гледна точка на групирането на разходите по видове дейности, а 
именно промените в разходите за основна дейност, промените в разходите за продажба на продукция-
та и промените в административните разходи. Установява се и се оценява влиянието на промените в 
разходите по статии на калкулацията за всяка една от дейностите, извършвани от предприятието, 
върху изменението на пълната себестойност на 100 лв. продукция. Интерес представляват абсолютни-
те и относителни икономии и/или преразходи по отделни статии на калкулацията по видове дейности 
и тяхното влияние върху динамиката на разглеждания показател. Предлага се разширяване на методи-
ката за анализ на пълната себестойност на 100 лв. продукция посредством интегриране на информа-
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цията за разходите по статии на калкулацията и по произход към всяка от тях. На тази основа се из-
вежда модел за анализ на пълната себестойност на 100 лв. продукция като функция от промените на 
разходите за основна дейност, разходите за продажба на продукцията и административните разходи. 

В статията се разглеждат и въпроси, свързани с влиянието на промените в счетоводната политика 
на предприятието по отношение на текущата оценка на материалите при тяхното влагане в производс-
твото. Също така, вниманието се насочва и към влиянието на някои счетоводни приблизителни оцен-
ки и на промените в тях върху изменението на пълната себестойност на 100 лв. продукция. 

При втория аспект на анализа става дума за установяването и оценката на влиянието на промените 
в пълната себестойност на 100 лв. продукция върху рентабилността на продажбите, а по този начин и 
върху рентабилността на производствените активи, и изобщо върху активите на предприятието. Тук 
акцентът се поставя върху пълната себестойност на 100 лв. продукция като показател-фактор, оказващ 
непосредствено влияние върху важни резултативни показатели, характеризиращи ефективността на 
бизнеса. 

Ключови думи: себестойност; икономически елементи на разходите; статии на калкулацията; 
рентабилност; методика; анализ 

 
Показателят "Пълна себестойност на 100 лв. продукция" показва себестойността на про-

дадената продукция, падаща се на 100 лв. нетни приходи от продажби на продукцията. Из-
числява се като процентно отношение между пълната себестойност и стойността на прода-
дената продукция, представена по нетни продажни цени. 

Актуалността на въпроса за методиката за анализ на пълната себестойност на 100 лв. 
продукция се обуславя и от факта, че разликата между 100 и пълната себестойност на 100 
лв. продукция представлява печалбата от продажби на продукцията, падаща се на 100 лв. 
нетни приходи от продажби. По същество това е рентабилността, изчислена на база нетни 
приходи от продажби, т.е. рентабилността на продажбите. Пълната себестойност на 100 лв. 
продукция, посредством рентабилността на продажбите, оказва влияние и върху рентабил-
ността на производствените активи, а следователно и върху рентабилността на активите на 
промишленото предприятие. 

Методиката за анализ на пълната себестойност на 100 лв. продукция дава възможност да 
се установява влиянието на преките фактори върху изменението на показателя за анализи-
раните периоди. Става дума за промените в асортиментната структура на продадената про-
дукция, промените в пълната себестойност на единица изделие (икономия или преразход) 
от състава на продадената продукция и промените в нетните продажни цени на продукция-
та, т.е. факторите, които оказват влияние и върху изменението на рентабилността на про-
дажбите. 

Поддържаната в разработката теза е, че разширената методика за анализ на пълната се-
бестойност на 100 лв. продукция, от гледна точка на групирането на разходите по видове 
дейности, по статии на калкулацията във всяка една от тях и по произход, е напълно прило-
жима в стопанската практика и полезна за бизнеса. 

Информационно осигуряване на анализа 

Основен източник на информация за анализа на пълната себестойност на 100 лв. про-
дукция е счетоводството. Необходимата за анализа информация се съдържа в синтетичната 
и аналитична отчетност по счетоводните сметки от група "Разходи за дейността". 

Информацията за разходите за основната дейност, които формират себестойността на 
продукцията, се съдържа в едноименната счетоводна сметка. Съобразно информационните 
потребности промишлените предприятия могат да организират различни системи от анали-
тични сметки за отчитане на разходите за основна дейност, напр. по вътрешни структурни 
звена, по видове изделия, по статии на калкулацията и др. Най-ниският разрез на аналитич-
ното отчитане на разходите в основната дейност е по статии на калкулацията. По същество 
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статиите на калкулацията представляват систематизирано представяне на разходите по вид, 
икономическа същност и местовъзникване, т.е. по предназначение на разходите. От данните 
по сметка "Разходи за основната дейност" се установяват абсолютната и относителна ико-
номия или преразход по отделните статии на калкулацията и тяхното влияние върху изме-
нението на пълната себестойност на 100 лв. продукция, печалбата от продажби на продук-
цията и рентабилността на продажбите. 

Информацията за разходите, които предприятието извършва във връзка с продажба на 
продукцията, се съдържа в счетоводната сметка "Разходи за продажба на продукция". Зна-
чителна част от разходите за продажба на продукцията са непреки разходи. Това означава, 
че те трябва да се разпределят между отделните видове продадена продукция. Непреките 
разходи от състава на разходите за продажба на продукцията могат да се разпределят на 
една от следните бази: фактическата себестойност на продадената продукция или количест-
вото (брой, метри и др.) на тази продукция. От данните в сметка "Разходи за продажба на 
продукцията" се установява абсолютната и относителна икономия или преразход на разхо-
дите по отделните статии на калкулацията в тази дейност, както и влиянието им върху из-
менението на пълната себестойност на 100 лв. продукция, печалбата от продажби на про-
дукцията и рентабилността на продажбите. Сумата от разходите за основната дейност и 
разходите за продажба на продукцията формира търговската себестойност на продукцията. 

Информацията за административните разходи се съдържа по сметка "Административни 
разходи". Административните разходи са непреки разходи, тъй като се извършват за общата 
организацията, управлението и обслужването на всички дейности на предприятието, т.е. те 
не могат да се отнесат към конкретна дейност. Това означава, че при приключването на 
счетоводната сметка за тези разходи, последните трябва да се разпределят във основа на 
съответна база, избрана от предприятието. От данните по сметка "Административни разхо-
ди" се установява абсолютната икономия или абсолютният преразход на разходите по ста-
тии на калкулацията в тази дейност на промишлените предприятия и влиянието им върху 
изменението на пълната себестойност на 100 лв. продукция, печалбата от продажби на про-
дукцията и рентабилността на продажбите. В състава на административните разходи участ-
ват само условно-постоянни разходи, т.е. разходи, които по отношение на измененията в 
обема на продажбите не се променят. Това не означава, че тези разходи не оказват влияние, 
което в някои случаи е съществено, върху изменението на пълната себестойност на 100 лв. 
продукция. Влиянието на административните разходи, в качеството им на непреки разходи, 
може да се установява и оценява общо върху промените, които настъпват в пълната себес-
тойност на продукцията и съответно в пълната себестойност на 100 лв. продукция. Опреде-
лен интерес представлява влиянието на тези разходи върху изменението на себестойността 
на 100 лв. продажби посредством пълната себестойност на единица изделие, в състава на 
която те участват след разпределянето им върху избрана от предприятието база. 

Сумата от търговската себестойност и административните разходи формира пълната се-
бестойност на продукцията. При определяне на пълната себестойност на 100 лв. продукция 
именно тази величина (пълната себестойност на продукцията) се съпоставя с продажната 
стойност на продукцията, представена по нетни продажни цени. За целите на анализа на 
показателят "Пълна себестойност на 100 лв. продукция", считаме за подходящо при анали-
тичното отчитане на разходите за дейността по статии на калкулацията, разходите да се 
групират и по произход. Например, в общата статия на калкулацията "Разходи за материа-
ли" по счетоводната сметка "Разходи за продажба на продукция" могат да се обособяват 
самостоятелни статии на калкулацията: разходи за амбалажни материали, разходи за горива 
и енергия, разходи за резервни части, разходи за рекламни материали и др.; по обобщава-
щата статия "Разходи за външни услуги" към сметка "Разходи за продажба на продукция" 
могат да се обособяват самостоятелни статии на калкулацията: разходи за реклама, транс-
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портни разходи, разходи за търговски вериги и дистрибуция, разходи за ремонти, разходи за 
застраховки, разходи за дизайнерски услуги и др. Организирането на подходяща аналитич-
на отчетност по синтетичните сметки от групата "Разходи за дейността" дава възможност за 
задълбочаване на анализа като се детайлизира влиянието на промените в отделните видове 
разходи по всяка самостоятелна статия на калкулацията върху изменението на пълната се-
бестойност на 100 лв. продукция, печалбата от продажби на продукцията и печалбата, па-
даща се на 100 лв. нетни приходи от продажби на продукция (рентабилността на продажбите). 

За целите и задачите на анализа на пълната себестойност на 100 лв. продукция се изпол-
зва освен счетоводна и вътрешна оперативна информация за асортиментната структура на 
продадената продукция, както и за нетните продажни цени на продукцията за анализирани-
те периоди от време. 

Разширен модел за анализ на пълната себестойност на 100 лв. продукция 

Ще представим методиката за анализ на пълната себестойност на 100 лв. продукция по 
данни от дейността на промишленото предприятие "Карина" ООД. Разширеният модел за 
анализ на този показател се базира на групирането на разходите по видове дейности, статии 
на калкулацията и произход на разходите във всяка дейност, извършвана от предприятието. 
Изходната информация за предприятие "Карина" ООД за два последователни периода се 
обобщава в таблица 1. 

Таблица 1 

Изходни данни 

Видове 
изделия 

Предходен период Текущ период 
брой относителен 

дял 
за единица изделие, 

лв. 
брой относителен

дял 
за единица изделие, 

лв. 
пълна 
себе- 

стойност

нетна 
продажна 
цена 

пълна 
себе- 

стойност 

нетна 
продажна
цена 

    
"А" 1200 40 20 25 1400 40 21 25 
"Б" 1050 35 25 28 1050 30 28 30 
"В" 750 25 30 32 1050 30 29 32 
Всичко 3000 100 Х Х 3500 100 Х Х 

 
В таблица 2 се систематизира информацията за разходите за дейността на предприятие-

то, които формират пълната себестойност на 100 лв. продукция. 
По данните от таблицата се вижда, че пълната себестойност на всички изделия се е уве-

личила, като най-голямо е увеличението за изделие "В" със 7950 лв., а увеличенията за из-
делия "А" и "Б" са съответно с 5400 лв. и 3150 лв. В резултат на тези увеличения на пълната 
себестойност на отделните видове изделия се е увеличила и пълната себестойност на цялата 
продукция с 16 500 лв. 

Определен интерес представляват абсолютните и относителни икономии по видове дей-
ности, извършвани от предприятието. 

В таблица 3 се обобщава информацията за предходния и за текущия период за разходите 
за основната дейност на предприятието. 



127 

Таблица 2 

Разходи за дейността, формиращи пълната себестойност на изделията и на цялата продукция 

Разходи по изделия 
и по 

видове дейности 

Предходен период Текущ период Отклонение (+, -) 
за 

единица 
изделие 

за 
всички 
изделия 

за 
единица 
изделие 

за 
всички 
изделия 

за 
единица 
изделие 

за 
всички 
изделия 

1. Разходи по изделия:       
Изделие "А":       
а) разходи за основна дейност 17 20400 18 25200 1 4800 
б) разходи за продажба на 
продукцията 1 1200 1 1400 0 200 

в) административни разходи 2 2400 2 2800 0 400 
г) пълна себестойност 20 24000 21 29400 1 5400 
Изделие "Б":       
а) разходи за основна дейност 22 23100 25 26250 3 3150 
б) разходи за продажба на 
продукцията 2 2100 1 1050 -1 -1050 

в) административни разходи 1 1050 2 2100 1 1050 
г) пълна себестойност 25 26250 28 29400 3 3150 
Изделие "В":       
а) разходи за основна дейност 28 21000 27 28350 -1 7350 
б) разходи за продажба на 
продукцията 1 750 1 1050 0 300 

в) административни разходи 1 750 1 1050 0 300 
г) пълна себестойност 30 22500 29 30450 -1 7950 
Всичко - 72750 - 89250 - 16500 
2. Разходи по дейности:       
а) разходи за основна дейност 67 64500 70 79800 3 15300 
б) разходи за продажба на 
продукцията 4 4050 3 3500 -1 -550 

в) административни разходи 4 4200 5 5950 1 1750 
г) пълна себестойност 75 72750 78 89250 3 16500 

 
Въз основа на тази информация се установява абсолютната икономия или абсолютният 

преразход по всяка статия на калкулацията и общо за себестойността на продукцията. По 
данните таблица 3 се вижда, че само по статията "Други разходи" е постигната абсолютна 
икономия в размер на 250 лв., а по всички останали статии на калкулацията са допуснати 
абсолютни преразходи. За себестойността на цялата продукция е допуснат абсолютен пре-
разход в размер на 15300 лв., в резултат на което пълната себестойност на продукцията се е 
увеличила със същия размер. 

В таблица 4 се обобщава информацията за разходите за основната дейност на предприя-
тието, групирани, от една страна, при обем и асортиментна структура на продукцията от 
текущия период, но по статии на калкулацията от предходния период, а от друга страна – 
разходите по статии на калкулацията за текущия период. 
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Таблица 3 

Разходи за основна дейност 

Статии на калкулацията Предходен период Текущ период Абсолютна икономия 
или абсолютен  
преразход 

лева отн.дял лева отн.дял лева 
(к.4 -к.2) 

отн.дял 
(к.5 – к.3) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Разходи за материали 47380 73,46 54860 68,75 7480 -4,71 
2. Разходи за горива и енергия 1250 1,94 2600 3,26 1350 1,32 
3. Разходи за външни услуги 870 1,35 990 1,24 120 -0,11 
4. Разходи за амортизация 1500 2,33 1500 1,88 0 -0,45 
5. Разходи за заплати 10000 15,50 15500 19,42 5500 3,92 
6. Разходи за осигуровки 2000 3,10 3100 3,88 1100 0,78 
7. Социални разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
8. Разходи за брак 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
9. Други разходи 1500 2,33 1250 1,57 -250 -0,76 
Себестойност 64500 100,00 79800 100,.00 15300 0,00 

Таблица 4 

Разходи за основна дейност 

Статии на калкулацията За фактически произведената продукция 
по себестойност 
от предходния 

период 

по себестойност от 
текущия период 

Относителна иконо-
мия или относителен 

преразход 
лева отн. дял лева отн. дял лева 

(к.4 -к.2) 
отн.дял 

(к.5 – к.3)
1 2 3 4 5 6 7 

1. Разходи за материали 50820 69,04 54860 68,75 4040 -0,29 
2. Разходи за горива и енергия 1980 2,69 2600 3,26 620 0,57 
3. Разходи за външни услуги 910 1,24 990 1,24 80 0,00 
4. Разходи за амортизация 1500 2,04 1500 1,88 0 -0,16 
5. Разходи за заплати 14000 19,02 15500 19,42 1500 0,40 
6. Разходи за осигуровки 2800 3,80 3100 3,88 300 0,08 
7. Социални разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
8. Разходи за брак 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
9. Други разходи 1600 2,17 1250 1,57 -350 -0,61 
Себестойност 73610 100,00 79800 100,00 6190 0,00 

 
Това означава, че разходите за основната дейност са представени при еднакви обем и 

асортиментна структура на продукцията (от текущия период), но по статии на калкулацията 
един път от предходния период и втори път от текущия период. Това позволява да се уста-
новят относителните икономии или относителните преразходи за всяка една от статиите на 
калкулация и общо за себестойността на продукцията. 

От данните в таблица 4 се вижда, че само по статията "Други разходи" е постигната от-
носителна икономия, а по всички останали статии на калкулацията е допуснат относителен 
преразход. 

В таблица 5 се групира информацията за разходите за продажба на продукцията за пред-
ходния и за текущия период. 
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Таблица 5 

Разходи за продажба на продукцията 

 
 

Статии на калкулацията 

Предходен период 
 

Текущ период 
 

Абсолютна икономия 
или абсолютен  
преразход 

лева отн. дял лева отн. дял лева 
(к.4 -к.2) 

отн.дял 
(к.5 – к.3) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Горива и енергия 1200 29,63 973 27,80 -227 -1,83 
2. Резервни части 150 3,70 0 0,00 -150 -3,70 
3. Рекламни материали 0 0,00 35 1,00 35 1,00 
Общо разходи за материали 1350 33,33 1008 28,80 -342 -4,53 
4. Реклама 250 6,17 100 2,86 -150 -3,32 
5. Транспортни разходи 450 11,11 250 7,14 -200 -3,97 
6. Разходи за търговски вериги и       
дистрибуция 0 0,00 100 2,86 100 2,86 
7. Разходи за ремонти 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
8. Разходи за застраховки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
9. Разходи за телекомуникации       
и куриерски услуги 300 7,41 70 2,00 -230 -5,41 
10. Разходи за дизайнерски 
услуги 

150 3,70 100 2,86 -50 -0,85 

Общо разходи за външни услуги 1150 28,40 620 17,71 -530 -10,68 
11. Разходи за заплати 1100 27,16 1350 38,57 250 11,41 
12. Разходи за осигуровки 297 7,33 325 9,29 28 1,95 
13. Социални разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Общо разходи за заплати,        
осигуровки и социални разходи 1397 34,49 1675 47,86 278 13,36 
14. Разходи за амортизация 153 3,78 150 4,29 -3 0,51 
Общо разходи за амортизация 153 3,78 150 4,29 -3 0,51 
15. Разходи за командировка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16. Разходи за мостри, участия в       
панаири и изложения 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
17.Други разходи по продажби 0 0,00 47 1,34 47 1,34 
Общо други разходи 0 0,00 47 1,34 47 1,34 
Общо разходи за продажба 4050 100,00 3500 100,00 -550 0,00 

 
От данните в таблицата се вижда, че е постигната абсолютна икономия на разходите за 

продажба на продукцията в размер на 550 лв. Тази икономия се дължи на абсолютните ико-
номии по статиите "Разходите за материали" – 342 лв., "Разходи за външни услуги" – 530 
лв. и "Разходи за амортизация" – 3 лв. Същественно с това са допуснати абсолютни прераз-
ходи по статиите "Разходи за заплати, осигуровки и социални разходи" – 278 лв. и "Други 
разходи" – 47 лв. С абсолютната икономия на разходите за продажба на продукцията в раз-
мер на 550 лв. се е намалила себестойността на продукцията за текущия спрямо предходния 
период. 

В таблица 6 е представена информацията за разходите за продажба на продукцията по 
статии на калкулацията по начин, позволяващ установяването на относителната икономия 
или относителният преразход по всяка статия и общо за себестойността на продукцията. 
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От данните в таблицата се вижда, че е постигната относителна икономия на разходите за 
продажба на продукцията в размер на 93 лв. Относителната икономия е по-малка по размер 
в сравнение с постигната абсолютна икономия на разходите за продажба на продукцията. 

В таблица 7 се обобщава информацията за административните разходи за предходния и 
за текущия период. От данните в таблицата се вижда, че е допуснат абсолютен преразход в 
размера на административните разходи за текущия в сравнение с предходния период в раз-
мер на 1750 лв. Този преразход се дължи на абсолютните преразходи по статиите "Разходи 
за материали" – 145 лв., "Разходи за външни услуги" – 706 лв., "Разходи за заплати, осигу-
ровки и социални разходи" – 889 лв., "Разходи за амортизация" – 10 лв. 

Влиянието на абсолютните икономии или абсолютните преразходи на разходите по ви-
дове дейности върху абсолютното увеличение на пълната себестойност на продукцията за 
текущия спрямо предходния период е обобщено в таблица 8. 

За установяването на пълната себестойност на 100 лв. продукцията за предходния и за 
текущия период са необходими някои допълнителни изчисления. На основата на данните, 
съдържащи се в таблица 1 се определят значенията на допълнително изчислените показате-
ли, които се обобщават в таблица 9. 

За целите на анализа по данните от таблица 9 се съставя таблица 10. На основата на ин-
формацията от таблица 10 се установяват значенията на показателя "Пълна себестойност на 
100 лв. продукция" за предходния и за текущия период. Установява се и изменението на 
показателят за текущия спрямо предходния период. 

Таблица 6 

Разходи за продажба на продукцията 

Статии на калкулацията За фактически произведената продукция по: 
разходи за 
продажба от 

предходния период

разходи за 
продажба от 

текущия период 

относителна икономия 
или 

относителен преразход
лева отн. дял лева отн. дял лева 

(к.4 -к.2) 
отн.дял 

(к.5 – к.3) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Горива и енергия 1100 30,62 973 27,80 -127 -2,82 
2. Резервни части 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3. Рекламни материали 0 0,00 35 1,00 35 1,00 
Общо разходи за материали 1100 30,62 1008 28,80 -92 -1,82 
4. Реклама 200 5,57 100 2,86 -100 -2,71 
5. Транспортни разходи 300 8,35 250 7,14 -50 -1,21 
6. Разходи за търговски вериги и 
дистрибуция 0 0,00 

0 
2,86 100 

 
100 2,86 

7. Разходи за ремонти 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
8. Разходи за застраховки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
9. Разходи за телекомуникации и   0    
куриерски услуги 250 6,96 70 2,00 -180 -4,96 
10. Разходи за дизайнерски 
услуги 

150 4,17 100 2,86 -50 -1,32 

Общо разходи за външни услуги 900 25,05 620 17,71 -280 -7,33 
11. Разходи за заплати 1150 32,01 1350 38,57 200 6,56 
12. Разходи за осигуровки 290 8,07 325 9,29 35 1,21 
13. Социални разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Общо разходи за заплати,        
осигуровки и социални разходи 1440 40,08 1675 47,86 235 7,78 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
14. Разходи за амортизация 153 4,26 150 4,29 -3 0,03 
Общо разходи за амортизация 153 4,26 150 4,29 -3 0,03 
15. Разходи за командировка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16. Разходи за мостри, участия в   0    
панаири и изложения 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
17. Други разходи по продажби 0 0,00 47 1,34 47 1,34 
Общо други разходи 0 0,00 47 1,34 47 1,34 
Общо разходи за продажба 3593 100,00 3500 100,00 -93 0,00 

 
Върху изменението на пълната себестойност на 100 лв продукция влияние оказват три 

преки фактора: 
1) Промени в асортиментната структура на продукцията. 
2) Промени в пълната себестойност на единица изделие. 
3) Промени в нетните продажни цени на изделията. 

Таблица 7 

Административни разходи 

Статии на калкулацията 
калкулацията 

Предходен 
период 

Текущ период 
 

Абсолютна икономия 
или 

абсолютен преразход 
лева отн. дял лева отн. дял лева 

(к.4 -к.2) 
отн.дял 

(к.5 – к.3) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Горива и енергия 180 4,29 225 3,78 45 -0,50 
2. Вода 0 0,00 50 0,84 50 0,84 
3. Резервни части 0 0,00 50 0,84 50 0,84 
Общо разходи за материали 180 4,29 325 5,46 145 1,18 
4. Разходи за ремонт 0 0,00 150 2,52 150 2,52 
5. Разходи за застраховка 0 0,00 276 4,64 276 4,64 
6. Данък сгради и такса смет 200 4,76 200 3,36 0 -1,40 
7. Разходи за телекомуникации       
и куриерски услуги 100 2,38 200 3,36 100 0,98 
8. Разходи за охрана 520 12,38 700 11,76 180 -0,62 
9. Разходи за анализи и  
изследвания 

0 0.00 0 0,00 0 0,00 

10. Съдебни и други такси 0 0.00 0 0,00 0 0,00 
Общо разходи за външни услуги 820 19,52 1526 25,65 706 6,12 
11. Разходи за заплати 2500 59,52 3200 53,78 700 -5,74 
12. Разходи за осигуровки 675 16,07 864 14,52 189 -1,55 
13. Социални разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Общо разходи за заплати,        
осигуровки и социални разходи 3175 75,60 4064 68,30 889 -7,29 
14.Разходи за амортизация 25 0,60 35 0,59 10 -0,01 
Общо разходи за амортизация 25 0,60 35 0,59 10 -0,01 
15.Разходи за командировка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16.Представителни разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Общо други разходи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Общо административни разходи 4200 100,00 5950 100,00 1750 0,00 
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Таблица 8 

Изменение на пълната себестойност на продукцията, лв. 

Разходи по видове дейности Влияние на факторите 
увеличение намаление 

1. Разходи за основна дейност 15300 х 
2. Разходи за продажба на продукцията х 550 
3. Административни разходи 1750 х 
Всичко увеличение и/или намаление 17050 550 
Общо влияние на факторите 16500 х 

 
Съставя се таблица 11,в която се изчислява показателят "Пълна себестойност на 100 лв. 

продукция" за двата периода, неговото изменение за текущия спрямо предходния период, 
както и влиянието на преките фактори върху динамиката на този показател. 

Таблица 9 

Допълнително изчислени показатели 

Видове 
изделия 

Пълна себестойност на продукцията, лв. Продажна стойност на продукцията, лв. 

предходен 
период 

предх.период, 
преизчислен 
при факт.обем 

текущ 
период 

предходен 
период 

предх.период, 
преизчислен 
при факт.обем 

текущ 
период 

  
"А" 24000 28000 29400 30000 35000 35000 
"Б" 26250 26250 29400 29400 29400 31500 
"В" 22500 31500 30450 24000 33600 33600 
Всичко 72750 85750 89250 83400 98000 100100 

Таблица 10 

Изходни данни 

Показатели Формула Значение, лв.
1. Пълна себестойност на продукцията през предходния период  72750 
2. Продадена продукция през текущия период по:   

а) пълна себестойност от предходния период  85750 

б) пълна себестойност от текущия период  89250 

3. Нетна продажна стойност на продукцията от предходния период  83400 
4. Продажна стойност на продукцията през текущия период по:   
а) средни нетни продажни цени на продукцията от предходния 
период  98000 

б) средни нетни продажни цени на продукцията от текущия 
период  100100 

 
От данните в таблица 11 се вижда, че за текущия в сравнение с предходния период пъл-

ната себестойност на 100 лв. продукция се е увеличила с 1,9306 лв. Това увеличение се 
дължи на по-горе посочените фактори. 
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Влияние на първи фактор. 
В резултат на влиянието на промените в асортиментната структура на продукцията пъл-

ната себестойност на 100 лв. продукция се е увеличила с 0,2698 лв. (87,5000 – 87,2302). Това 
означава, че на всеки 100 лв. нетни приходи от продажби на продукцията пълната себестой-
ност на продукцията се е увеличила с 0,2698 лв. 

Влияние на втория фактор. 
Промените в пълната себестойност на единица изделие са довели до увеличаване на се-

бестойността на 100 лв. продадена продукция с 3,5714 лв. (91,0714 -87,5000), т.е. на всеки 
100 лв. нетни приходи от продажби на продукцията пълната себестойност на продукцията 
се е увеличила с 3,5714 лв. 

Таблица 11 

Допълнително изчислени показатели 

Показатели Формула Значение, лв. 
1. Пълна себестойност на 100 лв. продукция за:   
а) предходния период 

 

87,2302 

б) текущия период 

 

89,1608 

2. Изменение на пълната себестойност на 100 лв. 
продукция (пок.1 б – пок.1 а) 

 1,9306 

3. Условни величини на пълната себестойност на 100 лв. 
продукция при: 

  

а) фактически обем и фактическа асортиментна структура,  
пълна себестойност на единица изделие нетни продажни 
цени на изделията от предходния период  

 
87,5000 

б) фактически обем, фактическа асортиментна структура,  
пълна себестойност на единица изделие от текущия 
период и нетни продажни цени на изделията от 
предходния период 

 

 
91,0714 

4. Установяване влиянието на преките фактори:   
а) влияние на промените в асортиментната структура на 
продукцията (пок.3а – пок. 1а) 

  
0,2698 

б) влияние на промените в пълната себестойност на 
единица изделие (пок.3б – пок. 3а) 

  
3,5714 

в) влияние на промените в нетните продажни цени на 
изделията (пок. 1б – 3б) 

 -1,9106 

5. Общо влияние на факторите  1,9306 
 
Влияние на третия фактор. 
Под влияние на промените в нетните продажни цени на изделията пълната себестойност 

на 100 лв. продукция се е намалила с 1,9106 лв. (89,1608 – 91,0714), което означава, че на 
всеки 100 лв. нетни приходи от продажби на продукцията, разходите, формиращи пълната 
себестойност на продукцията са се намалили с 1,9106 лв. Следователно намалението на 
себестойността на 100 лв. продадена продукция се дължи на увеличението на средните нет-
ни продажни цени на изделията. 

В резултат на общото влияние на факторите пълната себестойност на 100 лв. продукция 
се е увеличила с 1,9306 лв. [(+0,2698) + (+3,5714) + (-1,9106)]. 
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Налага се изводът, че най-силно е негативното влияние на промените в пълната себес-
тойност на единица изделие. От данните в таблица 8,както установихме по-горе, се вижда, 
че са допуснати абсолютни преразходи на разходите за основна дейност и на администра-
тивните разходи, които преразходи отнесени към промените във физическия обем на про-
дажбите, водят до увеличаване на пълната себестойност на единица изделие. 

Разходите за основна дейност, падащи се на единица изделие от състава на продадената 
продукция, за предходния период възлизат на 21,50 лв. (64500 : 3000), а текущия период те 
са 22,80 лв. (79800 : 3500), т.е. за всяка единица продадена продукция разходите за основна 
дейност са се увеличили с 1,30 лв. (22,80 – 21,50). 

Този извод се потвърждава и от направените разчети в таблица 12. 

Таблица 12 (лв.) 

Показатели Предходен 
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

1. Разходи за основна дейност (себестойност) 64500 79800 15300 
2. Нетни приходи от продажби на продукцията 83400 100100 16700 
3. Разходи за основна дейност, падащи се на 1 лв. 
нетни приходи от продажби на продукцията 0,7734 0,7972 0,0238 

4. Нетни приходи от продажби на продукцията,  
падащи се на 1 лв. разходи за основна дейност 1,2930 1,2544 -0,0386 

 
От данните в таблица 12 се вижда, че разходите за основна дейност, падащи се на един 

лев нетни приходи от продажби на продукцията (ефективност на нетните приходи от про-
дажби на продукцията) са се увеличили с 0,0238 лв. (0,7972 – 0,7734). Нетните приходи от 
продажби на продукцията, падащи се на един лев разходи за основна дейност (ефективност 
на разходите за основна дейност) са се намалили с 0,0386 лв. (1,2544 – 1,2930), което озна-
чава, че на всеки един лев разходи за основна дейност съответстват с 0,0386 лв по-малко 
нетни приходи от продажби на продукцията. 

Разходите за продажба на продукцията, падащи се на единица изделие от състава на 
продадената продукция, за предходния период възлизат на 1,35 лв. (4050 : 3000), а за теку-
щия период те са 1,00 лв (3500 : 3500), т.е. налице е намаление в размер на 0,35 лв. (1,00 – 
1,35). Тези резултати се потвърждават и от информацията в таблица 13. 

Таблица 13 (лв.) 

Показатели Предходен 
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

1. Разходи за продажба на продукцията 4050 3500 -550 
2. Нетни приходи от продажби на продукцията 83400 100100 16700 
3. Разходи за продажба на продукция, падащи се на 
1 лв. нетни приходи от продажби на продукцията 0,0486 0,0350 -0,0136 

4. Нетни приходи от продажби, падащи се на 1 лв. 
разходи за продажба на продукцията 20,5926 28,6000 8,0074 

 
От данните в таблицата се вижда, че разходите за продажба на продукцията, падащи се 

на един лев нетни приходи от продажби на продукцията са се намалили с 0,0136 лв. (0,0350 –  
− 0,0486). Нетните приходи от продажби на продукцията, падащи се на един лев разходи за 
продажба на продукцията, са се увеличили с 8,0074 лв. (28,6000 – 20,5926). Следователно на 
всеки един лев разходи за продажба на продукцията нетните приходи от продажби на про-
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дукцията са се увеличили с 8,0074 лв. Това означава, че ефективността на разходите за про-
дажби на продукцията се е повишила. 

Административните разходи, падащи се на единица от състава на продадената продук-
ция, за предходния период възлизат на 1,40 лв. (4200 : 3000), а за текущия период те са 1,70 
лв. (5950 : 3500), т.е. наблюдава се увеличение на административните разходи, падащи се на 
единица продукция с 0,30 лв. (1,70 – 1,40). Посоченото се потвърждава и от данните в таб-
лица 14. 

Таблица 14 (лв.) 

Показатели Предходен 
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

1. Административни разходи 4200 5950 1750 
2. Нетни приходи от продажба на продукцията 83400 100100 16700 
3. Административни разходи, падащи се на 1 лв. 
нетни приходи от продажби на продукцията 0,0504 0,0594 0,0091 

4. Нетни приходи от продажби на продукция, падащи 
се на 1 лв. административни разходи 19,8571 16,8235 -3,0336 

 
От тези данни се вижда, че административните разходи, падащи се на един лев нетни 

приходи от продажби на продукцията, са се увеличили с 0,0091 лв. (0,0594 – 0,0504). Нетни-
те приходи от продажби на продукцията, падащи се на един лев административни разходи, 
са се намалили с 3,0336 лв. (16,8235 – 19,8571). Това означава, че на всеки един лев извър-
шени административни разходи нетните приходи от продажби на продукцията са се нама-
лили с 3,0336 лв., т.е. ефективността на административните разходи се е влошила. 

Пълната себестойност на 100 лв. продукция ( ) може да се представи посредством 
разходите по видове дейности, падащи се на един лев нетни приходи от продажби на про-
дукцията. Формулата е следната: 

 

 (1) 

 
където: 

 са разходите за основната дейност,  
 – разходите за продажба на продукцията,  
 – административните разходи, а 

 – нетните приходи от продажби на продукцията (сумата на оборота). 
На основата на информацията в таблици 12,13 и 14 се съставя таблица 15. 
От данните в таблица 15 се вижда, че пълната себестойност на 100 лв. продукция за 

предходния период възлиза на 87,2302 лв., за текущия период тя е 89,1608 лв., а изменение-
то ѝ за текущия спрямо предходния период е в размер на 1,9306 лв. в посока на увеличение, 
както установихме и по-горе (вж. таблица 11). 

Върху изменението на пълната себестойност на 100 лв. продукция влияние оказват 
следните фактори: 

1) Промени в разходите за основна дейност, падащи се на един лев нетни приходи от 
продажби на продукцията. В резултат на влошената ефективност на нетните приходи от 
продажби на продукцията, респ. на разходите за основната дейност на предприятието, пъл-
ната себестойност на 100 лв. продукция се е увеличила с 0,0238 лв. 
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Таблица 15 

Пълна себестойност на 100 лв. продукция 

Показатели Предходен 
период 

Текущ 
период 

Отклонение 
(+, -) 

1. Разходи за основна дейност, падащи се на 1 лв. 
нетни приходи от продажби на продукцията 0,7734 0,7972 0,0238 

2. Разходи за продажба на продукцията, падащи се на 
1 лв. нетни приходи от продажби на продукцията 0,0486 0,0350 -0,0136 

3. Административни разходи, падащи се на 1 лв. 
нетни приходи от продажби на продукцията 0,0504 0,0594 0,0091 

4. Пълна себестойност на 100 лева продукция 
(пок.1 + пок.2 + пок.3) х 100 87,2302 89,1608 1,9306 

 
2) Промени в разходите за продажба на продукцията, падащи се на един лев нетни при-

ходи от продажби на продукцията. Под влияние на подобрената ефективност на нетните 
приходи от продажби на продукцията, респ. на разходите за продажби на продукцията, 
извършени от предприятието, пълната себестойност на 100 лв. продукция се е намалила с 
0,0136 лв. 

3) Промени в административните разходи, падащи се на един лев нетни приходи от про-
дажби на продукцията. В резултат на влошената ефективност на нетните приходи от про-
дажби на продукцията, респ. на административните разходи, пълната себестойност на 100 
лв. продукция се е увеличила с 0,0091 лв. 

Под влияние на трите фактора пълната себестойност на 100 лв. продукция се е увеличи-
ла с 1,9306 лв. [(+0,0238) + (-0,0136) + (0,0091)]. 

Показателят "Пълна себестойност на 100 лв. продукция" е свързан непосредствено с пе-
чалбата от продажби на продукцията, падаща се на 100 лева нетни приходи от продажби на 
продукцията, т.е. с рентабилността на продажбите. Тази връзка може да се изрази посредст-
вом формулата: 

 
 (2) 

 
където: 

 е пълната себестойност на продукцията, а 
 – печалбата от продажби на продукцията. 

По данните от таблица 1 се съставя таблица 16. 

Таблица 16 

Рентабилност на продажбите 

Видове 
изделия 

Печалба от продажби на продукцията, лв. Рентабилност на продажбите, процент 
предходен 
период 

текущ 
период 

отклонение 
(+, -) 

предходен 
период 

текущ 
период 

отклонение 
(+, -) 

"А" 6000 5600 -400 20,00 16,00 -4,00 
"Б" 3150 2100 -1050 10,71 6,67 -4,05 
"В" 1500 3150 1650 6,25 9,38 3,13 
Всичко 10650 10850 200 12,77 10,84 -1,93 
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От данните в таблицата се вижда, че рентабилността на продажбите за текущия в срав-
нение в предходния период се е намалила с 1,93 пункта (10,84% – 12,77%), а както устано-
вихме по-горе, пълната себестойност на 100 лв. продукция се е увеличила с 1,93 лв. Инди-
видуалната рентабилност на продажбите на първите две изделия се е намалила стответно с 
4,00 пункта (16% – 20%) и с 4,05 пункта (6,67% – 10,71%), а рентабилността на продажбите 
на третото изделие се е увеличила с 3,13 пункта (9,38% – 6,25%). 

Рентабилността на продажбите на изделие "А" за предходния период е по-голяма от рен-
табилността на продажбите за цялата продукция със 7,23 пункта (20% – 12,77%), а тази на 
изделия "Б" и "В" е по-малка съответно с 2,06 пункта (10,71% – 12,77%) и с 6,52 пункта 
(6,25% – 12,77%). Рентабилността на продажбите на изделие "А" за текущия период е по-
голяма от рентабилността на продажбите за цялата продукция с 5,16 пункта (16% – 10,84%), 
а тази на изделия "Б" и "В" е по-малка съответно с 4,17 пункта (6,67% – 10,84%) и с 1,46 
пункта (9,38% – 10,84%). 

По данните от таблица 11,и отчитайки връзката на пълната себестойност на 100 лв. про-
дукция с рентабилността на продажбите, се съставя таблица 17. 

Върху изменението на рентабилността на продажбите влияние оказват същите преки 
фактори, които влияят и върху динамиката на пълната себестойност на 100 лв. продукция. 

Таблица 17 

Показатели Значение, 
пункта 

1. Рентабилност на продажбите: (100 – пълна себестойност на 100 лв.)  
а) предходен период (100 – 87,2302) 12,7698 
б) текущ период (100 – 89,1608) 10,8392 
2. Изменение на рентабилността на продажбите -1,9306 
3. Установяване влиянието на преките фактори:  
а) влияние на промените в асортиментната структура на продукцията -0,2698 
б) влияние на промените в пълната себестойност на единица изделие -3,5714 
в) влияние на промените в нетните продажни цени на изделията +1,9106 
4. Общо влияние на факторите -1,9306 

 
От данните в таблици 11 и 17 се вижда, че влиянието на преките фактори върху динами-

ката на себестойността на 100 лв. продадена продукция и на рентабилността на продажбите 
е с еднакъв стойностен размер, но в противоположна посока. Промените в асортиментната 
структура на продадената продукция и на пълната себестойност на единица продукция са 
довели до намаление на рентабилността на продажбите съответно с 0,2698% и с 3,5714%, 
докато промените в нетните продажни цени на продукцията са довели до увеличение на 
рентабилността на продажбите на цялата продукция с 1,9106%. 

Влияние на промените в счетоводната политика  
върху динамиката на себестойността на 100 лв. продажби 

Разходите за материали в основната дейност на предприятието заемат най-голям относи-
телен дял в себестойността на продукцията. Това обстоятелство поражда актуалността на 
въпроса за установяване влиянието на промените в счетоводната политика относно метода 
за текуща оценка на материалите при тяхното потребление в основната дейност, върху про-
мените, които настъпват в себестойността на 100 лв. продадена продукция. 

Счетоводната политика на предприятието се определя като съвкупност от конкретни 
принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето 
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и представянето на финансовите отчети в съответствие с изискванията на счетоводен стан-
дарт (СС) 1 "Представяне на финансовите отчети".1 Промени в счетоводната политика се 
извършват в случаите, когато това се изисква по закон, от счетоводни стандарти, или ако 
промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финан-
совите отчети на предприятието.2 

Според СС 2 материалите се отписват по метода на конкретно определената стойност, а 
когато не са налице условия за неговото прилагане се препоръчва да бъде използван мето-
дът "първа входяща – първа изходяща (fifo) стойност" или методът "средно претеглена 
стойност".3 Допустим е и алтернативен подход – методът на "последна входяща-първа из-
ходяща (lifo) стойност.4 Организацията на счетоводното отчитане на разходите и начина на 
формиране на себестойността на продукцията е елемент на счетоводната политика на пред-
приятието и се прилага системно най-малко през един отчетен период.5 Това означава, че 
промяната на счетоводната политика по отношение на метода за оценка на разходите за 
материали в основната дейност на предприятието през следващи отчетни периоди, което е 
допустимо и възможно, оказва влияние върху себестойността на продукцията, а следова-
телно и върху пълната себестойност на единица изделие. По наше мнение, анализът на се-
бестойността на 100 лв. продукция и на рентабилността на продажбите, може и трябва да се 
задълбочи в тази посока. 

Заключение 

Анализът на пълната себестойност на 100 лв. продукция е типичен вътрешен анализ. Въз 
основа на получената информация финансовият мениджмънт може да взема решения за 
оптимизиране на асортиментната структура на продукцията посредством спиране на произ-
водството на губещо изделие или на изделие, което е с по-ниска рентабилност, замяната на 
едно изделие с друго, което е с по-висока рентабилност; оптимизиране на разходите за ос-
новна дейност, на разходите за продажба на продукцията и на административните разходи, 
подобряване на ефективността на разходите по видове дейности и други важни решения за 
успешното развитие на бизнеса. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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доцент, к.э.н. Виктория Кулик1,  
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Резюме 
В статье рассмотрены основные требования к информации бухгалтерского учета согласно с зако-

нодательством Украины, а также дополнительные требования к учетной информации, предлагаемые 
украинскими учеными. Принципы ведения бухгалтерского учета рассмотрены с точки зрения нацио-
нальных и международных стандартов. Автором обобщен международный опыт перехода на между-
народные стандарты финансовой отчетности стран – членов ЕС, который может быть использован в 
Украине. 

Для отдельных хозяйственных операций, которые возникают в процессе хозяйственной деятель-
ности предприятий электронного бизнеса, приведены примеры использования международных стан-
дартов финансовой отчетности. Рассмотрены особенности применения программного продукта Oracle 
E-Business Suite для ведения учета на предприятиях электронного бизнеса. 

 
Abstract 
The main requirements for accounting information have been described in the article in accordance with 

the legislation of Ukraine. Apart from that, additional requirements for accounting information, which have 
been considered by the Ukrainian scientists, have been analyzed. The principles of accounting have been 
considered in accordance with national and international accounting standards. The author has summarized 
international experience in international financial reporting in the EU-member states, which may be used in 
Ukraine. 

Individual business transactions which take place in E-business activities have been investigated in terms 
of International Financial Reporting Standards. The advantages of Oracle E-Business Suite applications, 
which may be used in E-business, have been highlighted. 

 
В эпоху развития информационных технологий и их повсеместного влияния на все ас-

пекты деятельности человека, трудно определить, что на самом деле является первичным 
при рассмотрении конкретного объекта исследования – сам объект и традиционные фак-
торы, которые влияют на него или информационные технологии, которые развиваются 
быстрыми темпами и изменяют все объекты, на которые имеют хоть малейшее, опосредо-
ванное влияние. "Информатизация коснулась всех аспектов общественно-экономического 
уклада мирового сообщества, оптимизировав информационные потоки и информационный 
обмен в национальном и международном масштабах. Не осталась в стороне и система бух-
галтерского учета, которая справедливо признана эффективным источником релевантной 
информации для нужд управления" [1, с. 30]. 

Целью статьи является определение преимуществ и недостатков применения Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности субъектами хозяйственной деятельности в Ук-
раине, а также обоснование необходимости использования международных стандартов 
финансовой отчетности предприятиями электронного бизнеса, которые осуществляют свою 
деятельность на территории Украины. 

                                                            
1 kutsenko_va@mail.ru 
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Эволюция бухгалтерского учета является вполне логичным продолжением процесса раз-
вития информационной экономики, поскольку в основе эволюции лежит идея адаптации 
под современные внутренние и внешние условия существования экономического простран-
ства, которое состоит из информации. Целью ведения бухгалтерского учета, в том числе, в 
информационной экономике является предоставление пользователям релевантной инфор-
мации для принятия решений. Для того чтобы информация бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности была релевантной, она должна формироваться в соответствии с опреде-
ленными правилами, а также соответствовать определенным требованиям. В украинском 
законодательстве, регулирующем ведение бухгалтерского учета, перечень требований к 
учетной информации и принципы ведения бухгалтерского учета четко определены. В меж-
дународных стандартах бухгалтерского учета требования к учетной информации также 
конкретизируются, вместе с условиями, которые должны соблюдаться при ведении бухгал-
терского учета и составлении финансовой отчетности (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальные подходы к информации бухгалтерского учета  
согласно с требованиями МСФО1 

В условиях функционирования информационной экономики, проблема эффективности 
бухгалтерского учета состоит не в экономии времени на решение учетных задач, а в пре-
доставлении администрации максимально возможной информации с удовлетворительной 
точностью и в минимально сжатые сроки. Качественные характеристики являются атрибу-

                                                            
1 Conceptual Framework for Financial Reporting (2015), London, S., 22. 

Главные концепции МСФЗ 

Приоритет содержания над 
формой 

Справедливая 
стоимость 

Прозрачность 

Базовые принципы (допущения) 
1) метод начисления 
2) метод непрерывности деятельности 

 
 
 
 

Основные качественные 
характеристики финансовой 

отчетности: 
1) понятность 
2) уместность 
3) надежность 
4) сопоставимость 

Принципы финансовой отчетности 
1) существенность 
2) правдивое представление 
3) превалирование сущности над формой 
4) нейтральность 
5) осмотрительность 
6) полнота 
7) своевременность 
8) баланс между выгодами и затратами 
9) баланс между качественными характеристиками 
10) достоверное и объективное представление 
 



141 

тами, делающими представляемую в финансовой отчетности информацию полезной для 
пользователей. 

На макроэкономическом уровне, больше экономической информации означает больше 
экономического могущества на микроэкономическом уровне, по сути, более качественная и 
полная информация может обеспечить: 1) определение направления развития технологий в 
стране и(или) регионе и новых инновационных методов управления, которые могут быть 
немедленно использованы; 2) определение новых сегментов рынка, которые возникают в 
ходе развития экономики, а также выявление их инвестиционной привлекательности;  
3) получение наиболее полной информации о занятости в целом и потребности в персонале 
по отдельным отраслям; 4) снижение затрат производства, расходов по доставке товаров до 
конечного потребителя и т. д. 

Насущной проблемой современного бухгалтерского учета является определенная шаб-
лонность его итогового информационного продукта без учета особенностей целевой ауди-
тории. Учетная информация как результат ведения бухгалтерского учета, которая имеет 
определенный "трафаретный характер" не выполняет своей главной задачи, то есть не удов-
летворяет интересы различных групп ее потребителей. Учетная информация в информаци-
онной экономике не теряет своей ценности, однако к ней предъявляются новые требования, 
удовлетворить которые, на данный момент, она не способна по объективным причинам. 

Поэтому, важно не только формировать бухгалтерский продукт, но и очерчивать объек-
тивные требования к информации, которая будет основным аргументом в пользу принятия 
конкретного управленческого решения. Поэтому потребители информации, "те, кто опреде-
ляет объем и структуру требуемой информации, должны сформировать еще одну систему в 
структуре бухгалтерского учета – систему отбора информации" [2]. Законом Украины "О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" предусмотрено, что информация 
бухгалтерского учета должна быть полной, правдивой и беспристрастной. Некоторые укра-
инские исследователи в области бухгалтерского учета предлагают расширить приведенный 
перечень. 

Например, Н.И. Бондар отмечает, что "информация должна отличаться своевременнос-
тью, емкостью, простотой формы и восприятия, а также отвечать следующим характерис-
тикам: репрезентативность, содержательность, полнота, доступность, своевременность, 
устойчивость, точность, достоверность, ценность [3]. 

Коллектив авторов во главе с В.В. Сопко, к требованиям к учетной информации относят: 
сопоставимость показателей учета с показателями бизнес-плана; своевременность; точ-
ность; объективность; ясность; доступность; экономичность учета [4]. 

Использование бухгалтерских программных продуктов, которые в обязательном порядке 
используются на предприятиях электронного бизнеса, усиливает содержательность учетной 
информации из-за роста ее полноты, а также уменьшает влияние человеческого фактора на 
учетно-контрольные процессы, обеспечивает объективность отражения хозяйственных 
операций; упрощает обработку данных благодаря ее автоматизации. Наиболее сущест-
венным преимуществом применения информационно-коммуникационных технологий для 
автоматизации учетно-контрольных процессов является достижение максимально полезной 
аналитичности учета. Некоторые исследователи считают, что чрезмерная аналитика может 
выступать барьером своевременности учета вследствие его сложности и информационной 
перенасыщенности, однако такое замечание несколько нивелируется в условиях уменьше-
ния трудоемкости компьютеризированного учета. Поэтому максимальная аналитика в усло-
виях применения информационно-коммуникационных технологий уменьшает энтропию 
информации в принятии эффективных управленческих решений [5]. 

Основными проблемой при формировании системы требований к учетной информации, 
является отсутствие прочной связи и взаимодействия учетных служб с системой управле-
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ния, что приводит несоответствия функций учетно-информационной системы предприятия 
целям управления. Основной недостаток в формировании учетной информации заключает-
ся в отсутствии системного подхода при создании системы критериев и показателей оценки 
ее качества, а также отсутствие системного подхода к формированию системы регулирова-
ния ее качества. 

Способами повышения качества учетной информации в условиях информационной эко-
номики являются:  

– развитие принципов формирования учетной информации, соответствующих рыночной 
экономике, а также непосредственно сформулированных в соответствии с МСФО (IAS / 
IFRS); 

– совершенствование механизма регулирования качества учетной информации; 
– обеспечение адекватной системы показателей качества учетной информации и мето-

дики их расчета. 
Таким образом, одним из важных рычагов повышения эффективности экономических и 

управленческих процессов в информационной экономике является дальнейшее совершенст-
вование системы требований к ней в процессе ее отбора, регистрации, обработки и исполь-
зования, что означает более полную реализацию этого важнейшего экономического ресур-
са. Для формирования информации бухгалтерского учета должна применяться система 
принципов, обеспечивающих ее формирование на должном уровне. 

Стоит отметить, что закрепленные на законодательном уровне принципы бухгалтерско-
го учета и финансовой отчетности не обеспечивают, по мнению многих ученых, процесс 
создания релевантной информации для принятия решений. Рассмотрим принципы бухгал-
терского учета, приведенные в Законе Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую 
отчетность в Украине": осмотрительность, полное освещение, автономность, последова-
тельность, непрерывность, начисление и соответствие доходов и расходов, превалирования 
сущности над формой, историческая (фактическая) себестоимость, единый денежный изме-
ритель, периодичность. 

В условиях функционирования информационной экономики перечень принципов бух-
галтерского учета и финансовой отчетности, очерченных Законом Украины "Про бухгал-
терский учет и финансовую отчетность в Украине" и Национальными стандартами бухгал-
терского учета постепенно теряет свою актуальность и должен быть реформирован. Автор 
данного исследования поддерживает тезис А.М. Петрука о том, что "Методологическая 
ошибка заключается в том, что эффективным может быть только комплексное применение 
принципов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Разработка 
и принятие отечественных стандартов происходит с ориентацией на МСФО, основанные на 
шестнадцати принципах (четыре еще отдельно не названы). Итак, десять принципов в укра-
инских стандартах не обеспечивают качества бухгалтерской информации" [6,c. 85]. 

После критической оценки системы принципов бухгалтерского учета и финансовой от-
четности в соответствии с требованиями информационной экономики, закрепленной на 
законодательном уровне, следует отметить, что во многих исследованиях украинских 
ученых присутствуют предложения усовершенствовать перечень принципов бухгалтерско-
го учета и финансовой отчетности (табл. 1). 

Таким образом, способы усовершенствования существующей системы принципов бух-
галтерского учета, предлагаемых украинскими исследователями, условно, можно поделить 
на четыре группы: 1) расширения перечня существующих принципов; 2) замена одних 
принципов на другие; 3) группировка принципов бухгалтерского учета по различным кате-
гориям; 4) приближение отечественных принципов бухгалтерского учета к понятиям, опре-
деленным международными стандартами бухгалтерского учета. В отдельных случаях, 
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ученые используют несколько из названных подходов к трансформации системы принци-
пов бухгалтерского учета. 

Таблица 1 

Способы усовершенствования системы принципов бухгалтерского учета  
и финансовой отчетности в Украине 

Ученый Способ усовершенствования Характеристика 
Безверхий К.В. 
[7] 

Дополнения принципов, при-
веденных в действующем 
законодательстве 

Дополнение существующей системы принципов 
бухгалтерского учета следующими принципами: 
1) сущность; 2) рациональность (экономичность) 

Бочуля Т.В. [8] Дополнения принципов, при-
веденных в действующем 
законодательстве 

Дополнительные принципы: 1) подчиненность 
общей логике управления; 2) целесообразность 
приближения функций учета к управлению; 3) 
делегирование полномочий; 4) локализация ин-
формации; 5) психологический климат; 6) эконо-
мия времени; 7) четкость; 8) конкуренция в конт-
роле; 9) методологическая независимость 

Голов С.Ф. [9] Замена традиционной сис-
темы принципов бухгалтерс-
кого учета принципами гло-
бального учета 

К принципам глобального учета ученый относит: 
1) принцип релевантной экономической совокуп-
ности; 2) принцип начисления и (или) кассовый 
принцип; 3) превалирование сущности над фор-
мой или формы над сущностью; 4) принцип реле-
вантного оценивания; 5) чувствительность к 
риску; 6) принцип сбалансированности денежных 
и неденежных измерителей; 7) принцип своевре-
менности; 8) принцип последовательности (если 
иное не указано пользователем);  
9) принцип репрезентативности 

Осмятченко В.А. 
[10] 

Дополнения принципов, при-
веденных в действующем 
законодательстве 

Ученый предлагает ввести в бухгалтерский учет 
"принципы обеспечения", к которым относятся: 
1) системность; 2) открытость; 3) совместимость; 
4) унификация; 5) эффективность 

Петрук А.М. 
[6,с. 24]  

Приближение отечественной 
системы принципов бухгал-
терского учета к требованиям 
международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчет-
ности 

Принципы нужно поделить на предположения 
(гипотезы – автономность, непрерывность, после-
довательность, периодичность) и требования 
(диспозиции – осмотрительность, полное освеще-
ние, начисления и соответствия доходов и расхо-
дов, превалирования сущности над формой, исто-
рическая себестоимость, единый денежный изме-
ритель) 

Сопко В.,  
Сопко Вал., 
Сопко О. [4] 

Замена традиционной сис-
темы принципов бухгалтерс-
кого учета двухуровневой 
системой принципов бухгал-
терского учета 

Принципом первого уровня, "основополагающим 
принципом", ученые называют принцип двойст-
венности; к принципам второго уровня, "сущест-
венным принципам", ученые относят принципы: 
1) стоимостного измерения; 2) доказательности; 
3) индивидуализации и персонификации;  
4) полноты; 5) непрерывности (историзма); 
6) единицы учета (отделения собственника пред-
приятия); 7) периодичности (учетного периода); 
8) начисления; 9) регистрации дохода; 
10) соотношение 
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Однако, исходя из трансформационных преобразований, происходящих в экономике 
Украины, бесспорным является факт перехода на МСФО в ближайшем будущем, поэтому 
проблема совершенствования отечественных принципов бухгалтерского учета в других 
направлениях потеряет свою актуальность в ближайшее время. 

Целесообразность введения МСФО часто связывается с улучшением инвестиционного 
климата в Украине, расширение деятельности международных корпораций, выходом оте-
чественных компаний на международные рынки. Однако, как подтверждают последние 
исследования, введение международных стандартов не могут существенно улучшить эко-
номическую ситуацию в стране без эффективной борьбы с коррупцией и взвешенной эко-
номической политики правительства [11]. В указанном исследовании были исследованы 
факторы, которые выступают драйверами введения МСФО (например, высокая сырьевая 
транснациональная зависимость), а также причины, обусловливающие необходимость 
взвешенного подхода стран к полному внедрению МСФО (например, политика национа-
лизма и протекционизма, проводимая правительством; слаборазвитая система профессио-
нальных бухгалтерских организаций). 

Для того чтобы понять с какими проблемами может встретиться профессиональное бух-
галтерское сообщество в Украине после введения МСФО, предлагаем исследовать опыт 
зарубежных стран, которые в данный момент столкнулись с проблемой перехода на между-
народные стандарты (Венгрия, Румыния, Хорватия). 

Все перечисленные страны являются членами ЕС, что предполагает определенную уни-
фикацию системы бухгалтерского учета этой страны и европейского законодательства, в 
тоже время каждая страна-член ЕС сохраняет свои национальные особенности (в частности, 
18 стран-членов ЕС используют Национальные стандарты бухгалтерского учета). Рассмат-
ривая проблему с другой стороны, следует отметить, что Регламентом ЕС № 1606/2002 
(Regulation (EC) No 1606/2002) предусмотрено обязательное использование МСФО для 
представления консолидированной отчетности, компаниями, чьи ценные бумаги допущены 
к торгам на рынке любого государства-члена ЕС. На развитие бухгалтерского законодатель-
ства, в большинстве стран-членов ЕС влияют государственные органы и правительственные 
организации, в то время как в 10 странах-членах ЕС унификацией и гармонизацией бухгал-
терского законодательства занимаются профессиональные организации [12]. 

В фокусе внимания исследователей в сфере бухгалтерского учета находятся следующие 
проблемы: 1) несогласованность финансового учета и налоговых расчетов, а также различия 
между национальными и международными стандартами учета; 2) сложность применения 
бухгалтерского суждения в определённых случаях; 3) целесообразность использования 
МСФО для предприятий малого да среднего бизнеса. 

Путь Венгрии к гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета с между-
народными тесно переплетается с ситуацией в Украине. Венгрия относится к странам с 
континентальной моделью регулирования бухгалтерского учета и имеет социалистическое 
прошлое. При разработке венгерских национальных стандартов в 90-х годах ХХ века, прио-
ритетными пользователями учетной информации считались фискальные органы, в то же 
время роль бухгалтерского учета как информационной базы для принятия решений и 
выполнения им социальной функции умалялось. Теперь остаются различия между финан-
совым и налоговым учетом, в обществе остается приоритетной контролирующая роль госу-
дарства. Улучшение ситуации по реформированию бухгалтерского учета и приближения 
его к требованиям международных стандартов, возможно с ростом профессиональной и 
финансовой независимости профессиональных организаций учета и налогообложения, а 
также расширением границ использования профессионального суждения в бухгалтерской 
практике [13]. 
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В Румынии, среди ученых, которые проводят исследования в сфере бухгалтерского уче-
та, отношение к профессионального суждения является очень взвешенным. Практика ис-
пользования профессионального суждения, предлагаемая МСФО во многих случаях, явля-
ется достаточно сложной для румынских бухгалтеров, поскольку более привычным для них 
является соблюдение четко установленных правил и процедур. Такая ситуация связана с 
тем, что Румыния принадлежит к числу стран с кодифицированным системой права и мно-
голетним опытом ведения бухгалтерского учета в условиях четкой регламентации. Поэтому 
для Румынии актуальными являются проблемы разработки этических и моральных норм 
для бухгалтеров, а также контроль за их соблюдением; значительное внимание в данном 
контексте уделяется необходимости создания и функционирования профессиональных бух-
галтерских организаций. Приемлемым, по мнению ученых, является вмешательство госу-
дарства в процесс эволюции бухгалтерского учета путем организации программ професси-
ональной подготовки для профессиональных бухгалтеров [14,15]. 

Главной задачей финансовой отчетности в соответствии с МСФО является ее ориента-
ция на конечного пользователя учетной информации. Учитывая, что пользователи финансо-
вой отчетности предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу отличаются от 
пользователей отчетности корпораций, такая ситуация обусловливает необходимость пе-
ресмотра отдельных требований МСФО к предприятиям указанной категории. Малыми и 
средними предприятия в условиях учета по МСФО с 2009 года применяется "МСФО для 
малых и средних предприятий (IFRS for SMEs)". Несмотря на "шаг на встречу", сделанный 
КМСБУ в сторону предприятий малого и среднего бизнеса, исходя из требований целесо-
образности и экономической формирования учетной информации, использование МСФО 
для этих предприятий является неэффективным. Введение МСФО для предприятий малого 
и среднего бизнеса негативно влияет на их деятельность, поскольку: 1) предполагает чрез-
мерную нагрузку на систему бухгалтерского учета предприятий; 2) информация, подготов-
ленная по требованиям МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса, часто не отра-
жает "истинную и объективную картину" бизнеса; 3) внедрение МСФО предполагает воз-
никновение дополнительных затрат на предприятиях, связанных с переподготовкой персо-
нала, использование "новых" программных продуктов, оплату услуг консалтинговых фирм; 
4) МСФО не учитывают "скромные" потребности пользователей информации микропредп-
риятий и могут стать причиной их закрытия [16]. 

Исследователи в области бухгалтерского учета, для которых использование системы 
прецедентного права в их странах является привычным, актуальными проблемами приме-
нения МСФО считают их неприспособленность ко всем, существующим на практике хо-
зяйственным ситуациям, и, особенно, тем, которые будут возникать в будущем в связи с 
расширением использования в бизнес-процессах информационно-коммуникационных тех-
нологий. К основным тенденциям международной системы бухгалтерского учета относятся 
следующие: 1) функционирования системы в условиях постоянно возрастающей сложности 
экономических явлений; 2) расширение перечня пользователей учетной информации и их 
потребностей; 3) приоритетная роль коммуникативной функции бухгалтерского учета;  
4) использование данных бухгалтерского учета для формирования имиджа предприятия;  
5) возрастание роли профессиональных бухгалтерских организаций в регулировании бухгалтер-
ского учета; 6) постоянное развитие международных стандартов бухгалтерского учета; 7) при-
менение международных стандартов бухгалтерского учета, в основе которых находятся прин-
ципы и правила; 8) возрастание роли пояснительной информации в финансовой отчетности. 

Указанные тенденции бухгалтерского учета широко обсуждаются в научных и научно-
практических публикациях [18,19,20,21,22]. Учитывая, что национальные стандарты бух-
галтерского учета большинства стран приближены к международным стандартам, прин-
ципы учета и требования к учетной информации являются похожими. В то же время, в ус-
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ловиях сверхбыстрых темпов изменения явлений экономической жизни, ни национальные 
стандарты, ни международные стандарты, не справляются с ролью регулятора учетных 
процедур на предприятиях электронного бизнеса. Поэтому среди западных ученых является 
актуальной дискуссия о том что должно быть первичным при регистрации фактов хозяйст-
венных операций, возникающих в новых условиях хозяйствования, которые не регламенти-
рованы МСФО – стандарты или принципы? 

Среди международных бухгалтеров-практиков идет дискуссия относительно целесооб-
разности использования бухгалтерского учета, базирующегося на международных стандар-
тах или бухгалтерского учета основанного на правилах (принципах). Отдельные исследова-
ния содержат весомые аргументы, которые подтверждают, что бухгалтерский учет должен 
осуществляться на основании стандартов, в основу которых положены основные принципы 
бухгалтерского учета. Разработка стандартов относительно отдельных объектов учета и 
видов хозяйственных операций должна осуществляться по следующей схеме: 1) измерение; 
2) признание, 3) представления; 4) раскрытие. Однако, учитывая невозможность иметь го-
товые решения для всех возможных хозяйственных ситуаций, бухгалтеры не должны бо-
яться принимать и защищать свои обоснованные решения [17]. 

Исследуя конкретные случаи применения МСФО, исследователи отмечают [23], что не 
все фактические доходы и расходы предприятия включаются в отчетность, поскольку от-
дельные стандарты требуют, чтобы некоторые из них не были отражены в Отчете о прибы-
лях и убытках (например, доход от переоценки и определенные курсовые разницы, прибыли 
и убытки от доступных для продажи финансовых активов, а также связанных с суммы те-
кущего налога и отложенного налога на прибыль) и должны быть признаны непосредствен-
но в качестве изменений в капитале. В этом контексте, как утверждают исследователи, фи-
нансовая отчетность будет неполной, поскольку будет предоставлять информацию только о 
прибыли акционеров за год, и не будет предоставлять информацию о других изменениях в 
собственном капитала. Для отражения указанной информации в отчетности, целесообразно 
в Отчет об изменениях собственного капитала включить информацию о прибылях или убы-
тках, не отражаются в Отчете о прибылях и убытках [24]. 

Учитывая особенности функционирования предприятий электронного бизнеса, связан-
ные с использованием различных способов приобретения, оплаты и доставки товаров, ко-
торые не ограничиваются границами одной страны следует отметить целесообразность 
использования на предприятиях электронного бизнеса Международных стандартов финан-
совой отчетности. 

Исследование особенностей применения международных стандартов позволило выявить 
следующие особенности для предприятий электронного бизнеса (табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности применения международных стандартов предприятиями электронного бизнеса 

Аспект бухгалтер-
ского учета 

Информация, отражаемая  
в финансовой отчетности Комментарий 

1 2 3 
Оценка запасов 
при отображении в 
отчетности 

В соответствии с требованиями зако-
нодательства в финансовой отчетнос-
ти запасы отражаются по наименьшей 
из двух оценок – первоначальной 
стоимости или чистой стоимости 
реализации 

При оценке выбытия запасов могут 
использоваться разные методы, которые 
обязательно должны быть указаны в 
учетной политике предприятия. При 
раскрытии информации о выбытии 
запасов в пояснительной записке при-
водятся формулы, использованные для 
расчета стоимости выбывших запасов 
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Продолжение 

1 2 3 
Оценка запасов 
при их выбытии 

При перемещении товаров от предп-
риятия-поставщика до предприятия-
торговой площадки (реальной или 
виртуальной) к стоимости запасов 
иногда включается часть потенциаль-
ного дохода, который может быть 
получен вследствие реализации этих 
товаров (торговая наценка) 

Способ учета товаров (по продажным 
или по покупным ценам) отражается в 
учетной политике предприятия. Выби-
рая способ учета товаров по продажным 
ценам, который предусмотрен действу-
ющим законодательством, система 
бухгалтерского учета предприятия 
вступает в противоречие с таким прин-
ципом бухгалтерского учета, как ос-
мотрительность (консервативность), 
поскольку фактически предприятие 
увеличивает стоимость запасов, отра-
жаются в балансе на величину потенци-
альной прибыли. Такой потенциальный 
доход может быть получен, а может 
быть и не получены в различных эко-
номических условиях С другой сто-
роны, если такой подход к учету това-
ров является целесообразным для пред-
приятия, то данная проблема должна 
решаться в законодательной плоскости, 
а не в плоскости формирования учетной 
политики конкретного предприятия 

Амортизация 
необоротных акти-
вов после перео-
ценки 

Суммы амортизации переоцененных 
активов должны быть представлены в 
финансовой отчетности 

При раскрытии информации в финансо-
вой отчетности целесообразно указы-
вать суммы до и после переоценки, а 
также остаточную стоимость переоце-
ненных активов и срок их полезного 
использования 

Оценка необо-
ротных активов 

При переоценке основных средств, 
сумма дополнительно начисленной 
амортизации должна быть отнесена в 
состав доходов, полученных в резуль-
тате прочей операционной деятель-
ности 

Целесообразным является отражение 
сумм таких доходов в Отчете о финан-
совых прибылях и убытках отдельной 
строкой. Поскольку, наличие таких 
доходов не должно вводить в заблуж-
дение пользователей финансовой от-
четности 

Нематериальные 
активы 

В большинстве случаев гудвилл ком-
пании не амортизируется, если иное 
не предусмотрено учетной политикой 
предприятия 

Обычно гудвилл или деловая репутация 
возникает при приобретении или объе-
динении предприятий и отображается в 
составе необоротных активов предпри-
ятия. Большинство необоротных акти-
вов предприятия амортизируются, в 
частности действующим законодатель-
ством, предусмотрен срок полезного 
использования гудвилла 10 лет. При 
амортизации гудвилла в финансовой 
отчетности должна раскрываться ин-
формация об используемых методах 
начисления амортизации, указанных в 
учетной политике и рассчитанные пока-
затели 
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Продолжение 

1 2 3 
Курсы иност-
ранных валют 

Для предприятий, сотрудничающих с 
иностранными партнерами, в учетной 
политике предприятия указывается, 
что операции по купле-продаже 
должны корректироваться на курсов-
ые разницы 

Валютные колебания, возникающие при 
осуществлении экспортных операций 
не должны включаться в величину 
дохода предприятия 

Налог на прибыль Признание отложенных налоговых 
активов происходит в результате 
налоговых разниц и предположения 
предприятия, что в будущем такие 
активы принесут экономические 
выгоды 

По нашему мнению, такие активы 
должны отображаться в финансовой 
отчетности, в случае, когда предприя-
тие имеет убедительные доказательства 
получения таких активов в будущем. 
Перечень этих доказательств должен 
раскрываться в финансовой отчетности 

 
Указанные особенности в большей степени касаются крупных компаний, акции которых 

находятся в листинге. Предприятиями электронного бизнеса, которые относятся к малым и 
средним предприятиям по объемам своей деятельности и используют международные стан-
дарты, регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется на 
основании "МСФО для малых и средних предприятий (IFRS for SMEs)". 

Бухгалтерский учет на предприятиях электронного бизнеса осуществляется с помощью 
различных программных продуктов. Учитывая, что на предприятиях электронного бизнеса 
используются информационно-коммуникационные технологии для управления всеми биз-
нес-процессами, целесообразным является применение программных продуктов в которые 
интегрированы наиболее распространенные и используемые блоки, такие как система уп-
равления ресурсами предприятия и т.д. 

Примером такого программного продукта является Oracle E-Business Suite, который 
представляет собой комплекс прикладного программного обеспечения для предприятий 
электронного бизнеса. Oracle E-Business Suite предназначен для автоматизации основных 
направлений деятельности предприятия, в том числе: финансов, производства, управления 
персоналом, логистики, маркетинга, сбыта и продаж, обслуживания заказчиков, взаимоот-
ношений с поставщиками и клиентами, и т.д. Возможности отчетности предприятий по 
международным стандартам также учтены в Oracle E-Business Suite, начиная с версии 
10.7,кроме того пользователи указанного программного продукта могут использовать спе-
циальные функции Oracle E-Business Suite для облегчения перехода на международные 
стандарты. Среди них: возможность параллельного ведения учета по МСФО и ГААП; спе-
циальные функции перехода системы бухгалтерского учета на МСФО. 

Таким образом, рассмотрев проблемы, касающиеся правил и принципов ведения бухгал-
терского учета, а требований пользователей к информации финансовой отчетности, стоит 
отметить, что внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в хозяйственную деятельность отечественных предприятий является неотвра-
тимым. И хотя, переход на международные стандарты, которые не являются идеальными, 
вызовет определенные трудности в отечественной системе учета, по мнению автора, этот 
процесс должен быть осуществлен в Украине в ближайшее время. 

Постепенный переход Украины на МСФО является необходимым условием успешного 
функционирования различных отраслей экономики, в том числе электронного бизнеса. 
Переход Украины на МСФО, изменит перечень отечественных принципов бухгалтерского 
учета, и обусловит необходимость более взвешенного и расширенного подхода к бухгал-
терских принципов, правил и бухгалтерского суждения. Главными преимуществами введе-
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ния МСФО в Украине есть дополнительные возможности для отечественных предприятий 
расширить свою деятельность за пределы Украины, привлечь иностранных инвесторов, а 
для отечественных бухгалтеров – стать частью международного профессионального сооб-
щества. 

Предприятия электронного бизнеса нацелены на осуществление деятельности, в кото-
рую вовлечены поставщики и покупатели из разных стран. Поэтому использование МСФЗ 
для предприятий электронного бизнеса является целесообразным и экономически обосно-
ванным. Бухгалтерский учет на предприятиях электронного бизнеса осуществляется с по-
мощью различных программных продуктов. Примером такого программного продукта 
Oracle E-Business Suite, который предполагает наличие удобного функционала для предпри-
ятий электронного бизнеса, которые используют МСФО, а также планируют перейти на них 
в ближайшее время.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования экологических затрат на сельскохозяйственных 

предприятиях и их зависимость от негативного воздействия на окружающую среду. Увеличение эко-
логических затрат вызывает необходимость управления экологической деятельностью в сельском 
хозяйстве.  

Важная роль в этом процессе принадлежит экономическому анализу. Он создает соответствую-
щую информационную базу, необходимую для обеспечения принятия управленческих решений. Объ-
ективность и эффективность управленческих решений зависит от точности проведенных расчетов и 
сделанных аналитических выводов.  

 
PROVISION OF EFFECTIVE MANAGEMENT  
OF ENVIRONMENTAL EXPENSES OF AGRICULTURAL ENTITIES 
 
Abstract 
The article describes specifics of environmental costs formation on agricultural enterprises and their 

dependence from negative impact on the environment. Environmental costs grows causes necessity of 
environmental management in agriculture.  

Economic analysis has important role in this process. It generates respective information base to support 
making of management decisions. Objectivity and effectiveness of management decision depends on 
accuracy of calculations performed and analytical conclusions made. 

 
В конце ХХ – начале ХХI вв. техногенная нагрузка на окружающую среду резко возрос-

ла. Загрязнение окружающей среды наносит серьезный материальный ущерб всем странам 
мира. Ежегодные убытки от негативного воздействия на окружающую среду в таких стра-
нах как США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Япония составляют от 0,4% до 2% 
ВВП; в странах Восточной Европы – 3- 5% ВВП; в странах, где происходят трансформаци-
онные процессы, в том числе и в Украине, – 6-18% ВНП [1,с. 453]. Поэтому сохранение 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала за счет уменьшения негативного 
влияния производственной деятельности и рационального использования всех ресурсов 
является глобальной проблемой социально-экономического развития общества. 

Предприятия, которые вызывают негативное воздействие на окружающую среду, несут 
дополнительные расходы. Ученые и специалисты-практики используют различные термины 
для их трактовки: "природоохранные расходы", "экологические расходы", "затраты на при-
родоохранные мероприятия", "совокупные экологические расходы", "затраты на охрану 
окружающей среды", "экологические издержки производства". Указанные понятия доста-
точно часто отождествляются и не всегда оправдано. 

В научной литературе, посвященной проблемам ресурсосбережения и охраны окружа-
ющей среды, чаще всего, используют термин "экологические расходы" как затраты матери-
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альных, трудовых, финансовых ресурсов на природоохранные мероприятия, экологические 
обязательства и другие расходы и потери, возникающие в результате негативного воздейст-
вия производственных процессов на окружающую среду. 

Экологические издержки предприятия – затраты на возмещение негативных внешних 
эффектов, которые возникают в результате добровольных или обязательных природоох-
ранных мероприятий с целью предотвращения, устранения или уменьшения нагрузок на 
окружающую среду, а также в результате потерь производительности и необратимых по-
терь сырья, материалов, энергии [2, с.19].  

На уровне предприятия под термином экологические издержки, на наш взгляд, понима-
ют расходы на компенсацию отрицательного воздействия на окружающую природную сре-
ду и микроклимат предприятия. Такие расходы необходимы для предотвращения, устране-
ния или уменьшения нагрузок на окружающую среду, снижения производительности и 
возникновения необратимых потерь ресурсов, которые появляются в результате реализации 
добровольных или обязательных природоохранных мероприятий [3, с.289]. 

Руководствуясь Инструкцией для заполнения формы государственного статистического 
наблюдения №1-экологические расходы "Отчет о затратах на охрану окружающей среды и 
экологические платежи", "Перечнем видов деятельности, принадлежащих к природоох-
ранным мероприятиям", "Методическими рекомендациями по формированию себестоимос-
ти продукции (работ, услуг )", Инструкцией "О порядке расчета и уплаты сбора за загрязне-
ние окружающей природной среды", и учитывая особенности деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий, предлагаем следующий состав экологических расходов, представ-
ленный на рис.1. 

 

 
Рис.1. Формирование экологических затрат сельскохозяйственных предприятий  

Таким образом, текущие затраты предприятия на природоохранную деятельность явля-
ются составной частью природоохранных расходов, а природоохранные расходы, в свою 
очередь, – частью экологических издержек. Экологические расходы включают все расходы 
на устранение и уменьшение вредного воздействия на окружающую природную среду и 
ущерб, который представляет собой сумму затрат на компенсацию последствий негативно-
го воздействия, упущенной выгоды и невосполнимых потерь.  

На исследуемых предприятиях (агрофирма "Камаз-Агро", сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Дружба", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответ-
ственностью "ИДНА") в состав экологических расходов включают расходы на: приобрете-
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ние минеральных удобрений, внесение минеральных и органических удобрений, рекульти-
вацию земли, хранения силоса, приобретение медикаментов, экологические платежи и 
сборы, экологический ущерб. 

Рост экологических затрат на сельскохозяйственных предприятиях вызывает необходи-
мость управления экологической деятельностью. В системе управления деятельностью 
сельскохозяйственных предприятий в целом и экологической деятельностью в частности, 
важная роль принадлежит экономическому анализу, который создает соответствующую 
информационную базу, необходимую для обеспечения принятия управленческих решений. 

Повышение роли анализа, как средства управления экологическими затратами, обуслов-
лено тем, что в условиях рыночной экономики управленческие решения должны базиро-
ваться на точных расчетах, подтверждающих их экономическую целесообразность. Чем 
выше степень аналитической обоснованности управленческих решений, тем меньше риск и 
ниже "цена" возможных негативных последствий от принятия неэффективных управлен-
ческих решений. Объективность управленческих решений зависит от обоснованности ана-
литических выводов. Таким образом, экономический анализ обеспечивает принятие опти-
мальных, эффективных, своевременных, объективных, обоснованных, гибких управленчес-
ких решений. 

Формированию фундаментальных основ природопользования, освещению методики 
анализа экологических затрат значительное внимание уделяли такие ученые как Мельник Л. 
Г., Шапочка М. К., Харичков С. К., Хвесик М. А., Царенко О.М., Буркинский Б. В., Веклич 
А. А. и другие. 

Заслуживает внимания подход Мельник Л.Г. [4,с. 137], которая предлагает следующие 
направления в осуществлении анализа природоохранной деятельности предприятия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Направления анализа природоохранной деятельности предприятия 
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Экологические расходы сельскохозяйственных предприятий, как правило, имеют теку-
щий характер, поэтому их анализ может состоять из таких этапов: 

1) анализ динамики и структуры текущих экологических затрат; 
2) анализ динамики и структуры экологических платежей и сборов; 
3) анализ доли экологических затрат в составе прочих операционных расходов; 
4) факторный анализ текущих экологических затрат и экологического налога; 
5) анализ эффективности экологических затрат. 
Количество этапов анализа зависит от его целей, глубины и уровня детализации показа-

телей. 
Анализ текущих экологических затрат АФ "Камаз-Агро", СХ ООО "ИДНА", СПК 

"Дружба" представлен в табл.1. 

Таблица 1 

Динамика текущих экологических расходов АФ "Камаз-Агро",  
СХ ООО "ИДНА", СПК "Дружба" за 2013-2015 гг. 

Предприятия Сумма затрат, тыс грн Абсолютное  
отклонение, тыс грн 

Относительное 
отклонение,% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014/ 
2013 г. 

2015/ 
2014 г. 

2014/ 
2013 г. 

2015/ 
2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Прочие операционные расходы: 

АФ "Камаз-Агро" 1299,0 3460,0 3941,0 2161,0 481,0 166,3 13,9 
СХ ООО "ИДНА" 155,0 366,0 578,0 211,0 212,0 136,3 57,9 

СПК "Дружба" 158,0 70,0 50,0 -88,0 -20,0 -55,7 -28,5 

1.1. Текущие расходы, в т.ч. 

АФ "Камаз-Агро" 762,7 1563,8 1699,5 801,1 135,7 105,0 8,6 
СХ ООО "ИДНА" 99,8 180,2 336,3 80,4 156,1 80,5 86,7 
СПК "Дружба" 100,3 60,0 45,0 -40,3 -15,0 -40,1 -25,0 

1.1.1. Расходы на вывоз органических и минеральных удобрений 
АФ "Камаз-Агро" 601,6 928,6 994,0 327,0 65,4 54,4 7,0 
СХ ООО "ИДНА" 50,2 80,8 163,3 30,6 82,5 60,9 102,1 
СПК "Дружба" 35,3 36,5 20,0 1,2 -16,5 3,4 -45,2 

1.1.2. Расходы на закупку минеральных удобрений 
АФ "Камаз-Агро" 52,0 538,4 566,1 486,4 27,7 935,3 5,1 
СХ ООО "ИДНА" 18,0 32,5 80,8 14,5 48,3 80,5 148,7 
СПК "Дружба" 16,8 8,5 9,8 -8,3 1,3 -49,4 15,2 

1.1.3. Расходы на хранение силоса 

АФ "Камаз-Агро" 21,7 35,3 50,3 13,6 15,0 62,6 44,1 

СХ ООО "ИДНА" 8,2 14,0 25,5 5,8 11,5 70,7 82,1 
СПК "Дружба" 3,3 3,5 3,5 0,2 - 6,1 - 

1.1.4. Расходы на закупку кормов 
АФ "Камаз-Агро" 79,9 55,3 80,0 -24,6 24,7 -30,7 44,7 
СХ ООО "ИДНА" 21,9 50,3 60,8 28,4 10,5 129,6 20,9 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СПК "Дружба" 42,2 8,7 8,9 -33,5 0,2 -79,3 2,3 

1.1.5. Расходы на закупку медикаментов 
АФ "Камаз-Агро" 7,5 6,2 8,5 -1,3 2,3 -17,3 37,1 
СХ ООО "ИДНА" 1,5 2,6 5,8 1,1 3,2 73,3 123,1 
СПК "Дружба" 2,7 2,8 2,8 0,1 - 3,7 - 

 
*Таблица сформирована на основании Главной Книги и Отчета о финансовых результатах  
 
Проведенный анализ текущих экологических затрат, как составляющей прочих операци-

онных расходов показал, что в исследуемом периоде в АФ "Камаз-Агро" и СХ ООО "ИД-
НА" они увеличились в 2,3 и 3,4 раза соответственно. На СПК "Дружба" экологические 
затраты снизились в 2,2 раза.  

Такие изменения в 2014 г. относительно 2013 г в АФ "Камаз-Агро" связаны с увеличе-
нием расходов на закупку минеральных удобрений в 10,8 раза, расходов на вывоз органи-
ческих и минеральных удобрений на 54,4% и на хранение силоса на 62,6%, а в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. – с увеличением расходов на закупку медикаментов на 37,1%, хранени-
ем силоса на 44,1% и закупкой кормов на 44,7%. 

В 2014 г. в СХ ООО "ИДНА" увеличение текущих расходов стало следствием роста зат-
рат на вывоз органических и минеральных удобрений на 60,9%, закупку минеральных 
удобрений на 80,5%, хранение силоса на 70,7%, закупку кормов на 129,6% и закупку меди-
каментов на 73,3%, а в 2015 г. – увеличения расходов на закупку медикаментов на 123,1%, 
минеральных удобрений на 148,7% и расходов на их вывоз на 123,1% по сравнении с пред-
ыдущими годами. 

В 2014 г. уменьшение текущих экологических затрат на СПК "Дружба" вызвано сниже-
нием затрат на закупку минеральных удобрений на 49,4% и кормов на 79,3%, а в 2015 г. – 
снижением затрат на вывоз органических и минеральных удобрений на 45,2%. 

Анализ структуры текущих расходов, как составляющей экологических затрат, предпри-
ятий представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Структура текущих экологических расходов АФ "Камаз-Агро",  
СХ ООО "ИДНА", СПК "Дружба" за 2013 – 2015 гг. 

Предприятия 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 
структуры,% 

Сумма, 
тыс. грн 

Удель-
ный 
вес,% 

Сумма, 
тыс. грн 

Удель- 
ный 
вес,% 

Сумма, 
тыс. грн

Удель- 
ный 
вес,% 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Прочие операционные расходы: 

АФ "Камаз-Агро" 1299,0 100 3460,0 100 3941,0 100 - - 

СХ ООО "ИДНА" 155,0 100 366,0 100 578, 100 - - 
СПК "Дружба" 158,0 100 70,0 10 50,0 100 - - 

1.1. Текущие расходы, в т.ч. 
АФ "Камаз-Агро" 762,7 58,7 1563,8 45,2 1699,5 43,1 -13,5 -2,1 
СХ ООО "ИДНА" 99,8 64,4 180,2 49,2 336,3 58,2 -15,1 8,9 
СПК "Дружба" 100,3 63,4 60,0 85,7 45,0 90,0 22,2 4,3 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1. Расходы на вывоз органических и минеральных удобрений 

АФ "Камаз-Агро" 601,6 78,8 928,6 59,3 994,0 58,4 -19,5 -0,8 
СХ ООО "ИДНА" 50,2 50,3 80,8 44,8 163,3 48,5 -5,4 3,7 
СПК "Дружба" 35,3 35,2 36,5 60,8 20,0 44,4 25,6 -16,3 

1.1.2. Расходы на закупку минеральных удобрений 
АФ "Камаз-Агро" 52,0 6,8 538,4 34,4 566,1 33, 27,1 -1,1 
СХ ООО "ИДНА" 18,0 18,0 32,5 18,0 80,8 24,0 - 6,0 
СПК "Дружба" 16,8 16,7 8,5 14,1 9,8 21,7 -2,5 7,6 

1.1.3. Расходы на хранение силоса 
АФ "Камаз-Агро" 21,7 2,8 35,3 2,2 50,9 2,9 -0,5 0,7 
СХ ООО "ИДНА" 8,2 8,2 14,0 7,7 25,5 7,5 -0,5 -0,2 
СПК "Дружба" 3,3 3,3 3,5 5,8 3,5 7,7 2,5 1,9 

1.1.4. Расходы на закупку кормов 
АФ "Камаз-Агро" 79,9 10,4 55,3 3,5 80,0 4,7 -6,9 1,2 
СХ ООО "ИДНА" 21,9 21,9 50,3 27,9 60,8 18,1 5,9 -9,8 
СПК "Дружба" 42,2 42,0 8,7 14,5 8,9 19,7 -27,5 5,2 

1.1.5. Расходы на закупку медикаментов 
АФ "Камаз-Агро" 7,5 0,9 6,2 0,3 8,5 0,5 -0,5 0,2 
СХ ООО "ИДНА" 1,5 1,5 2,6 1,4 5,8 1,7 -0,1 0,3 
СПК "Дружба" 2,70 2,70 2,80 4,67 2,80 6,22 1,97 1,5 

 
Анализ данных, представленных в табл.2 показал, что удельный вес текущих экологи-

ческих расходов в прочих операционных расходах АФ "Камаз-Агро", СХ ООО "ИДНА" 
уменьшился за три года на 15,6% и 8,2% соответственно, в основном, за счет снижения 
удельного веса расходов на вывоз органических и минеральных удобрений. В СПК "Друж-
ба" удельный вес текущих экологических расходов увеличился на 26,5% в следствие увели-
чения удельного веса расходов на хранение силоса на 4,4%, на вывоз органических и мине-
ральных удобрений на 9,3%, закупку минеральных удобрений на 5,1% и незначительного 
роста других статей расходов. 

Наибольший удельный вес в структуре текущих экологических расходов на исследу-
емых предприятиях имеют расходы на вывоз органических и минеральных удобрений, ко-
торые составляют на АФ "Камаз-Агро" – 78,8%, 59,3%, 58,4%; на СХ ООО "ИДНА" – 
50,3%, 44,8%, 48,5%; на СПК "Дружба" – 63,4%, 85,7%, 90,0% в 2013г., 2014 г. и 2015 г. 
соответственно. 

Наименьший удельный вес в структуре текущих экологических расходов занимают рас-
ходы на закупку медикаментов -- от 0,3 до 4,67%. 

Согласно разделу 8 Налогового Кодекса Украины предприятия платят экологический 
налог, составляют налоговую декларацию экологического налога и подают ее один раз в 
квартал в орган налоговой службы. На основе налоговой декларации экологического налога 
исследуемых предприятий проведен анализ его динамики и структуры (табл. 3). 

За 2013-2015 гг. изменения структуры экологического налога были разнонаправленными. 
На предприятии АФ "Камаз-Агро" наибольший удельный вес в сумме экологического 

налога занимает плата за выбросы углеводорода (63,9-74,4%), азота оксида (16,2-7,6%) и 
сероводорода (9,7-8,7%). Если доля последних двух постепенно снижалась, то доля платы за 
выбросы углеводорода повысилась. Негативную динамику имела также плата за выбросы 
окиси углерода и твердых веществ.  
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Таблица 3 

Динамика структуры экологического налога АФ "Камаз-Агро",  
СХ ООО "ИДНА", СПК "Дружба" за 2013-2015 гг. 

Предприятия 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 
структуры,% 

Сумма, 
тыс. грн 

Удель-
ный 
вес,% 

Сумма, 
тыс. грн 

Удель-
ный 
вес,% 

Сумма, 
тыс. грн 

Удель-
ный 
вес,% 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сумма экологического налога, в т.ч. за выбросы: 

АФ "Камаз-Агро" 4,2 100 5,9 100 6,5 100 - - 
СХ ОТОО "ИДНА" 10,9 100 15,2 10 17,8 100 - - 
СПК "Дружба" 5,4 100 6,30 100 8,0 100 - - 

1. Азота оксида 
АФ "Камаз-Агро" 0,6 16,1 0,7 11,7 0,5 7,6 -4,4 -4,1 
СХ ООО "ИДНА" 5,3 48,6 6,1 40,1 7,8 43,8 -8,4 3,6 
СПК "Дружба" 2,8 51,8 3,1 49,2 3,8 47,5 -2,6 -1,7 

2. Углерода окиси 
АФ "Камаз-Агро" 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,3 -0,3 -0,3 
СХ ООО "ИДНА" 0,1 0,7 0,1 0,6 1,0 5,6 -0,1 5,0 
СПК "Дружба" 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,6 -0,2 -0,1 

3. Твердых веществ 
АФ "Камаз-Агро" 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 0,9 -0,2 -0,1 
СХ ООО "ИДНА" 0,1 0,7 0,1 0,6 1,0 5,6 -0,1 5,0 
СПК "Дружба" 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Аммиака 
АФ "Камаз-Агро" 0,3 7,1 0,4 8,0 0,4 7,3 0,9 -0,7 
СХ ООО "ИДНА" 0,5 5,2 0,7 4,9 1,0 5,6 -0,3 0,7 
СПК "Дружба" 0,2 3,7 0,2 3,9 0,30 3,7 0,2 -0,2 

5. Фенола 
АФ "Камаз-Агро" 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 0,7 0,2 -0,4 
СП ООО "ИДНА" 0,1 0,8 1,5 9,8 2,2 12,3 9,04 2,5 
СПК "Дружба" 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 6,2 0,1 5,9 

6. Углеводорода 
АФ "Камаз-Агро" 2,6 63,9 4,0 68,1 4,8 74,3 4,2 6,2 
СХ ООО "ИДНА" 4,3 40,1 5,4 35,5 3,3 18,5 -4,6 -17,0 
СПК "Дружба" 2,0 37,4 6,50 39,6 3,0 37,5 2,2 -2,1 

7. Сероводорода 
АФ "Камаз-Агро" 0,4 9,7 0,5 9,2 0,5 8,7 -0,5 -0,5 
СХ ООО "ИДНА" 0,4 3,6 1,2 8,3 1,5 8,4 4,7 0,1 
СПК "Дружба" 0,2 5,1 0,3 5,2 0,2 3,5 0,1 -1,7 

 
* Таблица сформирована на основании Расчета № 1 к Налоговой декларации экологического нало-

га за соответствующие периоды 
  
Структура экологического налога на СХ ООО "ИДНА" незначительно отличается. Наи-

больший удельный вес в структуре экологического налога занимает налог за выбросы азота 
оксида, доля которого снизилась с 46,8% в 2013 до 43,8% в 2015г. Доля налога за выбросы 
углеводородов уменьшилась с 40,2% в 2013 г. до 18,5% 2015 г. и за весь период сократилась 
на 21,7%, что есть положительным явлением. Однако в 2015 г. доля большинства составля-
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ющих экологического налога выросла и только удельный вес налога за выбросы углеводо-
рода уменьшился на 17%. 

СПК "Дружба" имеет средние показатели по величине экологического налога. Общая 
структура экологического налога предприятия соответствует структуре на ООО "ИДНА". 
Так, наибольший удельный вес в экологическом налоге занимают выплаты за выбросы азо-
та оксида и углеводородов. Если доля налога за выбросы азота уменьшилась на 4,3% за весь 
период, то доля налога за выбросы углеводородов выросла с 37,4% в 2013г. до 37,5% в 2015 г. 

За 2013-2015 гг. сумма экологического налога по всем предприятиям возросла. Однако, 
это вызвано как незначительным ухудшения экологических параметров деятельности пред-
приятий, так и усилением инфляционных процессов в экономике страны и регуляторной 
политикой государства. 

Важным этапом анализа экологических издержек является расчет показателей эффек-
тивности. Считаем целесообразным для сельскохозяйственных предприятий определять 
показатель экологических затрат на 1 грн реализованной продукции (Еэв). Его следует ис-
пользовать как для оценки эффективности экологической деятельности предприятия за 
определенный период, так и для сравнения эффективности экологической деятельности 
предприятий отрасли. На основе отчетов о финансовых результатах (форма № 2) и данных 
субсчета 949 "Прочие расходы операционной деятельности" проведем расчет показателя за 
2013-2015 гг. 

АФ "Камаз-Агро":  Е э.в. 2013 г. = 766,91 / 59002,00 = 0,013 (грн / грн); 
 Е э.в. 2014 г. = 1569,77 / 95562,00 = 0,016 (грн / грн); 
 Е э.в. 2015 г. = 1706,06 / 142388,00 = 0,012 (грн / грн). 

СХ ООО "ИДНА":  Е э.в. 2013 г. = 110,70 / 21634,00 = 0,005 (грн / грн); 
 Е э.в. 2014 г. = 195,40 / 27703,00 = 0,007 (грн / грн); 
 Е э.в 2015 г. = 354,10 / 45610,00 = 0,008 (грн / грн). 

СПК "Дружба":  Е э.в. 2013 г. = 105,70 / 4512,00 = 0,023 (грн / грн); 
 Е э.в. 2014 г. = 66,30 / 3177,00 = 0,021 (грн / грн); 
 Е э.в. 2015 г. = 53,00 / 3532,00 = 0,015 (грн / грн). 

Сравнивая полученные значения показателя экологических затрат на 1 грн реализован-
ной продукции на исследуемых предприятиях можно сделать вывод, что он имеет незначи-
тельную динамику: на АФ "Камаз-Агро" и СПК "Дружба" – снижается, а в СХ ООО "ИД-
НА" – растет, хотя его величина меньше по сравнению с другими предприятиями. Повыше-
ние показателя свидетельствует о негативных тенденциях в экологической деятельности 
предприятия и указывает на необходимость разработки и реализации взвешенной экологи-
ческой политики. 

Таким образом, результаты экономического анализа экологических затрат используют с 
целью обоснования управленческих решений и контроля за их выполнением. Отсутствие 
полной и достоверной информации о процессах природопользования хозяйствующих субъ-
ектов создает проблемы для различных групп пользователей эколого-экономической ин-
формации, повышает всю совокупность социальных, производственных и финансовых рис-
ков. Только проведение детального экономического анализа экологических затрат на пред-
приятиях обеспечит достаточную осведомленность менеджмента об их динамике, структу-
ре, влияющих факторах и, как результат, обеспечит возможность управления их формиро-
ванием. 
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ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,  
СВЪРЗАНИ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  

И МЕРКИ ЗА ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

доц. д-р Мая Янкова Начкова, д.е.с., регистриран одитор,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Резюме 
Финансовите измами и престъпления, свързани с данъка върху добавената стойност /ДДС/ поста-

вят нови изисквания пред Европейския съюз за въвеждане на нова регулаторна рамка, която да опти-
мизира финансовия контрол върху дейността на предприятията, свързана с правилното отчитане на 
ДДС на международно европейско равнище. Надзорът върху правомерното ползване на данъчен кре-
дит, установяването и плащането на ДДС в рамките на Европейския съюз позволява преждевременно 
откриване, разпознаване и сигнализиране за възникване на финансови измами и престъпления, свър-
зани с ДДС.  

ДДС – престъпленията и свързаните с тях финансови измами от страна на корупиирани данъчни, 
митнически, полицейски и съдебни служители са сериозно предизвикателство за доверието на между-
народните партньори. Те поставят под съмнение достоверността на финансовите отчети на български-
те предприятия, което, от своя страна, води до съмнения относно пълноценното членство на Републи-
ка България в Европейския съюз.  

Необходимо е да се създадат единни счетоводни принципи, концепции, правила и добри практики, 
чрез които вярно и точно да се представя счетоводната информация, свързана с ДДС във финансовите 
отчети на предприятията. Трябва да се изградят прецизни системи за мениджмънт на риска от ДДС – 
измами и престъпления с цел осуетяване на укриването на данъчни задължения, свързани с ДДС и 
неправомерното ползване на данъчен кредит от предприятията. Важно е да се подобри координацията 
и ефективното партньорство с различни международни институции и организации с цел предотвратя-
ване на финансови измами и престъпления с ДДС. 

 
VALUE ADDED TAX – RELATED FINANCIAL FRAUDS AND CRIMES  
AND THEIR REPORTING IN THE ENTERPRISES’ ACCOUNTANCY  
 
Abstract 
Value Added Tax /VAT/ – related financial frauds and crimes put new requirements for the European 

Union to introduce a new regulatory framework, which will optimise the financial control on the enterprises’ 
business in terms of the proper reporting of VAT at international European level. Supervision on the proper 
use of input tax, identification and payment of VAT within the European Union allows early finding, 
identification and warning of the occurrence of VAT-related financial frauds and crimes.  

VAT crimes and the related financial frauds by corrupt tax, customs, police and judicial officers are a 
serious challenge for the trust of the international partners. They bring the authenticity of the financial 
statements of the Bulgarian enterprises in question, which in its turn, casts doubt in terms of the full-value 
membership of the Republic of Bulgaria in the European Union.  

Common accounting principles, concepts, rules and good practices need to be established for the fair and 
correct reporting of the VAT-related accounting information in the enterprises’ financial statements. Precise 
systems for VAT frauds and crimes risk management should be developed for the purposes of avoiding the 
concealment of VAT-related tax payables and the illegal use of input tax by the enterprises. It is very 
important to improve the coordination and efficient partnership with different international institutions and 
organsiations for the purposes of preventing VAT – related financial frauds and crimes. 

 
Ключови думи: финансови измами и престъпления, данък върху добавената стойност /ДДС/, да-

нъчен кредит, вътрешно общностна доставка /ВОД/, вътрешно общностно придобиване /ВОП/. 
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Увод  

Данъкът върху добавената стойност /ДДС/ е съществен фактор за развитието на иконо-
миката на една страна. Той е най-важният източник на приходи в Републиканския бюджет. 
Най-голям дял от данъчните приходи се пада на него. Той е републикански, косвен и мно-
гофазен данък. С ДДС се облагат всички реализирани сделки на стоки и услуги на всеки 
етап от движението на стоката или услугата до крайния потребител. С него се облага доба-
вената стойност на стоките и услугите, а се изключват производствените разходи. Той се 
включва в цените на стоките и услугите и се заплаща от крайния потребител. Чрез ДДС се 
стимулират търговците към бърза и пълна реализация на стоките и услугите. Целта на обла-
гането с ДДС е да се осигуряват равномерни, постоянни и значителни приходи в Държавния 
бюджет. С извършване на финансови измами и престъпления с ДДС се намаляват постъп-
ленията в Държавния бюджет. Целта на измамите с ДДС е придобиване на имотна облага 
като се избегне плащане на данъчни задължения в държавната хазна и източване на същата 
чрез възстановяване на данъчен кредит.  

 Финансовите измами и престъпления, свързани с ДДС дестабилизират както отделните 
национални икономики, така и развитието икономиката на целия Европейския съюз и на 
света като цяло. Тези престъпления представляват значителна обществена опасност.  

Престъпленията и финансовите измами с ДДС, по данни на Главна Дирекция "Крими-
нална полиция" на МВР, значително надвишават останалите данъчни измами и престъпле-
ния.[1]  

В България се забелязва скокообразен ръст на престъпленията с ДДС в последните годи-
ни. Тенденцията при тези престъпления, по данни на Националната агенция за приходите, е 
към увеличаване на случаите с международен и организиран характер, свързани с нелоялна 
конкуренция и пазарни изкривявания. [2] 

ДДС – престъпленията и свързаните с тях финансови измами от страна на корупиирани 
данъчни, митнически, полицейски и съдебни служители са сериозно предизвикателство за 
доверието на международните партньори. Те поставят под съмнение достоверността на 
финансовите отчети на българските предприятия, което от своя страна, води до съмнения 
относно пълноценното членство на Република България в Европейския съюз.  

І. Наказателно-правна характеристика на финансовите измами  
и престъпления с ДДС 

Финансовите измами и престъпления, свързани с ДДС засягат специфичен вид общест-
вени отношения, които касаят правилното функциониране на данъчната система на страна-
та и са в основата на правилното установяване и плащане на данъчни задължения.  

Данъчната измама е форма на умишлено укриване на данъци. Тя е наказуема по наказа-
телно правен ред. Укриването на данъци представлява извършване на незаконни действия 
за избягване или пренебрегване на данъчни задължения чрез неплащане или заплащане на 
данъци в по-малък размер, отколкото данъчният субект е правно задължен да плати, като 
укрива доходи или счетоводна и друга информация от данъчните органи. Поради важността 
на тези обществени отношения, които могат да бъдат обект на посегателство, свързано с 
неправомерното и незаконно "спестяване" на средства, чрез "избягване установяването" или 
"плащането" на данъчни задължения в големи размери, в Наказателния кодекс на Република 
България е дадена легална дефиниция за целите на наказателното право.[3] Там е предвиде-
но изпълнителното деяние да се осъществи при две алтернативни форми: избягване на ус-
тановяването или плащането на данъчни задължения. Изпълнителното деяние може да бъде 
осъществено в една или в повече от следните форми: 

- неподаване на декларация по Закона за ДДС /ЗДДС/; 
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- потвърждаване на неистина или затаяване на истина подадена декларация по ЗДДС; 
- неиздаване на фактура или друг счетоводен документ; 
- унищожаване, укриване или несъхранение в законоустановения срок на счетоводни до-

кументи или регистри; 
- осъществяване или допускане осъществяването на счетоводство в нарушение на изис-

кванията на счетоводното законодателство; 
- съставяне или използване на документи с невярно съдържание, на неистински или 

преправени документи при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство 
или при предоставяне на информация пред органите по приходите или публичен изпълни-
тел; 

- приспадане на неследващ се данъчен кредит. 
Втори състав от Наказателния кодекс на Република България криминализира незаконно-

то "получаване" от Държавния бюджет на неследваща се парична сума в големи размери и 
даването на възможност на друго лице да получи такава сума.[4] Субектът на отговорност 
при данъчните престъпления обичайно е данъчно задълженото лице. Данъчният субект е 
лицето, което не подава декларация по ЗДДС или отразява в нея неверни обстоятелства. По 
този начин той неправомерно ползва данъчен кредит или го получава неоснователно. Су-
бект на отговорност, когато данъчно задължено е юридическото лице се явява управителят, 
управляващият съдружник или пълномощникът, водещ дейността на дружеството, т.е. фи-
зическото лице, което по закон или регистрация управлява и представлява юридическото 
лице. Счетоводителят също е възможен субект на отговорност при данъчните престъпления 
в случаите, когато съставя счетоводни документи с невярно съдържание с цел избягване 
или осуетяване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери. 
Основание за търсене на наказателна отговорност от страна на счетоводителя може да бъде 
и умишленото водене на счетоводството на предриятието в нарушение на установените 
изисквания на данъчните закони. Наказателната отговорност е свързана с конкретно винов-
но поведение на субекта на отговорност /в случая – счетоводителя/, независимо от факта, че 
неплатените данъчни задължения са свързани с дейността на юридическото лице, което се 
явява данъчен субект. В повечето финансови измами и престъпления с ДДС е установено и 
участие на други субекти, свързани по един или друг начин с данъчния субект като служи-
тели на гранична полиция, на митническата администрация, на Националната агенция за 
приходите /НАП/, на съда и прокуратурата, адвокати, нотариуси, дипломирани експерт-
счетоводители. Формата на съучастие на тези субекти в данъчните престъпления и измами е 
различна – подбудителство, извършителство или помагачество. 

При финансовите измами и престъпления с ДДС е необходимо да се установи размера на 
причинената вреда, т.е. какъв е размерът на сумата, придобита в резултат на неправомерно 
възстановяване на ДДС или укриване на данъчно задължение и невнасяне на ДДС. Необхо-
димо е своевременно да се уведомят следствените и съдебните органи в страната, ИНТЕР-
ПОЛ и ЕВРОПОЛ – в чужбина за извършените ДДС – престъпления и измами като се прос-
леди и начина на реализиране на придобитите средства от извършителите – закупуване на 
вещи, услуги, недвижими собствености и др. 

Данъчните престъпления не са само деяния, засягащи пряко данъчната система. Те могат 
да бъдат от финансово и друго естество, които имат косвено отношение към функционира-
нето на данъчната система, а именно:  

- умишлено възпрепятстване на данъчен орган да изпълнява служебните си задължения;  
- създаване на организация с нестопанска цел, за да се освободи дейността ѝ от данъци; 
- преобразуване на търговско предприятие с цел избягване, неустановяване или неп-

лащане на данъчни задължения. 
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ІІ. Престъпни схеми за измами и престъпления с ДДС 

Престъпните схеми за измами и престъпления с ДДС обикновено се създават и контро-
лират от организирана престъпна група. В тези схеми често неволно попадат и честни тър-
говци, на които в последствие се отказва от органите на данъчната администрация възста-
новяване на данъчен кредит. 

Измамите и престъпленията с ДДС се разделят условно на две групи: 
1. Измами и престъпления, свързани с укриване на данъчни задължения по Закона 

за ДДС – тези измами имат за цел спестяване на ДДС и получаване на ценови предимства 
за реални стоки или услуги от реални фирми. При тях Държавният бюджет е ощетен от 
невнесен ДДС върху реално създадена добавена стойност. Методите за извършване на тези 
измами и престъпления са укриване на облагаеми приходи от продажби или надценяване на 
облагаеми покупки на стоки или услуги с цел приспадане на по-голям данъчен кредит. Ос-
новните инструменти на измамите и престъпленията от тази група са: продажби на стоки и 
услуги без издаване на фактури; издаване на фиктивни или надценени фактури, фактурира-
не на продажна цена, която е значително под реалната и фактуриране на реалната цена за 
продадени количества, които са значително под реалните. 

2. Измами и престъпления, свързани с източване на ДДС от Държавния бюджет 
чрез вериги от фиктивни сделки и търговци – тези измами имат за цел не укриване на 
ДДС, а неправомерно възстановяване на данъчен кредит. Методите за извършване на тези 
измами и престъпления са неправомерно възстановяване на данъчен кредит чрез подценя-
ване на приходите от продажби или надценяване на покупките на стоки или услуги; използ-
ване на специални схеми с фиктивни сделки от регистрирани по ЗДДС търговци, които се 
опитват да вкарат в легален оборот притежавания от тях паричен ресурс с неизяснен произ-
ход или регистрирани по ЗДДС фирми – фантоми, които ще изчезнат или фалират, преди да 
издължат на Държавния бюджет надценения ДДС. Често тези два типа данъчно задължени 
лица са свързани и действат заедно като част от верига за източване на ДДС от държавната 
хазна. Основните инструменти на измамите и престъпленията от тази група са: измама с 
фиктивен износ, измама с неплатежоспособен фиктивен търговец (missing trader fraud), 
международна кръгова измама (carousel fraud), хибридни и производни схеми за източване 
на ДДС. 

Измамите с фиктивен износ се осъществяват чрез фиктивни вътрешно общностни дос-
тавки /ВОД/ и вътрешно общности придобивания /ВОП/ или износ за трети страни, които не 
са членки на Европейския съюз. Основната цел на тези измами е да се създаде произход на 
потоци от стоки и услуги, без тези стоки и услуги да бъдат доставяни или придобивани. 
Така на практика се извършват фиктивни сделки, чрез които се укриват задължения за на-
числяване на ДДС или се възстановява неправомерно данъчен кредит за тях. 

Измамите с неплатежоспособен фиктивен търговец се извършват от така наречените 
"липсващи търговци", които извършват само продажби без никакви покупки на стоки или 
услуги; новорегистрирани по ЗДДС търговци със значителни обороти; търговци, извърш-
ващи плащания по банков път за сделки, които реално не са извършени с цел да се придаде 
реалност на сделката. Ролята на "липсващите търговци" е чрез декларирането на фиктивни 
сделки да се генерира значителен по размери данъчен кредит, който да се възстанови от 
следващите фирми по веригата. На бедни или неграмотни лица, лица от ромски произход, 
криминално проявени лица, наркозависими лица, клошари, алкохолици и други се регист-
рират фиктивни фирми, както и фирми – "буфери", които предхождат фиктивните доставки 
за търговците – крайни получатели, както и фирми – "чистачи" ("бушони"), които издават 
фактурите за фиктивните сделки на фирмите – "буфери". Фирмите работят по няколко ме-
сеца, управляват се от упълномощен адвокат или друго лице чрез нотариално заверено пъл-
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номощно, издават фактури за неясни или фиктивни доставки и не внасят ДДС за тях. Фал-
шивите фактури се препродават на други компании, които ползват от тях данъчен кредит 
или ги използват, за да намалят дължимия от тях ДДС. Много често неплатежоспособните 
търговци са реално съществуващи фирми, но след като са попаднали в схема за източване 
на ДДС или са изиграли вече ролите си в такива схеми, са препродадени или прехвърлени 
като търговско предприятие на подставени социално слаби или неграмотни лица, от които 
не могат да бъдат събрани никакви данъчни приходи. 

Основните индикации за извършване на финансови измами и престъпления с ДДС от 
фиктивните търговци са:  

- отчитане само на покупки без продажби на стоки и услуги; 
- множество търговци, регистрирани по ЗДДС на един данъчен адрес; 
- честа смяна на търговски и данъчни адреси на търговеца; 
- несъществуващи или затворени /неработещи/ офиси на търговци на посочените да-

нъчни адреси; 
- регистриране или прехвърляне на търговското предприятие на фиктивни или несъ-

ществуващи собственици; 
- честа и пълна смяна на управителни органи сцел избягване на имуществена и наказа-

телна отговорност; 
- значителни обороти, натрупани от новорегистрирани по ЗДДС търговци; 
- резки колебания в оборотите на търговеца; 
- липса на реални парични потоци по банкови сметки; 
- липса на търговски договорни взаимоотношения; 
- често издавани кредитни известия за анулиране на сделки; 
- регистриране на продажни цени, значително отклоняващи се от пазарните; 
Международната кръгова измама е класическа схема за ДДС – измами и престъпления. 

Тя се извършва на територията на две или три държави – членки на Европейския съюз като 
включва верига от многократни трансгранични покупко – продажби. Чрез такава верига се 
затруднява противодействието на надзорните органи и се умножава ефекта на "липсващия 
търговец". В тази схема участват три фиктивни търговеца – "липсващ търговец", фирма – 
"буфер" и фирма – "ползвател". "Липсващият търговец" придобива стоката от друга държа-
ва – членка на Европейския съюз и я продава в страната си без да плаща ДДС. Стоката се 
продава директно на фирмата – "ползвател" (краен получател) или на един или повече фир-
ми – "буфери" преди него. Фирмата – "ползвател" в последствие продава стоката на фирма 
от трета държава – членка на Европейския съюз и иска от бюджета на държавата си данъчен 
кредит. Фирмата – "буфер" балансира ДДС за внасяне с ДДС за възстановяване и също не 
внася ДДС в Държавния бюджет. Чрез този вид ДДС – измама се избягва плащането на 
данъчното задължение като се декларира дължимия данък, но не се внася в бюджета или се 
балансират задълженията по ЗДДС чрез фиктивни покупки от други "липсващи търговци". 

Хибридните и производни схеми за източване на ДДС представляват комбинация от две 
или повече схеми за измами и престъпления с ДДС. Много често измамите и престъпления-
та, свързани с укриване на данъчни задължения по ЗДДС прерастват в схеми за източване 
на ДДС от Държавния бюджет. 

ІІІ. Мерки за превенция и противодействие  
на измамите и престъпленията с ДДС 

Важен фактор за противодействие на измамите и престъпленията с ДДС е извършваната 
от Националната агенция по приходите селекция на търговците, регистрирани по ЗДДС за 
данъчни проверки и ревизии. С цел постигане на висока ефективност от контролно-
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ревизионната дейност на данъчния орган се прилага диференциран подход за оценка на 
риска в различните отрасли и сфери на икономиката на страната в зависимост от специфи-
ката на дейността на проверявания търговец. Най-голямо значение при селекцията на тър-
говците имат рисковите отрасли и сектори, в които са установени множество извършени 
финансови измами и престъпления с ДДС като: производството и търговията селскостопан-
ски продукти; строителството; търговията на стоки "втора употреба"; интернет-услугите; 
услугите, свързани с интелектуалната собственост; рекламните, транспортните, маркетин-
говите, управленските и други услуги от непроизводствената сфера на икономиката на 
страната. 

Мерките за превенция на финансовите измами и престъпления с ДДС, които се предприемат са: 
1. Усъвършенстване на нормативната уредба на ДДС; 
2. Усъвършенстване на нормативната уредба на наказанията за финансови измами и 

престъпления с ДДС; 
3. Усъвършенстване на техниката на данъчния контрол за разкриване на финансови из-

мами и престъпления с ДДС; 
4. Системно извършване на сравнителен анализ на счетоводната и статистическата ин-

формация от годишните финансови отчети, от приложенията към тях и от отчетите за 
дейността на търговците, регистрирани по ЗДДС. 

В момента, най- често прилаганите мерки за противодействие на финансовите измами и 
престъпления с ДДС от страна на органите на данъчен контрол в страната са:  

1. Провеждане на данъчно производство за установяване на солидарна отговорност чрез 
извършване на данъчна проверка или данъчна ревизия, съгласно ЗДДС. [5]; 

2. Запориране на имуществото, блокиране на банковите сметки и на разплащания в брой 
на извършителите на финансови измами и престъпления с ДДС с цел обезпечаване на дър-
жавните вземания по повод на установени данъчни задължения. 

3. Служебна дерегистрация по ЗДДС на липсващите търговци; 
4. Установяване на неправомерно ползване на данъчен кредит, отказ от възстановяване 

на данъчен кредит и корекция съгласно ЗДДС. [6]; 
5. Набавяне на доказателства във връзка с осъществяването на административни произ-

водства и налагане на административни наказания по ЗДДС, ППЗДДС и ДОПК. 
6. Иницииране на забрана за напускане на страната на разкрити участници в престъпни 

схеми, свързани с ДДС. 
7. Иницииране на наказателно преследване на извършителите пред следствените органи 

и прокуратурата. 
8. Предпазване от унищожаване на доказателства. 
Най-често срещаните проблеми при прилагане на мерките за противодействие на финан-

совите измами и престъпления с ДДС са: 
а) вътрешно – организационни проблеми; 
б) трудности при прилагането на солидарната отговорност по ЗДДС; 
в) решенията на съдилищата по повод на липсата на доставка; 
г) недостатъчно ефективната координация между отделните институции – данъчни ор-

гани, следствие, прокуратура, съд; 
д) ограничените правомощия на данъчните органи /напр. те нямат право да претърсват и 

изземват вещи за доказателства/; 
е) силно рестриктивен режим относно данъчно-осигурителната информация и банковата 

тайна и др. 
Много често финансовите измами и престъпления с ДДС се извършват в синхрон с из-

вършването на финансови измами за укриване на други данъчни задължения, свързани с 
корпоративен данък, акциз, мита, данък върху доходите на физически лица и др.  



166 

За разкриването на данъчните престъпления е необходимо да се изследват счетоводните 
документи, издадени и получени от търговеца, като се подлагат на криминалистични и сче-
товодни експертизи. Криминалистичните експертизи установяват начина, по който е изгот-
вен документът, подправяно ли е съдържанието му, неговите реквизити, подписи и печати. 
Изготвят се графологически и други експертизи. Счетоводните експертизи изясняват досто-
верността и законосъобразността на счетоводните документи; правилността на отчетените 
счетоводни статии за извършените от търговеца стопански операции; размерът на неплате-
ните, занижените и неправомерно възстановените данъци; имуществената и наказателната 
отговорност на лицата, извършители на данъчни измами и престъпления. За изготвянето на 
счетоводни експертизи най-често се използват независими експерти като дипломирани 
експерт-счетоводители, регистрирани одитори. 

Необходима е превенция на финансовите измами и престъпления, свързани с ДДС и по-
строг контрол върху дейността на данъчно задължените лица с цел опазване на приходите 
от ДДС в държавната хазна и запазване на икономическата стабилност на държавата.  

Финансовите измами и престъпления, свързани с ДДС поставят нови изисквания пред 
Европейския съюз за въвеждане на нова регулаторна рамка, която да оптимизира финансо-
вия контрол върху дейността на предприятията, свързана с правилното отчитане на ДДС на 
международно европейско равнище. Надзорът върху правомерното ползване на данъчен 
кредит, установяването и плащането на ДДС в рамките на Европейския съюз позволява 
преждевременно откриване, разпознаване и сигнализиране за възникване на финансови 
измами и престъпления, свързани с ДДС.  

ДДС – престъпленията и свързаните с тях финансови измами от страна на корумпирани 
данъчни, митнически, полицейски и съдебни служители, нотариуси, адвокати и др. са сери-
озно предизвикателство за доверието на международните партньори. Те поставят под съм-
нение достоверността на финансовите отчети на българските предприятия, което, от своя 
страна, води до съмнения относно пълноценното членство на Република България в Евро-
пейския съюз.  

Необходимо е да се създадат единни счетоводни принципи, концепции, правила и добри 
практики, чрез които вярно и точно да се представя счетоводната информация, свързана с 
ДДС във финансовите отчети на предприятията. Трябва да се изградят прецизни системи за 
мениджмънт и оценка на риска от ДДС – измами и престъпления с цел осуетяване на укри-
ването на данъчни задължения, свързани с ДДС и неправомерното ползване на данъчен 
кредит от предприятията. Важно е да се подобри координацията и ефективното партньорст-
во с различни международни институции и организации с цел предотвратяване на финансо-
ви измами и престъпления с ДДС. 
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Abstract 
In support of the critical analysis justifying the necessity of reintroducing "prudence" in the Conceptual 

Framework for Financial Reporting (CF), the article provides further results as well as views and arguments, 
based on research, provoked by the International Accounting Standards Board’s (IASB) decision to revise the 
CF (in September 2010) and remove "prudence" in favour of "neutrality" as a qualitative characteristic. The 
article focuses on a rich palette of reasoning from various academic and research viewpoints. The author’s 
aim is not to discuss the role of the CF, or its objectives, but to contribute to the current debate on a 
complicated and highly controversial issue, raised in the Discussion Paper (DP), followed by the Exposure 
Draft (ED) containing proposals for a revised CF (January 2014,May 2015). 

The thesis held by the author is that for a considerable number of reasons it is imperative to restore the 
definition of "prudence" in the CF, subject to revision (yet expected) as an introduction to the International 
Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS) with a clearly defined 
content in order to avoid misinterpretation or misunderstanding, which, in my view, will not impair, but will 
support "neutrality". 

On the basis of my long-lasting research alongside the close observation of the regulatory process, I am 
inclined to assert that the EU accounting standards setter, who is responsible, due to its prerogatives, for the 
ambiguities or at least misconception, has not been consistent in its policy with regard to prudence .The 
development and deliberations as of December 2016 and January 2017 around the revision of the CF have 
confirmed that once more. 

KEYWORDS: financial reporting, prudence, conservatism, neutrality, hidden reserves, transparency 
 

 ‘Accounting must remain clear, understandable, and suffused with common  
sense. Because accounting is not a matter to be left solely in the hands of technicians, 

 the Superior Council of the OEC is very dedicated to preserving solid links  
with fundamental research, so that such association is able to avoid  

the brutal and systematic acculturation of our accounting standards...  
The principle of prudence is the perfect illustration of this point.  

Indeed, this principle is linked to our style of governance,  
to our traditional manner of representing the activity of companies,  

based on a long term view of business life and not focused solely on their volatility.  
Furthermore, it is its social and institutional role of supporting employment  

and the creation of wealth over time which differentiates our continental  
accounting from the more patrimonial Anglo-Saxon model …  

together we must turn accounting into a meaningful art.’1 
 

Joseph Zorgniotti,  
The Chairman of the Superior Council of the Ordre des experts-comptables (OEC) 

                                                            
1 Zorgniotti, J., (2010), Turn accounting into a meaningful art, The First Symposium on accounting research, 

organised by the Autorité des normes comptables (ANC), 2010, Paris. 
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The principle of prudence or ‘conservatism’1 in accounting, as it is mostly understood in 
Continental Europe, for instance, Germany and France, or the concept or convention of 
conservatism, as it is interpreted in the UK and the USA, respectively, has been a subject of a 
heated debate for decades now. The eminent Oxford Professor Barker (2015, p. 515) proposes a 
theoretical distinction between ‘prudence’ and ‘conservatism’, discussed further on, although it is 
broadly considered, these terms are (used by authors as) synonymous. Defined by academicians 
either as a principle or as a concept, it is more than obvious at present that prudence raises a highly 
controversial issue for both researchers and practitioners. Due to a long-lasting close observation 
of the regulatory process, I am inclined to assert that the EU accounting standards setter, who is 
responsible for the ambiguities or at least misconception by virtue of its prerogatives, has not been 
consistent in its policy with respect to prudence; the recent development and deliberations as of 
December 2016 and January 2017 around the revision of the CF have confirmed that once more. 

The academic research, dedicated to prudence or ‘conservatism’, reveals different and even 
antagonistic views. The considerations are mostly focused on the concepts evolving over time, the 
essence of the traditional or ‘conventional’ prudence or ‘conservatism’, and the inherent rules that 
must be specifically applied in the valuation procedure under the imperative of the prudence 
principle if it is embraced as a primary one. It should be noted that essential theoretical and 
practical issues of valuation in accounting and entity’s accounting policy are predominantly 
discussed with respect to prudence or ‘conservatism’. Most of the academic surveys focus on 
issues of recognition and subsequent valuation and disclosure of items which would create 
difficulties, since an estimation is necessary; in other words, the surveys predominantly treat 
complicated matters in which the recognition of an item implies an unbiased, unprejudiced, best 
possible estimate; usually this is due to an item’s specifics and significant uncertainties that give 
rise to measurement, methodological and disclosure problems. My understanding of ‘uncertainty’ 
in the case is that ‘uncertainty’ means that any carrying amount under consideration is an estimate 
that would be difficult to verify, since there is a place for significantly subjective judgement in 
determining either the initial cost or the carrying amount at the balance sheet date. The subjective 
judgement, can be carefully made, however, it is always hardly verifiable, as it may be presumed. 
It is a matter of expertise, professionalism and responsibility. 

Such problems usually arise in an attempt to look for the most appropriate treatment alongside 
with a search for the most reliable evaluation; they may refer to a wide range of items, varying in 
nature and types, as assets and liabilities, expenses and revenues or income, profits and losses, and 
others; to be specific, among the emblematic examples are: R&D costs, also known as expenditure 
on R&D, costs of litigation, borrowing costs, advertising costs (or expenses), costs of luring new 
clients, some kinds of intangibles, internally generated goodwill, provisions for restructuring or of 
another type, contingencies, acquired goodwill and many others); the possible effects of a given 
accounting approach or model of subsequent evaluation on the carrying amount of (net) assets and 
income are mostly discussed in respect of the issue of the "hidden reserves". The problem has been 
raised, and, in my opinion, has been even exaggerated by opponents claiming to be against 
prudence or ‘conservatism’, who appear to be advocates of the "true and fair view" or "fair 
presentation" postulate; the appropriate level of being cautious from the perspective of accountants 
as practitioners is also often in the focus of researchers and discussions. Scientists investigate how 

                                                            
1 I consider Professor Barker’s distinction to be valuable from a theoretical viewpoint, although I use both of 

the terms as it is done in the conceptual context of the relevant academic research depending on the author’s 
understanding. I am inclined to claim that this is necessary for the sake of the expression and clarity in order 
to attain precision, admitting that I lend priority to prudence. A major argument is that I believe that the 
conceptual ideas of prudence have long been ingrained in our national accounting system, culture and 
tradition, which has been developed under the influence of Continental European accounting doctrine. 
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the degree of accounting conservatism, reflected in the financial statements information of 
European companies, evolves over time during long periods; how the adoption of IFRS has 
influenced the differences in the degree of balance sheet conservatism and earnings conservatism 
between European companies reporting under IFRS. Other influential authors (Sudipta Basu, 
2009) describe how their contemporary research on the origins of accounting, including Chinese 
accounting, is related to their search for an ultimate explanation for conservative accounting. 

All these issues exclusively identified with respect to prudence are essential; therefore they 
should be discussed not in a prejudiced or manipulative manner, but in a straightforward one, not 
forgetting the rationality that the traditional, i.e. ‘conventional’ prudence embodies. We 
confidently believe that the resilience of prudence to criticisms over time is due to its fundamental 
nature as a core principle and its crucial role in financial accounting as a unity of theory, 
methodology and social practice for centuries. 

A major observation should be taken into consideration. In my view, it is of importance to 
underline that a difference should be made between two cases: the first case is when the creation of 
hidden reserves is being systematically made in a deliberate manner, on purpose; that is the case 
when one is not faced with whatever kind of uncertainty and can ascertain the actual facts or 
values without difficulty; the second case is when hidden reserves are created, but not in a 
deliberate manner, accidentally, unintentionally, involuntarily, in the absence of any deliberate 
actions; that is the case when one is faced with some kind of uncertainty or unknown. The 
deliberate creation of hidden reserves and ‘conservatism’ are mistakenly equaled; they seem to be 
similar, but it is just ostensibly; such an interpretation implies a superficial view on the problem; 
however, there is a line that helps to differentiate between the two types of behaviour. 
Conservatism is a genuine, prudent response to uncertainty, whereas the "big bath" accounting is 
a deliberate attempt to mislead the users of financial statements information when there is in fact 
no uncertainty. W. A. Paton clearly pointed out that "a sheer understatement where it is possible 
to ascertain the actual facts is not conservatism but concealment" (Paton and Stevenson, 1916,p. 
237; Emphasis added).  

Contemporary views on conservatism does not seem to include or permit any deliberate, i.e. 
intentional manipulations, targeted at understating income in a current period and overstating 
income in a future period, if there is no or just a little economic uncertainty surrounding 
transactions. Such behaviour, named in the USA "big bath" accounting, in favour of the creation of 
hidden reserves in a prejudiced manner, is inconsistent with the principle of conservatism. The 
view of the accounting standards setter (as of 1980) towards conservatism and hidden reserves is 
highlighted in the FASB’s Framework (1980). ‘Conservatism in financial reporting should no 
longer connote deliberate, consistent understatement of net assets and profits (FASB, para. 93)’. At 
the next point in paragraph 95,the FASB Conceptual Framework indicates that ‘Conservatism no 
longer requires deferring recognition of income beyond the time that adequate evidence of its 
existence becomes available or justifies recognizing losses before there is adequate evidence that 
they have been incurred (FASB1, 1980,para. 95). 

The recent decades’ tendency of contradiction of conservatism in favour of ‘the true and fair 
view’ could be illustrated by the quote of a Professor in finance: ‘Conservatism is under attack 

                                                            
1 Established in 1973, the Financial Accounting Standards Board (FASB) is the independent, private-sector, 

not-for-profit organization based in Norwalk, Connecticut, that establishes financial accounting and report-
ing standards for public and private companies and not-for-profit organizations that follow Generally Ac-
cepted Accounting Principles (GAAP). The FASB is recognized by the Securities and Exchange Commis-
sion as the designated accounting standard setter for public companies. FASB standards are recognized as 
authoritative by the state Boards of Accountancy and the American Institute of CPAs (AICPA). 
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from certain circles. For example, some (including even the FASB) are now suggesting it may be 
better to abandon conservatism in order to show more unbiased financial statements.’ 

However, on the grounds of my research so far, I confidently believe that the principle of 
prudence or ‘conservatism’ has been an integral part of financial accounting essentials for a long 
period of time and it can hardly be disproved. A major argument is that prudence or ‘conservatism’ 
serves well the needs of creditors. With a specific allusion to German accounting system, Haller 
(2003, p. 92) states that ... the principle of conservatism is not understood as a sub-characteristic as 
in the USA1 or the UK but rather as the core principle of accounting which stems logically from 
the objective of creditor protection (Hellman, 2008, p. 72). 

Haller (2003,p. 108) continues the explanation with the argumentation as follows: ‘The idea of 
safeguarding the company as a source of income generation, combined with the function of the 
balance sheet in calculating taxable income, leads to an emphasis on capital preservation ... The 
concept of the preservation of capital ... (preservation of nominal equity), is also the reason for the 
importance of the principle of prudence, which leads to the use of the so-called hidden or ‘secret’ 
reserves, the feature of German accounting which has long been criticized in an international 
context. Such reserves are counterproductive in an accounting model whose only objective is to 
give information, because secrecy is the opposite of information. In a model which stresses 
prudent income calculation with the objective of the preservation of capital and an underlying 
concept of creditor protection, however, it is a very logical approach’ (by Hellman’s notes, 2008, 
p. 97). 

A similar view is held by Professor Hellman (2008, p.74), who argues that a long tradition of 
accounting conservatism exists, particularly in code-law countries. Hellman refers to Haller and 
Eierle (2004,p. 36), who suggest that it has been a received wisdom in Germany that conservative 
accounting is ‘... the best way to reach the objective of creditor protection’. Creditors’ preference 
for conservatism is explained by Lara and Mora (2004) as a way of protecting the priority of the 
creditors’ claims over the shareholder claims. Therefore, the determination of non-restricted equity 
(funds distributable to shareholders) has been much emphasized on in code-law countries. With 
specific regard to Sweden, Artsberg and Nilsson (1993, p. 37) suggest that the view, incorporated 
in the Swedish legislation, is that a single good year should not result in dividends, but that profits 
shall be retained as ‘reserves for the future’ (Artsberg and Nilsson, 1993, p. 37; quoted by 
Hellman; Emphasis added). 

On the basis of my literary investigations it can be suggested that in Germany, France and 
elsewhere, Sweden, for instance, conservatism used to be a primary accounting principle. It still 
appears to be an essential theoretical concept. Unfortunately, in Professor Richard’s view, the 
IFRS … embody a systematic and all-out assault on a fundamental principle underlying 
accounting (already fairly well eroded throughout the 20th century) – the principle of prudence, 
which forbids statements of potential profits and prescribes disclosures of potential losses 
(Jacques Richard; Emphasis added). Although the influence of the IASB’s policy is powerful, in 
practically oriented discussions, the principle of prudence is often referred to in respect of 
accounting issues arising from uncertainty. Debates of how the conservatism principle has been 
applied regularly arise and usually focus on the question of whether a specific accounting 
treatment is considered to be conservative enough. 

Hellman (2008, p. 74) argues that the strong connection between accounting and taxation in 
code-law countries also tends to work in favour of conservatism, as far as it may be presumed that 
more prudent valuations of assets and liabilities would also lead to lower taxable income, but this 
is not necessarily be so, in my view. In addition, auditors may have a conservative bias, since they 
                                                            
1 However, Sterling (1967) argues that conservatism has historically been one of the most influential account-

ing principles even in the USA, where companies to a greater extent turn to the stock market for financing. 
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are not expected to get sued on the grounds of financial statements, being too conservative 
(Hellman, 2008, p. 74). 

Conservatism is broadly considered to be a tendency of accountants’ behaviour of choosing, 
when faced with uncertainty as to specific events, to report lower estimates for the values of assets 
and revenues, and conversely, higher estimates for the values of liabilities and expenses. It is 
commonly considered that conservatism stipulates that expenses are not understated in the 
accounts and consequently in the financial statements, and revenues are not overstated. In 
Sterling’s view conservatism appears to be closely related to the concept of realisation, as 
conservatism implies that a profit should not be recognized before it is realized. Sterling (1967) 
suggests that conservatism may in fact be the root of the realisation principle. 

Scientific and historical evidence exists that conservatism is one of the oldest and most 
important principles of accounting (Sterling, 1967; Watts, 2003a). However many researchers 
have found that it has been difficult to fully incorporate it in the normative accounting theory. 
Conservatism was a primary principle for German advocates of the balance sheet approach, 
referred to as ‘statists’ (Forrester, 1993, Chapter V). Since 1908 and on, the eminent German 
theorist Schmalenbach has propounded a different view (Schmalenbach, 1959; Quire, 1965). 
Schmalenbach’s theory emphasized the matching of flows of production and consumption in order 
to measure profit, i.e. Schmalenbach maintains an income statement approach. Although 
Schmalenbach disagreed with the static theory, he agreed with the statists with regard to the 
primary role of conservatism. Schmalenbach (1959, p. 82) argued that an overstated profit is far 
more dangerous than an understated one. However, at the same time, Schmalenbach (1959) 
acknowledged that conservatism can be exaggerated and presumed that understatement of profits 
can be harmful. In Hellman’s words it is not clear-cut from reading Schmalenbach (1959) how the 
appropriate level of conservatism should be determined (Hellman, 2008, p. 74). 

Researchers like Paton and Littleton (USA, 1940) intended to build a framework where 
accounting theory was ‘conceived to be a coherent, coordinated, consistent body of doctrine’ 
(Paton and Littleton, 1940, p. ix). The Paton and Littleton’s view on conservatism was that it 
should not be a part of the framework, but an attitude to be added when interpreting the accounting 
numbers (Littleton, 1940, p. 128), ... it may well be noted that conservatism in stating the assets ... 
is not a principle to guide calculations of net income, but a rule of caution in interpreting the 
results of accounting measurements made according to a coherent body of doctrine. Paton and 
Littleton’s view that conservatism should only be ‘a rule of caution’ applied by users for 
interpretational purposes, has not been acknowledged in practice. In this respect Sterling (1967) 
argues that whenever conservatism clashes with a conventional accounting principle (for example, 
the valuation of inventory at the lower of cost or market or simply at historical cost, in Sterling’s 
way of expression at the time) there is a preference in practice for the more conservative policy 
(Hellman, 2008, p. 75), hence the more conservative accounting approach or method. A 
conclusion can be drawn that the differentiating academic views demonstrate problems of 
delimiting the use of conservatism to some ‘appropriate’ level. However, immediately the question 
arises; which is the most ‘appropriate’ level? 

For researchers in the normative accounting tradition, the application of the principle of 
conservatism has been understood as theoretical (Hellman, 2008, p. 75). Hendriksen’s (1982, p. 
81) argues that the general constraint arising from uncertainty has served as a basis for the 
traditional accounting concept of conservatism. However, the idea of systematically understating 
assets and overstating liabilities, recognising revenues too late and expenses too early has been 
interpreted by critics belonging to the Anglo-American tradition as way of reducing the relevance 
of accounting information. In the words of Hendriksen (1982, p. 83) ‘Conservatism is, at best, a 
very poor method of treating the existence of uncertainty in valuation and income. At its worst, it 
results in a complete distortion of accounting data.’ (Emphasis added). However, the views of 
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eminent scientists in Europe and in the USA have proved to be far out of this understanding, and 
even just the opposite. 

The need for conservatism is often associated with a reliable reporting of past events, which 
implies that stewardship and the feedback function of accounting is emphasised. Over time, the 
international accounting standards have become increasingly future-oriented, pointing out decision 
usefulness as the primary or one and only objective of accounting (IASB Framework; IASB, 
2006a), and conservatism seems to have become less of a governing accounting principle 
(Hellman, 2008, p. 72). As it is generally stated, the concept of conservatism is not a postulate of 
accounting, nor should it be one of the constraints. But in its operational form, it serves as a 
constraint to the presentation of data that may otherwise be reliable and relevant (Hendriksen, 
1982 p. 81). 

Hellman argues that he normative accounting research tradition went out of fashion in the 
1970s, but this critical view on conservatism seems to have been adopted by the US standard 
setters. Although the Accounting Principles Board (1970) acknowledged conservatism as ‘a 
modifying convention of financial accounting’, FASB does not mention conservatism as one of the 
desirable qualitative characteristics of accounting information in its conceptual framework (FASB, 
1980). 

Researchers like Basu (1997) and Watts (2003a) argued that conservatism has the effect of 
accelerating the recognition of economic losses, and, reversely, of deferring the recognition of 
economic gains, described by Basu (1997) as ‘the asymmetric timeliness of earnings’ (ATM). It 
(ATM) has turned out to be the basis for further research both empirical and theoretical (Watts, 
2003b; Ryan, 2006). Authors argued that ‘the asymmetric timeliness of earnings’, as a feature (or 
property) of conservatism as it is described by Basu, highlighted the intertemporal nature of 
conservatism – the recognition of unverifiable economic gains or of unrealised economic gains in 
earnings (and income) is delayed until the uncertain gains turn out to be verifiable or until they are 
realized. Therefore, in a normal, typical, usual company’s life cycle, earnings tend to lag behind 
the economic income over several accounting periods. In the early stages of the company’s life 
when the investment outlays tend to be higher and revenues lower, earnings tend to be lower than 
the economic income of the company; however, in the mature stages of the company, when its 
revenues are higher and more stable, earnings tend to get closer to the economic income or even 
exceed it (Monahan, 2005; Zhang, 2005). However, it should not be argued that accounting 
conservatism is not always "conservative" merely because it may lead to lower earnings in one 
period and to higher earnings in another one. The main purpose of conservatism is to create higher 
standard or, let’s say criteria, of verification for recognition of good news, as a mechanism of 
dealing with and overcoming economic uncertainties. Thus, the intertemporal properties of 
earnings are just a consequence of that main purpose of conservatism, rather than the reason for it 
(Richard, Z. W., 2009). 

Basu interprets conservatism as resulting in earnings reflecting ‘bad news’ more quickly than 
‘good news’. This interpretation implies systematic differences between bad news and good news 
periods in the timeliness and persistence of earnings. Using firms’ stock returns to measure news, 
the contemporaneous sensitivity of earnings to negative returns is two to six times that of earnings 
to positive returns. Basu also predicts and finds out that negative earnings changes are less 
persistent than positive earnings changes. Earnings response coefficients (ERCs) are higher for 
positive earnings changes than for negative earnings changes, consistent with this asymmetric 
persistence (Basu, 1997, p. 3-37). 

As to the inherent rule of the inventory evaluation – book value or carrying amount of an 
inventory should not be written up when market value exceeds cost (cost of acquisition), but 
should be immediately written down when market value falls below cost, known as ‘the lower of 
cost and market’ rule, according to the eminent historian R. H. Parker (1969), the practice was 
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firmly established in the 19th century. George O. May claimed that by the time he entered the 
accounting profession (1892) in England, the rule had already been well established (Parker, 
1969). This suggests that conservatism probably has been around since the 19th century at the 
latest, while other researchers argue that the time is even longer. Sivakumar and Waymire (2003) 
conducted a historical study into the accounting of US railroads at the beginning of the 20th 
century, using empirical methods. Their study demonstrates that the railroad companies in US 
around the turn of the 20th century were not only conservative in their methods and accounting 
policies, but that their levels of conservatism also gradually increased, in response to changes in 
regulations and other factors (Richard, Z. W., 2009). This study provides some of the most 
considerable and persuasive empirical evidence that conservatism in accounting has existed for a 
long period of time, resonated the similar conclusion of historians based on another, mostly non-
empirical methods (ibid.). 

Conservatism’s influence on accounting standards is pervasive, and examples can be found in 
many accounting standards. Apart from the ‘lower of cost and market value’ rule which still 
remains in the US (Richard, Z. W., 2009) and the international accounting standards at present, 
many rules exist that are illustrative examples of conservatism, e.g. the impairment of fixed assets; 
the expensing of research and development costs, provisioning, contingent liabilities treatment, 
and many others. Basu (1997) argues that conservatism in accounting has been established for at 
least 500 years in Europe, supported by historical evidence that traces the ‘lower of cost and 
market value’ rule back to Italy in the 15th century, and to France in the 17th century (Littleton, 
1941). 

Empirical studies on conservatism in the second half of the 20th century have provided ample 
evidence that conservatism is a fundamental characteristic of financial reporting in virtually all the 
developed countries in the world, and also in many developing countries (Watts, 2003b; Ball et al., 
2000; Bushman and Piotroski, 2006; Basu, 1997; Ball et al., 2003). This is a scientific area of 
profound research and more studies are presently being embarked. Beginning in the late 1930s, 
and until the 1980s, conservatism had been criticized by prominent accounting scholars, including 
Gilman, Hatfield, May and Paton (Chatfield, 1996). According to Chatfield (1996), the most 
frequently used arguments against conservatism are: firstly, accounting conservatism is not 
consistent in that it produces lower income in one period and leads to higher income in another 
period; secondly, accounting conservatism is arbitrary and gives managers too much discretionary 
power over reporting, among other problems (Richard, Z. W., 2009). 

However, as Watts (2003a; 2003b) has noted, despite the criticisms of conservatism, not only 
has accounting conservatism survived numerous accounting reforms, regulations and economic 
crises in the past century, but also the average degree of accounting conservatism, in the US at 
least, even increased during the past 30 years (Oreshkova, p. 282-292). This claim has been 
confirmed by empirical studies based on large samples of data from the US and worldwide. For 
example, with regard to the lower of cost and market rule, Parker observes: "The astonishing thing 
about the lower of cost and market rule is its ability to survive attack. G. O. May was probably 
right in suggesting that most accountants are ‘content to regard the demonstrated practical 
wisdom of the rule as outweighing any supposed illogicality’" (Parker, 1969, p. 257,Richard, Z. 
W., 2009, p. 13). 

The inspiration of academics and researchers is to find out the rationale underlying 
conservatism, and, subsequently, to explain its inherent resilience even at the present time. "While 
the search for rational explanations of conservatism is still ongoing, it has already paid big 
dividends (Richard, Z. W., 2009, p. 13)". Referring to Watts (2003a) and summarizing a large part 
of the recent developments on the problem, Richard, Z. W. (2009) identified several explanation of 
conservatism, concerning: the litigation risk and reduction of litigation costs, the debt contracting, 
the managerial contracting, the political cost, and tax optimization or the tax incentive explanation 
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(Watts, 2003a). These explanations have made conservatism, once unjustifiable in the eyes of 
Paton and Hatfield, significantly more justifiable (see Richard, Z. W., ibid). 

The erosion of prudence or ‘conservatism’ under the influence of the international accounting 
standards setters, especially the FASB and the IASB, and other political factors challenge 
researchers, institutional bodies, experts, practitioners. The international accounting standards 
setters have attempted to abandon prudence in favour of "neutrality" as a qualitative characteristic 
of financial statements information since 2006 (IASB, 2006a; FASB, 2006), and even earlier, I 
suspect. It was claimed that if neutrality was ensured, there would be no downward bias impact on 
the reported (net) profit or income, even though uncertainty may exist as to the amount of the 
profit and the question of whether the profit is realised. The motive for upholding this view was 
that the prudence principle and its inherent ‘conservatism’, due to the bias it introduces, appears to 
be inconsistent with the qualitative characteristic of representational faithfulness. It was argued 
that neutrality in accountants’ behavior will lead to unbiased representation of the underlying 
economic performance of the entity, thus provide more reliable and relevant information to 
stakeholders. That reasoning was very likely to be widely criticized and the ongoing debate has 
revealed and confirmed all this. 

ARE "PRUDENCE" AND "CONSERVATISM" SYNONYMOUS OR NOT? 

Due to a natural constraint it is impossible in the present research to reveal the rich palette of 
views and considerations, focused on prudence and conservatism. The literature dedicated to the 
problem is vast, since the debate on prudence has been ongoing for decades, if not for centuries, 
and this is not an exaggeration by any means. The phenomenon of prudence or ‘accounting 
conservatism’ has challenged researchers since the very early periods of the development of 
accounting as a theory. There has been an eclectic and a detached range of opinions. Thus many 
academics acknowledge that many of the arguments have yet to be resolved (see Richard, Z. W., 
ibid). 

Semantic meanings were accumulated over time; authors used the same term, but with 
different meanings, and interpreted it in different ways. The strong impact of the accounting 
tradition and culture as well as the lack of linguistic equivalents creates difficulties, which impedes 
the more comprehensive debate. Although prudence and conservatism are broadly used by most 
academics as synonymous, which in my opinion is one more prerequisite for ambiguity and 
misconception, we are inclined to support the view that a theoretical distinction is necessary to be 
made. It is of importance for achieving precision in defining prudence and in formulating the 
definition on the grounds of a clear understanding of its essence. Barker (2015,p. 515) well 
explains that ‘conservatism’ refers to any method of accounting that leads to book value being less 
than economic value, while ‘prudence’ he determines as a specific type of conservatism arising 
from a ‘cautious’ response to uncertainty. Barker attains theoretical merit, differentiating between 
prudence and conservatism, which is needed in setting out distinct concepts that would otherwise 
be mingled. His first observation is that conservatism cannot be defined in absolute terms, but it 
must be defined in relation to something. The consideration is that an outcome can only be 
described as conservative in comparison with an alternative outcome that is not conservative (and 
which might be described as ‘neutral’). 

In the case of conservatism, the term ‘economic value’ is employed as the neutral benchmark. 
Barker’s idea is that a comparison should be made between the estimated worth of the reporting 
entity in economic terms and the representation of its worth in accounting terms on the balance 
sheet. This ‘straw man’ comparison, in Barker’s words, is important in explaining why financial 
accounting is not a system for the neutral measurement of economic value, and why conservatism 
is thereby an intrinsic system property. Specifically, conservatism is defined as follows: 
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‘Accounting is conservative if the economic value of an entity’s equity exceeds its book value’ 
(Barker, 2015, p. 516). 

In Professor Barker’s definition, ‘economic value’ refers to the present value of expected cash 
flows attributable to holders of equity claims, and ‘book value’ refers to the carrying amount of 
net assets. In practice, of course, economic value is an estimate, depending as it does upon the 
forecasting and discounting of future cash flows. No claim is made that economic value can be 
‘known’ in practice, and in that sense the benchmark of neutrality employed in the quoted research 
paper is hypothetical, being invoked to identify conceptually the nature of conservatism in 
accounting. 

At this point, it is appropriate to note that Barker’s major argument is that financial accounting 
is inherently conservative, and I think it is apparent that I totally subscribe to this. A neutral 
application of the International Accounting Standards Board’s definition of (net) assets leads to 
book value being less than economic value (Barker, 2015, p. 514). The eminent English professor 
emphasizes the existence of both conceptual and practical reasons for this, neither of which, in his 
view, can be explained by an intention to be conservative, by an asymmetry or bias, designed to 
lead to a conservative outcome. 

Financial accounting is not a system for the neutral measurement of economic value, and is one 
major observation or opinion. Book value and economic value are conceptually different, with 
conservatism resulting from that difference. This inherent conservatism seems to have been 
overlooked both by the IASB and by its critics (Barker, 2015, p. 514,515). On the pretext of 
convergence process and probably under a political pressure, after vigorous deliberations the IASB 
has removed prudence from the Conceptual Framework (CF) and has attracted much criticism 
from the academics and practitioners. However, the challenges to the CF implied by adopting an 
agency-based, contracting demand for prudent accounting are criticisms of a problem that for the 
most part does not exist. 

Strong disagreement exists on the question of prudence between the International Accounting 
Standards Board (IASB), on the one hand, and, many academics and practitioners, on the other 
hand. On the basis of my previous and current research I tend to believe, that persuasive arguments 
exist in support of the view that accounting should be conservative. In my view, financial 
accounting as a system is designed and developed to be a conservative one. Barker also concedes 
that the research literature is broadly supportive of the notion that accounting should be 
conservative. Furthermore, he comes up with empirical evidence which suggests a market demand 
for conservatism as well as an economic theory to explain that demand. With respect to this, the 
literature is aligned with accounting practice, which has long embodied a prudent approach to 
financial reporting. 

However, in conflict with academic, institutional and practitioner perspectives, the IASB has 
removed "prudence" from the CF as the Board does not yet consider it a desirable quality of the 
financial reporting information. It should be noted that prudence may be thought of as a 
fundamental principle, a core principle, a guiding principle, a major requirement, an essential 
theoretical concept, but it should not be considered a qualitative characteristic of the financial 
reporting information, as it was previously stated in Framework. It is deeply erroneous. 

The traditional view of financial reporting as playing an integral role in the financial system 
that is of ‘bedrock importance to capital markets’ is often underlined (Wallace, 2011,UK)1, as well 

                                                            
1 Pauline Wallace, Head of Public Policy and Regulatory Affairs, PRICE WATERHOUSECOOPERS. She 

argued: too much disclosure is required in some areas, not enough in others. There is increasingly volumi-
nous reporting relating to mandatory disclosure, but limited disclosure in some key areas such as financial 
risk and volatility that would be useful to stakeholders when they are making decisions. So, are financial 
reports useful to stakeholders? With a growth in the volume of reporting and its complexity coupled with a 
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as the increased complexity in reporting is emphasized. As main areas of key issues in financial 
reporting are identified valuation, disclosure and comprehension, often discussed with reference to 
the present day question of whether financial reporting in reality reflects what a business does. It is 
well known that efforts have been made for the increasing complexity of transactions and business 
to be reflected in the standards’ rules. However there is now a lack of connection between 
financial reporting and the entity’s business model. For that reason, it is logical, the critiques to be 
linked to the long absence of prudence in the CF that in experts’ view has also been lost as a 
fundamental accounting concept. 

Accounting is a powerful practice that shapes and influences social and economic processes. 
For instance, Baker and Barbu (2007) point out that accounting has been an integral part of human 
civilization for 4000 years. Soll (2015) proves that accounting practices have played a remarkable 
impact on the rise and fall of great nations. The founders of modern economic thought – from 
Adam Smith to Karl Marx – saw accounting as essential to developing successful economies and 
modern capitalism. For this reason, Weber (1947) repeatedly insisted on the necessity of studying 
economy and society together. The view of accounting as a social, political and institutional 
practice has resulted in a wide range of studies (e.g. Burchell et al., 1985; Napier, 1989; Carnegie, 
1993; Dillard et al., 2004). The European Commission also acknowledges that "accounting is not 
neutral". Indeed, it affects a great variety of stakeholders: not only companies, investors, bankers 
and auditors, but also ordinary citizens, employees and states, since financial information serves as 
a basis for determining not only economic, but also social rights. Accounting, for instance, serves 
to set the limit for distributable profits, to calculate taxes and to define the public budget to which 
social welfare is parametrized (Palea, 2015).1 

In my view, conservatism must be understood in a broader sense than prudence is accepted. 
Conservatism must be conceived as a philosophy and strategy, the long term benefits of which 
should be profoundly considered by the corporate government and management. It is broadly 
acknowledged that they, mostly inspired by extortionately optimistic expectations, and having the 
prerogatives to influence accountants’ behaviour, predetermine their decisions and entity’s results 
and performance. As a matter of fact, following the rules of traditional prudence, accountants 
strive for viability, durability and sustainable growth of the entity. 

Our long-lasting observation of the development of the debate has given us grounds to assert 
that International Accounting Standards Board (IASB) demonstrates a policy of inconsistency 
regarding its attitude towards prudence. Without difficulties whatsoever we can provide ample 
proof for that. Sir Ian Macintosh admits that the influence of the US Financial Accounting 
Standards Board (FASB) is less now. 

Among the professional community there has been observed that the Conceptual Framework is 
not a standard and thus it is not a part of the normative base. However, the CF is an introduction or 
a prelude to IFRS and for this reason it is illogical for the core concepts not to be consistent with 
basic precepts, embodied in the standards. We tend to think that with its most recent proposals as 
of January, 2017,the confusion will reign over everything. They differentiate between ‘cautious 
prudence’2 and ‘asymmetric prudence’, purporting that this would contribute to more clarity, or at 
                                                                                                                                                                   

lack of comparability between different GAAPs (UK versus US in a non-uniform world), there are ques-
tions over the usefulness of reporting to stakeholders and their comprehension of what is reported, leading 
to a consequently reduced reliance on financial statements. 

1 Vera Palea and Paolo Pietro Biancone, Which Financial Reporting Standards Does The European Union 
Need? Working Paper Series, The Department of Economics and Statistics "Cognetti de Martiis" publishes 
research papers authored by members and guests of the Department and of its research centers. 

2 The Exposure Draft proposes to reintroduce an explicit reference to the notion of prudence:  
2.18. Neutrality is supported by the exercise of prudence. Prudence is the exercise of caution when making 
judgements under conditions of uncertainty. The exercise of prudence means that assets and income are not 
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least would diminish the ambiguity but we are afraid that the effect will be just the opposite. They 
also pretend that the IASB consideration is that in that way they will prescribe the appropriate 
level of prudence that should be followed. With respect to this reasoning and the above-mentioned 
proposals IASB is once again criticized because of academic and institutional disagreements. 
ICAEW thoroughly comments on this issue and goes on explaining that the conflict between the 
Framework and the essentials of some IFRS will be intensified. 

The Conceptual Framework contains the basic concepts and requirements concerning the 
quality of financial statements information and although it is stated that it is not a part of the 
international normative base regulating financial reporting in the EU member-states and many 
others it has the role of a political chart which is supported and endorsed by all member-states and 
the political leaders of these states, so the problem regarding its relevant importance should not be 
compromised. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ  
В КОМПАНИИТЕ С ГЛОБАЛНА ДЕЙНОСТ 

доц. д-р Диана Петрова1, 
катедра "Счетоводство и анализ",  

УНСС, София  

Abstract 
This scientific article focuses of the key requirements and problems related to the financial reporting for 

segments of globally operating companies in the contemporary conditions. A special attention has been paid 
to the significance of segmental financial information and the benefits of segmental reporting. This 
information is exceptionally important for financial statements users as it gives them the opportunity to 
analyze thoroughly the past development of the company, to consider more accurately which activities have 
mostly contributed to the results achieved, to assess its future perspectives and to take grounded economic 
decisions. The lack of such detailed segmental information makes the financial statements less useful for the 
purposes of forecasting the future business activities of the company, for its future financial results, cash 
flows and the risks related to the same. The importance of the segmental information disclosed is proved by 
the results of numerous global researches evidencing that this is one of the most important disclosing for 
financial statements users. The efficient use of this information is an essential premise for the successful 
decision making. It is of exceptional importance that the organization of processes related to the creation of 
segmental information would comply with the important requirement for the benefits of information being 
greater than the costs made for its generation. The basic qualitative characteristics which segmental 
information should have in order to be useful in decision making have been examined.  

 
Резюме 
В научната статия вниманието се фокусира върху ключови изисквания и проблеми, свързани със 

създаването и оповестяването на счетоводна информация по оперативни сегменти в компаниите, 
развиващи глобална дейност. Обосновани са ролята и значението на сегментната информация за дей-
ността на тези компании в съвременните условия на непрекъснато нарастваща икономическа глобали-
зация. Информацията по сегменти е от изключителна значимост за потребителите на финансовите 
отчети на компаниите с глобална дейност, тъй като им дава възможност да анализират по-задълбочено 
тенденциите в тяхното развитие, да направят по-точни оценки за това, кои дейности са допринесли в 
най-голяма степен за постигнатите от тях резултати в глобален план и да преценят по-добре бъдещите 
им перспективи. Липсата на такава дезагрегирана информация прави финансовите отчети по-малко 
полезни за целите на прогнозирането на предстоящата дейност на компанията, на бъдещите ѝ финан-
сови резултати, парични потоци и свързаните с тях рискове. Разгледани са важни качествени характе-
ристики, които счетоводната информация по сегменти трябва да притежава, за да отговори на нужди-
те на потребителите на финансовите отчети и да бъде полезна за вземане на обосновани икономически 
решения от тях. Обърнато е специално внимание на проблемите във връзка с необходимостта ползата 
от сегментната информация да превишава разходите за нейното осигуряване и да се търси оптимално 
съчетаване на интересите на компанията и на външните потребители на информация. 

 
Отчитането по оперативни сегменти е една от ключовите проблемни области при счето-

водното отразяване на дейността на компаниите, които развиват глобална дейност в съвре-
менните условия. Типичната за тях широка диверсификация, свързана с функциониране 
едновременно в разнообразни бизнес сфери и в различни географски териритории в глоба-
лен план, обуславя необходимостта от счетоводна информация, която представя дейността 
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по отделни съставни сегменти. Тази дезагрегирана информация е от изключителна важност 
не само за управленските органи на компанията, но и за потребителите на финансовите ѝ 
отчети, тъй като им позволява да анализират по-задълбочено миналото развитие на компа-
нията, да направят по-точни оценки за това, кои дейности са допринесли в най-голяма сте-
пен за постигнатите от нея резултати, да преценят по-добре бъдещите ѝ перспективи и да 
вземат обосновани икономически решения. Липсата на достатъчно подробна сегментна 
информация прави финансовите отчети на глобално действащите компании по-малко по-
лезни за целите на прогнозирането на предстоящата им дейност, на бъдещите финансови 
резултати, парични потоци и рисковете, свързани с тях. Различните бизнес дейности, разно-
образните видове продукти и услуги на компаниите, както и операциите им в различни 
географски региони се характеризират с различни норми на възвръщаемост, рискове и въз-
можности за растеж, поради което оценяването и анализирането им са невъзможни на осно-
вата единствено на обобщената информация от финансовите отчети, отнасяща се за дей-
ността и резултатите на компанията като цяло. Оповестяваната сегментна информация дава 
възможност на външните потребители на финансовите отчети "да видят какви отделни със-
тавни елементи на компанията стоят зад общите консолидирани суми" [3]. Много от съвре-
менните глобално действащи компании полагат значителни усилия за осигуряване на фи-
нансова информация, която да съответства във възможно най-висока степен на нуждите на 
инвеститорите и другите потребители на информация от финансовите отчети от различни 
страни. Това е необходима предпоставка за успешната реализация на глобалните им финан-
сови стратегии, предполагащи участие на голям брой различни капиталови пазари по света. 

Значимостта на оповестяваната от компаниите информация по сегменти се потвърждава 
от резултатите на множество изследвания в световен мащаб, които показват, че за потреби-
телите на финансовите отчети това е едно от най-важните оповестявания. В условията на 
съвременната глобална икономика оповестяването на финансова информация по сегменти 
се счита за критична област, която непрекъснато е във фокуса на вниманието на регулатор-
ните органи, съставителите на финансовите отчети и потребителите на информацията от 
тях. Компаниите, осъществяващи дейността си на глобална основа чрез свои поделения – 
самостоятелни дъщерни предприятия, разположени в различни части на света, трябва да 
спазват съответните изисквания на счетоводното законодателство в отделните държави 
относно оповестяването на информация по сегменти във финансовите отчети. Разнообрази-
ето на прилаганите счетоводни стандарти и различията при изготвянето на финансовите 
отчети в отделните страни създават огромни затруднения както за компаниите, съставящи 
финансовите си отчети при спазване на различни национални законодателства, така и за 
ползвателите на тези отчети при интерпретирането, анализирането и съпоставянето на ин-
формацията от тях. В този контекст особено ясно проличава все по-осезателната необходи-
мост от ускоряване на процесите за възприемане на единни, глобално признати счетоводни 
стандарти, чрез които да се осигурява висококачествена, прозрачна и сравнима информация 
във финансовите отчети, подпомагаща участниците в световните капиталови пазари и дру-
гите потребители при вземането на икономически решения. 

В отговор на все по-нарастващите нужди от информация за отделните видове дейности, 
осъществявани от компаниите и операциите им в различни географски области, в течение 
на годините регулаторните органи в редица страни непрекъснато са повишавали изисквани-
ята си по отношение на оповестяваната сегментна информация. Още през 1967 г. във Вели-
кобритания Законът за компаниите регламентира оповестяването на ограничена сегментна 
информация, а след изменения на същия закон през 1981 г. сегментната информация е офи-
циално включена като част от приложенията към финансовите отчети. През 1990 г. в стра-
ната е приет Професионален счетоводен стандарт 25 Отчитане по сегменти (SSAP 25 
"Segmental Reporting"), съгласно който сегментите се определят по преценка на ръководст-
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вото на компанията според вида на бизнеса или според географското местоположение. През 
1970 г. Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ въвежда изискване за предос-
тавяне на информация по видове икономически дейности при подаването на годишните 
заявления за регистрация на компаниите, но тези данни не се включват към оповестявания-
та в годишните отчети, публикувани за акционерите. По-късно – през 1976 г. в САЩ е из-
даден счетоводен стандарт, който въвежда конкретни изисквания за оповестяването на ин-
формация по сегменти във финансовите отчети.[1]  

Първият международен счетоводен стандарт, регламентиращ отчитането по сегменти – 
Международен счетоводен стандарт (МСС) 14 Отчитане на финансова информация по сег-
менти, издаден през 1983 г., до голяма степен следва модела на американския стандарт. 
Критиките, отправяни към тези стандарти, са свързани с това, че допускат съществуването 
на доста голям обхват на дефинициите за икономическите сегменти, което поражда субек-
тивизъм, дава прекалено голяма свобода при определянето на подлежащите на отчитане 
сегменти, както и възможност за намаляване на обема на предоставяната от компаниите 
информация или за представяне на заблуждаваща информация. През 1998 г. влиза в сила 
преработеният МСС 14 Отчитане по сегменти, като подходът за определяне на подлежащи-
те на отчитане сегменти вече е променен и е в съответствие с вътрешната управленска и 
организационна структура на отчетната единица.  

Действащият в момента Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Опе-
ративни сегменти [2], който замени МСС 14 Отчитане по сегменти, регламентира изисква-
нията за отчитане на финансова информация по сегменти относно различните бизнес дей-
ности, които отчетното предприятие предприема и икономическата среда, в която то опери-
ра. Сегментната информация, осигурена при прилагането на изискванията на този стандарт, 
е предназначена да помогне на потребителите на финансовите отчети да разберат по-добре 
дейността на предприятието през изминалия период, да преценят по-правилно естеството и 
финансовите резултати на различните му бизнес дейности и различните икономически сре-
ди, в които работи, да направят по-точни оценки по отношение на рисковете и възвращае-
мостта. В постановките на стандарта намира отражение стремежът за все по-голямо сбли-
жаване в терминологично и концептуално отражение между счетоводните системи, базира-
ни на Международните стандарти за финансово отчитане и на Общоприетите счетоводни 
принципи на САЩ. Той е един от конкретните резултати на усилията на международната 
общност към конвергенция в сферата на счетоводството и търсенето на възможно най-
подходящи подходи и решения, които да намерят широко приложение в глобален план. 
Разпоредбите му са почти идентични с тези на американския стандарт, регламентиращ на-
соките за сегментно отчитане.  

МСФО 8 Оперативни сегменти се прилага за отделните или индивидуални финансови 
отчети на предприятието и за консолидираните финансови отчети на група с предприятие 
майка: 

- чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (национал-
на или международни фондови борси или извънборсови пазари, включително местни и 
регионални пазари), или 

- което подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети пред комисия по 
ценни книжа или друга регулаторна организация за целите на издаване на какъвто и да било 
клас инструменти на публичния пазар. 

При положение, че финансовите отчети съдържат както консолидираните финансови от-
чети на предприятие майка, така и отделните финансови отчети на предприятието майка, 
сегментната информация се изисква само в консолидираните финансови отчети. 

Според стандарта сегментната информация трябва да бъде представяна във финансовите 
отчети на същата основа като използваната за вътрешни управленски цели при оценяването 
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на дейността на оперативните сегменти и при вземането на решения как да се разпределят 
ресурсите за тях. МСФО 8 Оперативни сегменти всъщност налага т.нар. "управленски под-
ход" за идентифициране на оперативните сегмени като целта е да се осигури възможност на 
потребителите на финансовите отчети да преценяват резултатите от гледната точка на уп-
равлението на предприятието, т.е. "през погледа на мениджмънта". За целите на стандарта 
оперативният сегмент се определя като компонент на предприятието, който отговаря на 
следните характеристики: 

• предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и понася разходи 
(включително приходи и разходи, свързани със сделки с други компоненти на същото пред-
приятие); 

• оперативните му резултати редовно се преглеждат от ръководителя на предприятието, 
вземащ главните оперативни решения, при вземането на решения относно ресурсите, които 
да бъдат разпределени към сегмента и оценяване на резултатите от неговата дейност; 

• налице е отделна финансова информация за този компонент на предприятието. 
Стандартът изисква предприятието да отчита отделно информация за всеки оперативен 

сегмент, който е бил идентифициран в съответствие с посочените по-горе характеристики 
или е резултат от обединяването на два или повече такива сегмента и надхвърля определени 
количествени прагове. Чрез регламентираните от стандарта количествени прагове се цели 
да се обхванат като сегменти на отчитане значимите компоненти, които формират цялост-
ната дейност на предприятието и за които е необходимо то да осигурява отделна информа-
ция. Според тези количествени изисквания предприятието трябва да отчита отделно ин-
формация за оперативен сегмент, който отговаря на който и да е от следните количествени 
прагове: 

• неговите отчетени приходи, включващи както продажби на външни клиенти, така и 
продажби или трансфери между сегменти, е десет процента или повече от комбинираните 
приходи, вътрешни и външни, на всички оперативни сегменти. 

• абсолютната сума на неговата отчетена печалба или загуба е десет процента или пове-
че от по-голямата в абсолютна сума, от: 

- комбинираната отчетена печалба от всички оперативни сегменти, които не са отчели 
загуба, и 

- комбинираната отчетена загуба от всички оперативни сегменти, които са отчели загуба. 
• неговите активи са десет процента или повече от комбинираните активи на всички 

оперативни сегменти. 
Когато общата сума на външните приходи, отчетени по оперативни сегменти, представ-

ляват по-малко от 75% от приходите на предприятието, е необходимо допълнителни опера-
тивни сегменти да се идентифицират като сегменти на отчитане, докато най-малко 75% от 
приходите на предприятието бъдат включени в сегменти на отчитане. 

Ключов проблем при отчитането по сегменти е въз основа на какви критерии може да се 
извърши обединяване на оперативни сегменти. Основен критерий за обединяване според 
МСФО 8 Оперативни сегменти е сегментите да имат сходни икономически характеристики. 
Два или повече оперативни сегмента могат да бъдат обединени в един оперативен сегмент, 
при положение, че са сходни във всяко от следните отношения: 

• естеството на продуктите и услугите; 
• естеството на производствените процеси; 
• вида или класа клиенти за техните продукти и услуги; 
• методите, използвани за разпространение на техните продукти или предоставяне на 

техните услуги; и 
• естеството на регулативната среда (ако това е приложимо). 
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Оперативните сегменти, които не отговарят на никой от количествените прагове, могат 
да бъдат считани за сегменти на отчитане и оповестявани отделно, ако ръководството на 
предприятието смята, че информацията за тези сегменти би била полезна за потребителите 
на финансовите отчети. Предприятието може да комбинира информация за оперативни 
сегменти, които не отговарят на количествените прагове, с информация за други сегменти, 
също неотговарящи на количествените прагове, с цел да създаде сегмент на отчитане, само 
ако оперативните сегменти имат подобни икономически характеристики и отговарят на 
критериите за обединяване, посочени в стандарта.  

Съществен въпрос при оповестяването на информация по сегменти в практически аспект 
е какъв е оптималният брой сегменти на отчитане. Практическата граница за броя на сег-
ментите на отчитане, за които се оповестява отделно информация и отвъд която сегментна-
та информация може да стане прекалено подробна, е въпрос на конкретна преценка на 
предприятието. Необходимо е да се има предвид, че е възможно прекомерно големият брой 
сегменти на отчитане да доведе до затруднения при управлението им и до намаляване на 
неговата ефективност, т.е. до възникване на т.нар. "информационно претоварване" [5]. Спо-
ред МСФО 8 Оперативни сегменти, въпреки че липсва определена прецизна граница в това 
отношение, когато броят на сегментите, които подлежат на отчитане надхвърли десет, се 
препоръчва предприятието да обмисли дали не е достигната практическата граница. 

При съставянето на финансовите си отчети е небходимо предприятието да представи 
обща информация за факторите, използвани за идентифициране на сегментите на отчитане, 
включително основата на организация (например дали ръководството е избрало да органи-
зира предприятието според различията в продуктите и услугите, географските области, 
регулаторната среда или комбинация от фактори и дали оперативните сегменти са обедине-
ни), както и за видовете продукти и услуги, от които всеки сегмент на отчитане извлича 
своите приходи. МСФО 8 Оперативни сегменти изисква също предприятието да оповестява 
информация относно отчетената печалба или загуба на сегмента, включително определени 
приходи или разходи, включени в нея, активите и пасивите на сегмента и базата за оценява-
не. Предоставя се информация и за равненията на общите суми на приходите, отчетената 
печалба или загуба, активите, пасивите и други съществени позиции на всеки отделен сег-
мент на отчитане с кореспондиращите им суми във финансовите отчети на предприятието. 
Необходимо е предприятието да оповестява информация и за своите важни клиенти и сте-
пента, до която разчита на тях. Ако приходите от сделки с един отделен външен клиент 
възлизат на десет процента или повече от приходите на предприятието, то следва да оповес-
ти този факт, общата сума на приходите от всеки такъв клиент и идентичността на сегмента 
или сегментите, отчитащи приходите. 

Важен въпрос във връзка с оповестяването на информацията по сегменти е нейната 
оценка. Основното изискване по отношение на оценяването е, че сумата на всяка отчетена 
позиция на сегмента трябва да съответства на оценката, отчетена пред ръководителя, взе-
мащ главните оперативни решения за целите на вземане на решения относно разпределяне-
то на ресурси към сегмента и оценяването на резултатите от неговата дейност.  

Гореизложеното дава основание за извода, че при създаването и оповестяването на сег-
ментната финансова информация наред със задължителните за спазване изисквания и насо-
ки, регламентирани от счетоводното законодателство, много съществена роля играят и кон-
кретните субективни преценки и решения на управленските органи на всяко предприятие. 
При вземането на решения по отношение идентифицирането на сегментите, обект на срав-
нително субективна преценка са например групирането на сходствата и различията между 
продуктите или услугите, разграничаването на отделните географски региони, рисковите 
характеристики на пазарите, потенциала за развитие и вероятната бъдеща значимост на 
отделните сегменти, като разбира се огромно влияние оказват и спецификата на осъществя-
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ваните от предприятието дейности и прилаганите специфични подходи при тяхното управ-
ление. Особено трудни за решаване са тези въпроси в компаниите с глобална дейност, които 
имат сложни управленски организационни структури, базиращи се на т.нар. глобална мат-
рична организация. Характерно за тези организационни структури е, че информацията, 
осигурявана от поделенията на компанията, работещи в различни части на света, се предава 
в различни посоки, към двама или повече висшестоящи ръководители (например към глав-
ния мениджър в централата на компанията, отговорен за географската област, в която се 
намира поделението – Европа, Азия и др., и същевременно към главния мениджър, отгово-
рен за отделната продуктова линия в глобален мащаб). Прилагането на глобалната матрична 
организация обичайно е съпроводено с изготвяне на множество вътрешни отчети, използва-
не на разнообразни набори от значителна по обем сегментна информация и различни при-
покриващи се линии на докладване на резултатите от извършваните от компанията дейнос-
ти от страна на отговорните за тях мениджъри от различни управленски равнища. Изключи-
телно важно е решенията за определянето на състава на подлежащите на отчитане сегменти, 
чрез които да се представя дейността на компанията на сегментна основа във финансовите 
отчети и организацията на отчетността за осигуряването на такава информация да бъдат 
съобразени с главната цел, която трябва да се постигне чрез оповестяванията по сегменти. 
Тъй като главната цел на оповестяваната информация по сегменти е да позволи на потреби-
телите на финансовите отчети да оценят естеството и финансовите резултати на извършва-
ните бизнес дейности и икономическите среди, в които се работи, за да могат да направят 
по-точни преценки и да вземат обосновани икономически решения, на ръководството на 
компанията се възлага отговорността за определянето на най-подходящия модел за отчита-
не по сегменти и осигуряването на възможно най-полезна за потребителите информация. 
Прилаганите подходи при осигуряването и оповестяването на информацията по сегменти 
трябва да бъдат съобразени също така и с изискванията за качествените характеристики, 
които сегментната информация е необходимо да притежава, за да бъде полезна за вземане 
на решения.  

За да отговори на нуждите на потребителите и да бъде полезна за вземане на решения от 
тях, информацията по сегменти трябва да притежава важни качествени характеристики като 
разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост и същественост.  

Важното значение на изискването за разбираемост произтича от факта, че информацията 
не би могла да бъде полезна за вземане на решения от потребителите, ако не може да бъде 
разбрана от тях. Затова компанията трябва да положи усилия за предоставяне на информа-
ция, която да не бъде трудна за разбиране, да бъде достатъчно подробно представена и да 
бъде придружена с необходимите описания, позволяващи правилното ѝ тълкуване и изг-
раждането на правилна преценка за дейността на отделните сегменти.  

Информацията по сегменти се счита за уместна, когато влияе върху вземането на иконо-
мически решения от потребителите като им помага да оценят минали, настоящи или бъде-
щи събития и като потвърждава или коригира техни предишни оценки. От съществено зна-
чение е информацията по сегменти да осигурява възможност за разработване на прогнози. 
Прогнозиращата и потвърждаващата роля на счетоводната информация по сегменти са вза-
имосвързани. Например информацията за осъществени вече операции, от една страна, може 
да играе потвърждаваща роля по отношение на свързаните с тях прогнози и планови цели, а, 
от друга страна, е от значение за прогнозирането на бъдещи такива операции.   

Информацията по сегменти е надеждна, когато в нея липсват съществени грешки или 
пристрастност и изразява достоверно онова, което ѝ е възложено да представи или онова, 
което би трябвало да представи. Достоверно представяне означава, че информацията е 
представена в съответствие с действителните отношения и състояние в резултат на сделките 
и стопанските факти. Надеждността предполага също пълнота и неутралност на информа-
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цията. Тя трябва да е завършена в същностно и стойностно отношение, тъй като всеки про-
пуск може да я направи грешна или заблуждаваща. Ако чрез подбора или представянето на 
информацията по сегменти се оказва влияние върху решенията или преценките на потреби-
телите на информация с цел постигане на предопределен резултат, то изискването за неут-
ралност не е изпълнено.  

Важна качествена характеристика на информацията по сегменти е и сравнимостта. Тя 
трябва да се съчетае с уместността и надеждността, така че да се увеличи полезността на 
счетоводната информация. Възможността да се сравни сегментната информация на едно и 
също предприятие, отнасяща се за различни периоди от време или данните за едно предп-
риятие с тези на друго е изключително важна за лицата, вземащи решения.  

За да бъде полезна за вземане на решения, информацията по сегменти трябва да отговаря 
и на изискването за същественост. Съществеността може да се разглежда не само като ка-
чествена характеристика, но и като праг (прагова точка) при представянето на информация-
та. Информацията се смята за съществена, ако непосочването ѝ или неправилното ѝ предс-
тавяне би повлияло на вземането на решения от потребителите на информация. Във връзка 
с това е важно да подчертаем, че определена информация при различни конкретни обстоя-
телства може да се оценява различно – като съществена или като несъществена, поради 
което всяко предприятие има право самостоятелно да определя степента на същественост на 
информацията, съобразявайки се с изискванията на счетоводното законодателство.  

При разглеждането на качествените характеристики на информацията по сегменти не 
бива да се забравя съществуването на основното ограничение, че ползата от информацията 
трябва да превишава разходите за нейното осигуряване. С това ограничение се налага да се 
съобразяват съставителите на счетоводни стандарти, предприятията, изготвящи финансови-
те отчети, както и потребителите на информацията от тях. Наложително е при организира-
нето на процесите по събирането, обработването, систематизирането и представянето на 
информацията по сегменти да се търси равновесие между полза и разходи. 

Оценяването на ползата и разходите в основата си е процес на преценка, свързана с кон-
кретни обстоятелства и е трудно да се приложи универсален тест за полезност на информа-
цията. Един от съществените проблеми в тази насока е да се постигне оптимално съчетаване 
на интересите на предприятието и на външните потребители на информация. Някои предп-
риятия например изтъкват, че оповестяването на подробна сегментна информация изисква 
значителни допълнителни усилия и разходи, като изразяват и загриженост, че така се разк-
риват поверителни за конкуренцията данни, което носи рискове за предприятието и може да 
окаже негативно влияние върху неговите конкурентни позиции. Но тези аргументи бледне-
ят на фона на важните нужди от сегментна информация на потребителите на финансовите 
отчети, тъй като без нея те биха били възпрепятствани да вземат обосновани икономически 
решения. Тежестта и трудностите при изготвянето на оповестявания по сегменти се намаля-
ват, когато сегментните данни, обхващани от вътрешната управленска система за отчетност 
на предприятието, отговарят на начина за дефинирането на сегментите за целите на външ-
ното финансово отчитане, т.е. когато основата за определянето на сегментите за нуждите на 
вътрешното и външното отчитане е една и съща. Счита се, че вътрешната организационна и 
управленска структура на едно предприятие и неговата система за вътрешно отчитане пред 
висшето ръководство обикновено дават най-добрите доказателства за преобладаващите 
източници на рискове и за оценяване на възвръщаемостта и съответно за идентифициране 
на значимите организационни компоненти, формиращи цялостната дейност на предприяти-
ето. Винаги, когато е възможно, трябва да се използват вътрешните индикации за иденти-
фицирането на сегментите в съответствие с преценките на управленските органи и вътреш-
ната политика на отчитане, тъй като това би осигурило най-правдоподобна и най-полезна 
информация. 



187 

Основните предимства на сегментирането, базирано на вътрешната организационна и 
управленска структура на предприятието могат да бъдат обобщени по следния начин: [4]  

• прилагането на организационната структура при определянето на сегментите за външ-
но отчитане е значимо, защото отразява рисковете и възможностите, които се смятат за 
важни от позицията на мениджмънта на предприятието; 

• възможността да се погледне на предприятието по начина, по който то се разглежда от 
управленските му органи подобрява възможността на потребителите на финансовите отчети 
да прогнозират евентуалните управленски действия, които биха могли да имат значителен 
ефект върху бъдещите парични потоци; 

• тъй като информацията по сегменти се създава за вътрешни управленски цели на база-
та на вътрешната организационна структура, значително се намаляват разходите, ако и опо-
вестяваната финансова информация се осигурява на тази основа; 

• сегментите, базирани на съществуващата вътрешна управленска структура са свързани 
с по-малко субективизъм, в сравнение със сегментите, определени на основата на термина 
"индустрия".  

В световен мащаб са извършвани редица изследвания, насочени към оценяване на пол-
зите от оповестяването на финансова информация по сегменти. Провеждането на най-
значимите от тях се базира на няколко основни подхода: [6]  

• анализиране на вземането на решения от потребителите на сегментна информация; 
• сравнения на възможностите за съставяне на различни видове прогнози на базата на 

съответна сегментна информация; 
• тестване на реакциите на капиталовите пазари на основата на предоставената сегмент-

на информация. 
Анализите на процесите на вземане на решения от потребителите са свързани с изслед-

ването на зависимостта между фактически вземаните решения и вида и обема на предоста-
вяната сегментна информация. Затрудненията при тези изследвания са породени от обстоя-
телството, че е доста трудно да се осигури точна информация за фактическите инвестици-
онни решения и влияещите върху тях фактори. Това налага да се изследват прогнозите, 
които са били направени от потребителите на информация, за да се прецени дали те са по-
точни за тези периоди или за тези компании, за които е била налична и използвана сегмент-
на информация. Най-често изследваната група потребители на сегментна информация в 
този случай са финансовите анализатори, като една от причините за това е, че техните прог-
нози обикновено се публикуват и са широко достъпни, особено в САЩ.  

При извършването на сравнения на възможностите за съставяне на различни видове 
прогнози на базата на определена сегментна информация обикновено изследователите със-
тавят свои собствени прогнози за дейността на определени компании. Ретроспективен прег-
лед на този тип изследвания показва, че по-ранните от тях се фокусират върху прогнози, 
основаващи се на информацията по бизнес сегменти, докато по-късните са насочени към 
използване на информация по географски сегменти. Въпреки че всички по-ранни изследва-
ния на възможностите за съставяне на прогнози водят до заключението, че точността на 
прогнозите за продажбите и доходите може да бъде значително подобрена, ако се използва 
сегментна информация, те игнорират редица специфични за отделните компании фактори 
като например големината на компанията, нейната диверсификация и др. В по-късните изс-
ледвания се привеждат определени доказателства за това, че точността на прогнозите се 
повишава едновременно с нарастването на броя на сегментите, за които се оповестява ин-
формация. Доказва се също, че прецизността на прогнозите, базирани на информацията по 
бизнес сегменти в значителна степен зависи от спецификата на различните видове дейнос-
ти, които компаниите извършват и моделите на тяхната диверсификация.  
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Основната цел при изследванията на реакциите на капиталовите пазари е да се провери 
дали оповестяваната от компаниите сегментна информация оказва влияние върху цените на 
акциите или оценките на пазарния риск. В някои от тях се изследва връзката между показа-
телите за оценка на пазарния риск и оповестяването на информация за активите, продажби-
те и доходите по отделни бизнес сегменти, а в други се акцентира върху зависимостите 
между информацията по географски сегменти и измерителите на риска на капиталовите 
пазари (например в изследванията на М. Пойнтър и Т. Дъпник [7]). Тези изследвания нед-
вусмислено потвърждават полезността на оповестяваната финансова информация по сег-
менти и показват, че оповестяването на такава информация води до значително намаляване 
на пазарния риск.  

Като имаме предвид всичко изложено дотук, можем обосновано да заключим, че опо-
вестяваната финансова информация по сегменти има съществено значение за повишаване 
на прозрачността и полезността на информационното съдържание на финансовите отчети 
на компаниите, развиващи глобална дейност. Тя е ключова предпоставка за изграждане на 
правилни преценки по отношение на тенденциите в развитието, настоящата и бъдещата 
дейност на тези компании и за вземане на обосновани икономически решения от ползвате-
лите на финансовите отчети.  
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Аннотация 
Главным источником информации о современном состоянии развития предприятия и государства 

в целом является статистическая отчетность, которую используют на всех уровнях государственного 
управления. 

Методика статистического учета и формирования статистической отчетности четко регламентиру-
ется Госкомстатом Украины. 

С развитием рыночных отношений роль статистической отчетности выросла, но исследования на-
учных источников свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения относительно сущности этого 
понятия. В работе раскрывается сущность понятия "статистическая отчётность". Статистическая от-
четность является формой наблюдения, при которой статистические данные поступают в статистичес-
кие органы от предприятий, фирм и других субъектов предпринимательской деятельности, в виде 
обязательных отчетов об их работе по установленным формам и в соответствующие сроки. 

Развитие статистической отчетности берет начало с возникновения статистики. Исследуя истори-
ческое возникновение статистики, мы рассматриваем и возникновение отчетности. В работе наведены 
этапы возникновения статистики. 

История возникновения статистической науки в Украине берет свое начало со времен Киевской 
Руси, а ее развитие тесно связано с научными, экономическими, историческими процессами в Рос-
сийской империи. Для учета земель, инвентаря, животных, рабочей силы, доходов и расходов разра-
батывались различные системы учета, а сведения заносились в учетные книги. 

В период становления мировой статистики Украина принадлежала Российской империи, и поэто-
му соответствующие процессы здесь проходили с опозданием, хотя и под влиянием Европы.  

В работе рассмотрены основные моменты развития статистики и статистической отчетности в Ук-
раине, наведен международный опыт по формированию статистической отчетности с использованием 
статистических систем разных стран.  

Ключевые слова: отчетность, статистика, статистическая отчетность, статистические системы.  
 
Abstract 
The main source of information about the current state of the enterprise and the development of the state 

as a whole is a statistical reporting, which is used at all levels of government. 
Methods of statistical accounting and statistical reporting form is clearly regulated by the State Statistics 

Committee of Ukraine. 
With the development of market relations the role of statistical reports has grown, but the study of 

scientific sources indicate that there is no single point of view about the nature of this concept. The paper 
reveals the essence of "statistical reporting" concept. The statistical reporting is a form of observation, in 
which the statistics to the statistical agency of the enterprises, companies and other business entities in the 
form of mandatory reports on their work on the prescribed form and in an appropriate time. 

Development of statistical reporting originates from the occurrence statistics. Exploring the historical 
appearance of the statistics, and we consider the occurrence reporting. The work imposed stages of 
occurrence statistics. 

The history of statistical science in Ukraine originates from the times of Kievan Rus, and its development 
is closely linked to the scientific, economic, historical processes in the Russian Empire. To account for land, 
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equipment, animals, labor force, income and expenses developed different accounting system, and the 
information recorded in the account books. 

In the period of World Statistics Ukraine belonged to the Russian Empire, and therefore the relevant 
processes were held here late, though, and under the influence of Europe. 

The paper discusses the main points of the development of statistics and statistical reporting in Ukraine, 
international experience imposed on the formation of statistical reporting with the statistical systems of 
different countries. 

Keywords: accounting, statistics, statistical reports, statistical systems. 
 
Современное состояние экономики и его будущее зависит непосредственно от того нас-

колько качественной и достоверной является полученная информация о процессах в общес-
тве. Ценность информации определяется возможностью комплексно охарактеризовать дея-
тельность всех сложных по своей структуре объектов в состав которых можно отнести и 
современные предприятия. 

Для общей оценки состояния того или иного предприятия составляют обобщенные до-
кументы, классифицированные по различным признакам, которые вместе составляют сис-
тему отчетности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система отчетности предприятия 

Главным источником информации о современном состоянии развития предприятия и го-
сударства в целом является статистическая отчетность, которую используют на всех уров-
нях государственного управления. 

Для статистической отчетности источниками информации, кроме данных учетной сис-
темы предприятия, является исследование о ситуации на рынке, в обществе, другая инфор-
мация. 

Вести или не вести статистический учет, а значит, и формировать статистическую от-
четность в том или ином направлении регламентирует Госкомстат Украины. Формирование 
статистической отчетности регулируется государственными нормативными актами и наци-
ональными стандартами. Вмешательство любых органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, других юридических лиц, объединений граждан, должностных и 
других лиц в государственную статистическую деятельность, в частности, по вопросам 
содержания статистической информации, выбора источников ее получения, статистической 
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методологии, форм, периодов представления и распространения данных статистических 
наблюдений и т.п., запрещается [1]. 

С развитием рыночных отношений роль статистической отчетности выросла, но иссле-
дования научных источников свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения относи-
тельно сущности этого понятия. 

Определение статистической отчетности в различных научных отечественных источни-
ках представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Раскрытие сущности статистической отчетности в научных источниках 

Істочник Определение 
Била Л.М. [2] статистическая отчетность как понятие аккумулирует в себе следующие аспекты:

- экономический – отражение в отчетности показателей, обусловленных последс-
твиями деятельности предприятия в сфере действия экономических законов; 
- правовой – отражение в отчетности показателей, обусловленных участием 
хозяйствующего субъекта в экономических отношениях, основанных на право-
вом регулировании государством хозяйственной деятельности 

Лукин В.О. [3] статистическая отчетность является заключительным шагом системы бухгалтер-
ского учета, обобщает и систематизирует информацию о деятельности предприя-
тия и необходима всем заинтересованным лицам для принятия эффективных 
экономических решений 

Мельник Л.Ю. [4] статистическая отчетность – это официальный документ, в котором содержится 
статистическая информация о работе субъекта предпринимательской деятель-
ности в виде заполненного формуляра, подаваемого в установленные сроки 
районным (городским) управлениям статистики 

Мерневецька 
В.Ф. [5] 

статистическая отчетность является важным инструментом для налаживания 
эффективного функционирования системы управления. С одной стороны, она 
выступает мерилом эффективности управления для любого пользователя (внут-
реннего или внешнего), а с другой – основой для принятия управленческих ре-
шений об условиях и результатах функционирования предприятия 

Слободянык Ю.Б. 
[6] 

статистическая отчетность это официальный документ, содержащий данные о 
деятельности организаций, предприятия, учреждения в виде заполненного фор-
муляра (бланка таблицы), который подается в определенные сроки по указанно-
му адресу 

Хомин П.Я. [7]. статистическая отчетность отражает в детализированном виде отдельные сто-
роны производственных процессов 

 
Итак, статистическая отчетность является формой наблюдения, при которой статисти-

ческие данные поступают в статистические органы от предприятий, фирм и других субъек-
тов предпринимательской деятельности, в виде обязательных отчетов об их работе по уста-
новленным формам и в соответствующие сроки. 

Каждая отрасль научного знания и практической деятельности имеет свою историю. 
Развитие статистической отчетности берет начало с возникновения статистики. Исследуя 
историческое возникновение статистики, мы рассматриваем и возникновение отчетности. 

Исторические источники развития отчетности свидетельствуют, что еще в Древнем 
Египте за много тысячелетий до нашей эры в эпоху возникновения торговых отношений 
вели учет для подсчета государственных доходов и расходов, составляли отчеты. Древнег-
реческий историк Геродот писал, что на пирамиде Хеопса было высечено, сколько продук-
тов питания выдавали строителям. Сохранился также отчет на стене Парфенона о стоимос-
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ти строительства храма – 469 талантов (0,5 млн. долл.) [8]. То есть отчетность еще тех вре-
мен характеризовалась значительной открытостью. 

В Вавилоне отчетность способствовала усилению функций управления государством, а 
ведение учета регулировалось законодательством. Здесь, в Сумирийском поселении, были 
найдены первые упоминания об употреблении термина "отчетность". Известно, что соглас-
но законам царя Хаммурапи (2200-2150 гг. до н.э.) отчетность формировалась только на 
основании приходно-расходных документов [8]. 

В греческих Афинах государственные казначеи, жрицы и строители выставляли отчеты 
о деятельности на публичное обозрение в виде каменных, мраморных и бронзовых плиток, 
которые становились общественным достоянием. Они подавались с определенной перио-
дичностью и контролировались, а для проверки правильности предназначались специальн-
ые ревизоры [9]. 

Во времена правления Зенона учет разграничивали по видам деятельности: земледелие, 
животноводство, складское хозяйство. Отдельно по каждому виду учета состояла натураль-
но-стоимостная отчетность. 

Эпоха средневековья передала в наследство современной бухгалтерии не только инвен-
таризацию, но и капитулярии Карла Великого, где впервые отмечается о необходимости 
один раз в год (на Рождество Христово) подавать отчет о доходах. Возникает профессия 
странствующих писцов, которые за плату составляли отчеты [10]. Отчет того времени были 
такие рубрики: поступления по манору; другие поступления; всего поступлений; расходы 
по манору; другие расходы и сданы владельцу средства; всего расходов; остаток средств на 
конец периода [10]. 

Как мы видим, отчетность возникла давно. Еще с давних времен мы можем проследить 
как люди фиксировали факты хозяйственной жизни, путем ведения различных форм доку-
ментов, отчетов. 

Так как мы отмечали выше, возникновение статистической отчетности тесно связано со 
статистикой, в свою очередь документальное оформление статистических обзоров и прове-
рок формирует статистические отчеты. Поэтому целесообразно будет исследовать этапы 
возникновения статистики (табл. 2). 

История возникновения статистической науки в Украине берет свое начало со времен 
Киевской Руси, а ее развитие тесно связано с научными, экономическими, историческими 
процессами в Российской империи. Для учета земель, инвентаря, животных, рабочей силы, 
доходов и расходов разрабатывались различные системы учета, а сведения заносились в 
учетные книги [8]. 

С древних времен основным видом деятельности в Украине было сельское хозяйство, 
поэтому сначала единицей учета были "дым", "плуг" (сведения летописей Х-ХI вв.). С раз-
витием феодальных экономических отношений изменились методы статистического учета. 
Широкое распространение получили должности писцов и переписные книги, которые со-
держали в себе полное описание городов, поселений, городских земель, церквей, монасты-
рей, имений, вотчин, сел и тому подобное. 

В период становления мировой статистики Украина принадлежала Российской империи, 
и поэтому соответствующие процессы здесь проходили с опозданием, хотя и под влиянием 
Европы [11]. 

 



193 

Таблица 2 

Этапы возникновения статистики 

Период Характеристика периода 

Первый период от 
древнейших времен и 
до 1917 г. 

I этап (Х-XVII вв.) – зарождение и развитие практической статистики; 
II этап (XVIII в. – первая половина XIX в.) – правительственная статисти-
ка; развитие оперативной статистики; формирование познавательной ста-
тистики; III этап (пореформенный период, 1861-1917 гг.) – государственно-
административная, земская и ведомственная статистика 

Второй период: 
1917-1991 гг. 

I этап (1917-1930) – формирование государственной статистики, повыше-
ние статистической науки и практики, становление текущей статистики, ее 
связей с органами управления и планирования; 
II этап (1931-1954) – подчиненность статистики органам планирования, 
усиление ее оперативности, преобразования статистики на народно – хо-
зяйственный учет, снижение роли социальной статистики, развитие эконо-
мической статистики как общественной науки; 
III этап (1955-1985) – формирование технической базы государственной 
статистики, восстановление аналитических функций статистики, пассивное 
отношение общества к статистике; 
IV этапе (1986-1991) – начало перестройки советской государственной 
статистики 

Третий период: с 1992 г. 
I этап (1992-1998) – начало системы и создание основ национальной ста-
тистики; 
II этап 1999 – реформирование системы национальной статистики 

 
Составлено на основании источников: 8,11,12-15  
 
С развитием промышленности, сельского хозяйства, частной собственности расшири-

лись потребности в разнообразной статистической информации, что обусловило создание 
специальной сети корреспондентов, которые проводили собственные статистические наб-
людения. Материалы таких наблюдений в то время прилагались к официальным источникам. 

Развитие статистики в России определяло организационное оформление статистических 
служб в правительственных структурах (министерствах и ведомствах). 

Соответственно, в начале XIX в. статистику начинают преподавать не только в универ-
ситетах, но и в гимназиях, что обусловило появление учебников по статистике. На регио-
нальном уровне начинаются систематические работы по сбору статистических сведений, на 
основании которых составлялись статистико-географические описания родного края [8]. 

Наполнение статистической деятельности экономическим содержанием на территории 
Украины происходило в организационных рамках земской статистики. 

Земская статистика Российской империи возникла после так называемой аграрной ре-
формы 1861 г.., Которой формально отменялось крепостное право в России [11]. Развитие 
организации и проведения статистических исследований земскими учреждениями Украины 
был неразрывно связан с эффективностью постановки их документального обеспечения 
[12]. 

Постепенное совершенствование методики документирования статистических исследо-
ваний способствовало превращению земской статистики в надежный фундамент информа-
ционно-аналитического обеспечения земской деятельности. В процессе земских статисти-
ческих исследований сформировался разнообразный по форме, составу и содержанию ком-
плекс делопроизводственных и статистических материалов, которые служат важным источ-
ником изучения исторического развития украинских регионов во второй половине XIX – 
начале ХХ в. [12]. 



194 

В результате постоянных статистических исследований в земских учреждениях Укра-
ины собралось множество информации в виде документации, которая показывала весь ход 
статистических работ – от организации статистического аппарата до разработки программ 
исследований и научного оформления их результатов. 

Успешность земско-статистических исследований во многом определялась уровнем их 
документального обеспечения. Первые попытки осуществления учетно-статистических 
работ земствами Украины демонстрировали подражания делопроизводственной и статисти-
ческой практики административных учреждений [12]. 

Например, первое в Украине земское статистическое бюро, созданное в 1873 г. в Хер-
сонской губернии, скорее напоминало канцелярский придаток к аппарату губернской земс-
кой управы, чем самостоятельный исследовательский институт. 

Ориентируясь на традиции правительственной статистики, херсонские статистики три 
года своей деятельности потратили на бесполезные попытки приспособления анкетной 
методики сбора информации для нужд земской статистики [12]. 

Согласно проведенному в 1882-1887 гг. оценочно-статистическому описанию уездов 
Херсонской губернии земскими статистиками было выдано обработанные и обобщенные 
данные по всем шести уездами под названием "Материалы для оценки земель Херсонской 
губернии" соответственно в шести томах [13]. В одном из разделов упомянутого выше до-
кумента, проводился подробный анализ форм землевладения и землепользования, особен-
ностей эксплуатации угодий в уезде. В другом разделе приводились данные о классифика-
ции и способах использования и обработки земель, оценивалось влияние типа почв, систем 
земледелия, метеорологических явлений на динамику урожайности сельскохозяйственных 
культур, анализировались урожайности и пропорции посевов и т.д. [13]. В последнем раз-
деле проводился анализ размеров главных показателей для оценки доходности земельного 
имущества по урожайности, арендными ценами, производственными затратами на сельско-
хозяйственную продукцию в уезде и т.д. [6]. 

Также стоит отметить, что при земских управах создавались статистические отделения. 
Например, в Черниговской губернии сведения о фабриках и заводах собирались лично чле-
нами статистического отделения во время посещения ими каждого из описываемых заведе-
ний и заносились в описательный бланк или программу [11]. 

В Черниговской губернии подобное учреждение впервые открылось в 1876 году. Впос-
ледствии в силу политических обстоятельств его деятельность на время была приостанов-
лена и возобновилась только в 1881 году [14]. 

После этого настала пора широкомасштабных статистических исследований, охватив-
ших почти все области экономического и хозяйственной жизни региона, цель которых со-
ответствовала потребностям земского налогообложения [14]. 

По величине и значению заводов и размеров производства было произведено и напеча-
тано три программы (А, В, С). В зависимости от размеров и технических условий производ-
ства каждая промышленная организация описывалась по одной из упомянутых выше прог-
рамм, то есть либо по полной программе А, или по средней В или по сокращенной С. От-
веты на вопросы, содержавшиеся в программе, были получены путем опроса (если возмож-
но перекрестного) лиц, заведующих и работников заводов, а также с помощью непосредст-
венного измерения всех частей зданий и машин. Составлялись планы сооружений, записы-
вались размеры, материал, мощность и конструкции оборудования [11]. 

Но, кроме этих данных, из которых брался материал для оценки, земская управа пожела-
ла иметь сведения, хотя бы приблизительно, о прибыльности заводов и о значении круп-
нейших из них для местного населения [8]. 

Земская статистика внесла много нового в теорию и практику статистического наблюде-
ния, много добавила к табличному методу и методу статистических группировок. 
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В советский период статистика приобрела особое значение, поскольку управление всеми 
сферами жизнедеятельности великой державы осуществлялось централизованным спосо-
бом и жестко контролировалось. В июне 1918 был проведен первый съезд статистиков, на 
котором был одобрен проект Положения о государственной статистике, которое вступило в 
силу 25 июля 1918 года. В соответствии с этим положением было сформировано Централь-
ное статистическое управление (ЦСУ), которое собирало и обрабатывало всю статистичес-
кую информацию (в том числе и данные правоохранительных органов) [15]. 

Октябрьская революция принесла новый штрих в историю развития бухгалтерского уче-
та и отчетности в Украине. По данным Рабоче-крестьянской инспекции, в 1922 г. сроков 
представления отчетности не придерживались, ведение отдельных балансов предприятий, 
входивших в трест, отсутствовало [13]. 

Принято считать, что событием, открывшим новую страницу в развитии отечественного 
учета и отчетности, было издание 6 апреля 1922 года "Положения о счетоводстве и отчет-
ности", которое определяло необходимость ведения бухгалтерского учета двойной систе-
мой, устанавливало новые формы отчетности, предусматривало составление сводной от-
четности [16]. 

Попытки регламентировать отчетность были продолжены в Декрете "О государственных 
промышленных предприятиях, действующих на основе коммерческого расчета", который 
определял продолжительность операционного (хозяйственного) года – с 1 октября по 30 
сентября. Финансовый отчет, состоявший к тому времени с баланса и счета убытков и 
прибылей, должен был печататься не позднее 6 месяцев со дня окончания года. В балансе 
должен был применяться принцип консерватизма (минимальной оценки) [16]. 

Начиная с 80-х годов, практически все ученые выступают за унификацию и сокращение 
отчетности, считая рост числа показателей неоправданным [16]. 

Итак, статистические исследования начали проводить давно, еще до рождения Иисуса 
Христа. В частности, во времена жизни Иисуса Христа проводились переписи населения, 
которые можно назвать первыми проявлениями такой науки как "статистика" и появления 
специфических, с первого взгляда, статистических отчетов. 

С развитием статистики параллельно возникла потребность в документировании полу-
ченной информации, для этого создавали своего рода документы и отчеты, которые можно 
приравнять к нынешним статистических отчетов. Только в наше время они являются более 
совершенными, информационными и точными. 

В губерниях тогдашней Украины создавались статистические отделы, в которых обоб-
щали данные в определенных отчетах которые можно вполне назвать статистическим отче-
там, ведь, статистическая отчетность, как и отчетность в целом, – это систематизация и 
обработка данных, полученных путем обобщения информации об отдельных сторонах про-
изводственных процессов. 

Еще одним из доказательств, что с возникновением статистики тесно связано возникно-
вение статистических отчетов, выступает тот факт, что земские отделы статистики Херсон-
ской губернии создали образец оценочного описания [12], который и в наше время можно 
приравнять к отчету. Приведенные выше факты еще раз доказывают взаимосвязь понятий 
"статистика" и "статистическая отчетность". 

На современном этапе развития международных связей Украины возрастает необходи-
мость изучения зарубежных статистических систем. Международные экономические ста-
тистические системы оценивают и анализируют данные об уровнях и динамику развития 
мирового хозяйства. Это развитие, в свою очередь, обусловило возникновение потребности 
в составлении статистической отчетности, способной предоставлять информацию об общем 
состоянии отраслей хозяйства в каждой стране. 
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Рассмотрим некоторые аспекты международного опыта по формированию статистичес-
кой отчетности с использованием статистических систем мира. 

Основной задачей органов государственной статистики в любой стране является обеспе-
чение пользователей надежными и объективными статистическими данными. Это, в свою 
очередь, предусматривает создание такой информационной системы, которая бы полностью 
удовлетворяла потребности пользователей в таких данных, была бы гибкой по отношению к 
стремительным изменениям и последовательно отслеживала их тенденции и влияние на 
общую ситуацию. 

Европейская статистическая система разработана в 1952 году. Ее реализацию осуществ-
ляло европейское статистическое бюро [17]. 

Европейская политика основывается на основе правильных и достоверных статистичес-
ких данных. Именно поэтому работа Европейской статистической системы построена так, 
что во всех государствах, которые являются странами-членами Европейского союза, есть 
ответственные органы за разработку, распространение и производство Европейской статис-
тики. 

Основной целью Европейской статистики являются: обеспечить правительство ЕС всей 
необходимой информацией для разработки, оценки, реализации и мониторинга Европейс-
кой политики, а также распространение статистических данных среди всех пользователей 
этой информации, для принятия соответствующих решений. 

На основе проведенного сбора статистических данных, с целью повышения ответствен-
ности Европейское статистическое управление через Консультативный совет (ESGAB) го-
товит ежегодный доклад для Европейского парламента о своих статистических исследова-
ниях. 

Во многих странах Европы, в частности, в Великобритании и Франции, государственная 
статистика децентрализованная, то есть в этих странах отсутствует единый контролирую-
щий центральный орган. Формально контролирующий орган есть, но главной задачей этого 
органа является координация деятельности статистических организаций и разработка ста-
тистических методических рекомендаций. 

В Германии обработкой статистической информации занимается Федеральное статисти-
ческое управление.  

В странах Северной Америки, в частности, в Канаде статистическая система активно 
развивается. Статистическая информация собирается и анализируется по каждой провинции 
отдельно и на федеральном уровне. Сбор статистических данных происходит по 350 нап-
равлениям. Раз в пять лет специальное агентство проводит общие переписи населения в 1-й 
и 6-й год каждого десятилетия. 

В США статистическая система децентрализована, в стране существует более 100 феде-
ральных статистических учреждений, но правительство страны пользуется данными только 
45 учреждений. Если рассматривать отдельно статистическую отчетность США, то обра-
боткой данных занимаются целевые статистические учреждения, целью которых является 
сбор информации по всем отделам статистики по каждой отрасли. Федеральная статисти-
ческая система координируется через Бюро управления и бюджета (БУБ). Бюро управления 
и бюджета устанавливает и обеспечивает соблюдение статистических правил и стандартов, 
контролирует использование ресурсов для приоритетных статистических программ, приво-
дит результаты статистических обследований, осуществляемых федеральным правительст-
вом в соответствии с действующим законодательством. 

 Заслуживает внимания Японская статистическая система. Стоит отметить, что бухгал-
терский учет в этой стране построен по континентальной модели, которую использует 
большинство стран Европы. В Японии статистические данные собирают со всех отраслей и 
сфер жизни, которые развиваются в стране. Все вопросы Японской статистической системы 
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регулируются Законом о статистике, основной целью которого является обеспечить досто-
верность статистических данных, устранения повторов при обследованиях, а также совер-
шенствование статистической системы. 

К основным положениям Японской статистической системы можно отнести: 
‒ обязательность представления сведений, которые реализуются через принцип отчет-

ности; 
‒ обеспечение надлежащего хранения первичных документов, то есть бланки не 

должны быть потеряны или повреждены. 
Существует два подхода, которые определяют сопоставимость бухгалтерского учета и 

статистической системы той или иной страны. 
Первый подход направлен на обеспечение сопоставимости данных о предприятиях на 

основе классификации доходов. Статистические макроэкономические системы используют 
эти данные, как основные, при построении соответствующих моделей. 

Второй подход предполагает анализ отчетности. Такой анализ проводится на основе от-
чета о прибылях и убытках, целью которого является привести расчет показателей, отража-
ющих рентабельность инвестиций. Упомянутый выше отчет раскрывает информацию о 
прибыли и убытках, которая является полезной для инвесторов и акционеров. Вместе с тем, 
Отчет о прибылях и убытках не раскрывает информации об основной деятельности хозяйс-
твенных субъектов, то есть факторы производства в отчетном документе отсутствуют. Поэ-
тому формирование отчетности по второму подходу является, несколько, нерациональным 
для проведения экономического анализа. 

Приведенные выше подходы раскрывают взаимосвязь показателей бухгалтерского учета 
с показателями, которые нужны органам статистики в различных странах. 

В странах с первым подходом статистический учет осуществляется с использованием 
показателей бухгалтерского учета. Система сбора статистических данных о предприятии 
является интегрированным сочетанием баз данных. Этот подход характерен для статисти-
ческих систем Франции и Великобритании. Фактически в этих странах показатели бухгал-
терского учета напрямую связаны со статистическими показателями. 

Второй подход используется, например, в США. Статистическая система таких стран 
построена таким образом, что статистический учет не зависит от бухгалтерского учета. 
Федеральные учреждения страны сами формируют бланки статистической отчетности, 
которые должны заполнять все предприятия и подавать для осуществления макроэкономи-
ческого анализа. 

Исследовав мировые статистические системы, стоит отметить, что формированию ста-
тистической отчетности во многих странах уделяется значительное внимание. Государст-
венные органы ведущих стран мира, активно способствуют обеспечению соответствующих 
условий для надлежащего функционирования собственных статистических систем и пре-
доставления объективной статистической информации. Высокий уровень жизни в западных 
странах, США, Японии заставляет отечественных ученых и практиков изучать междуна-
родный опыт формирования статистической отчетности и использовать все прогрессивные 
элементы статистических систем при совершенствовании собственной статистической сис-
темы. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ГЕНЕРИРАНИ ОТ РАЗВИТИЕТО  

НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА  
И НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ КАПИТАЛ 

доц. д-р Румяна Пожаревска1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Резюме 
В статията е направен опит да бъде характеризиран интелектуалния капитал като генератор на но-

ви нематериални ресурси за отчетните единици. Връзката "интелектуален капитал↔интелектуална 
собственост↔ нематериални активи" е анализирана в контекста на признаване за счетоводни цели на 
нови интелектуални продукти. Идентифицирани са някои от проблемните полета в националната 
счетоводна теория и нормативна рамка. Предложени са критерии за счетоводно признаване на нови 
обекти, генерирани от интелектуалния капитал, с водещ "доказан механизъм за реализация на иконо-
мическия потенциал". Проучени са и принципно са представени форми и механизми за реализиране 
на икономическия потенциал на новите нематериални ресурси.  

Ключови думи: интелектуален капитал, интелектуална собственост, нематериални активи, счето-
водство. 

 
CHALLENGES FACING THE ACCOUNTING THEORY  
AND PRACTICE GENERATED BY THE DEVELOPMENT  
OF CREATIVE ECONOMY AND INTELLECTUAL CAPITAL 
 
Abstract 
The researcher has made an attempt to characterize intellectual capital in this paper as a generator of new 

intangible assets for the reporting entities. The relationship "intellectual capital↔intellectual property↔ 
intangible assets"has been analyzed in the context of new intellectual products recognition for accounting 
purposes. Some problematic fields in the national accounting theory and regulatory framework have been 
identified. There are some accounting recognition criteria that have also been recommended for the new 
objects generated by intellectual capital with a leading "proven mechanism for the realization of economic 
potential". Forms and mechanisms for the realization of economic potential of the new intangible resources 
have been studied and generally presented as well.  

Key words: intellectual capital, intellectual property, intangible assets, accounting. 

Въведение 

Развитието на интелектуалния капитал в едно предприятие е предпоставка за активната 
му иновационна дейност. Успешното управление на иновационните процеси, от своя стра-
на, предполага задълбочено познаване на интелектуалната собственост на отчетната едини-
ца и нейното адекватно представяне във финансовия отчет. Анализът и изследването са 
съществени и задължителни в условия на креативната икономика защото: "нематериалният 
капитал е изграден от всички елементи на предприятието, които имат своята стойност, но 
не винаги са представени в счетоводния баланс като: клиенти, търговски марки, ноу-хау, 
човешки капитал, системи за информация и т.н. През последните двадесет и пет години 
това богатство експанзивно се увеличава и вече представлява две трети от капитала на 
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предприятията, а в баланса се показва само една трета от него." [1]. Тезата се потвърждава и 
от проучване на международната анализаторска, консултантска и одиторска фирма "Ърнст 
енд Янг (Ernst&Young)", която прави следните изводи по отношение представянето на ин-
телектуалния капитал във финансовите отчети: 

 60% от стойността на проучените компании (98 водещи европейски фирми) се дължи 
на нематериалните ресурси; 

 само в 12 от 98 изследвани компании материалните активи имат превес над немате-
риалните; 

 само 36% от нематериалните ресурси са представени в балансите на компаниите; 
 търговските марки не са винаги главният източник на стойност за компаниите; 
 в много случаи, нематериални ресурси като патенти, нови технологии, капитал кли-
енти и човешкият капитал имат по-голямо значение и принос за икономическия ръст 
на компаниите [2]. 

Счетоводното интерпретиране на интелектуалния капитал, с цел по-пълното му предста-
вяне във финансовите отчети, предполага задълбочено познаване на същностните характе-
ристики на неговите компоненти, както и на възможностите за тяхното измерване и за ико-
номическа реализация на техния потенциал. 

Изследване на интелектуалния капитал  
като генератор на нови счетоводни обекти –  
същност, подходи за измерване и структура 

От времето на физиократите (ХVІІІ век), капиталът винаги е бил определян от иконо-
мистите като производствен капацитет, като средство за производство. За класическите 
икономисти, неокласическите, марксистите, кейнсианци и др. поддържането на капитала 
позволява да се получава печалба, съответстваща на неговата производителност. Малко 
икономисти са се опитвали да дефинират капитала и доходността, освен чрез производи-
телността и с други фактори (MacLeod, 1858; Schaffle, 1864; Veblen, 1908; Commons, 1924) 
[3]. Развитието на икономиката на знанието изисква промяна в самата дефиниция на капи-
тала. Тази необходимост се предопределя от съществуването на нови форми на капитал 
(нематериални), с които може да се обясни нарастващата разлика между пазарната стойност 
на предприятията и материалните им активи. Нематериалните ресурси са трудни за иденти-
фициране и особено да бъдат интегрирани в корпоративните баланси. Те генерират редица 
важни нови проблеми и задачи за счетоводната наука и практика. Първо, тези нематериални 
активи са трудно измерими по микроикономически начин и изолирането на единица капи-
тал 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 стопан-
ска изгода, чрез ограничаване на производството. Не е за пренебрегване и още една важна 
особеност, отсъстваща от сделките с материалните активи, едни и същи знания (информа-
ция) могат да бъдат продавани на различни контрагенти, при това на различни цени (чет-
върто). 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 предприяти-
ята е изобилието 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 информацията и знанията е, че те се генерират ежедневно, но много често някои от тях 
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се оценяват много скъпо, независимо от изобилието. И не на последно място, "материали-
зирането" на знанията рязко се отличава от начина на формиране на себестойността на ма-
териалните 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 електронно копие от документа или 
продукта (софтуер, фармацевтични продукти, филми и т.н.). В заключение, спецификата на 
обектите, генерирани от интелектуалния капитал, може да бъде обобщена с известната фра-
за на Стюарт, Т.А. (Stewart T.A.) "Знанията съществуват независимо от пространството. 
Както квантови частици те могат да бъдат на няколко места едновременно. Продай ми торта 
и няма да я имаш повече. Продай ми рецептата за тортата и тогава ще има и за двама ни." [4].  

В специализираната литература интелектуалният капитал се определя най-общо като 
знание, което носи стойност за предприятието. А "управлението на знанието е изкуството 
да се генерира стойност от неявните активи на предприятието." (Sveiby, 1997) [5]. Като 
понятие той се появява във връзка с разработената в края на двадесети век Концепция за 
превъзходство на основата на знания (Sveiby, 1997; Stewart, 1997 [6]). Много често използ-
ван негов синоним е терминът "неявни активи". Под неявни активи се разбира "активи, 
които не се отчитат и измерват от финансовата система на организацията. Трудно е да бъдат 
описани количествено и да бъдат формализирани, но оказват съществено влияние върху 
процеса на генериране на стойност." Измерим като стойност интелектуалният капитал се 
явява разликата между пазарната и балансовата стойност на предприятието. В начало-
то на 90-те години знанието играе все по-определяща роля в организацията на производст-
вото, в динамиката на икономическия растеж и в натрупването на капитал. Реализирането 
на доход от новите производствени структури все по-малко се генерира от материалния 
капитал. Превес придобиват нематериалните измерения на капитала (знания, иновации и 
"общ интелект"). В таблица 1 е представена кратка историческа ретроспекция на концепци-
ята за интелектуален капитал [7 а]. 

Таблица 1 

Кратка историческа ретроспекция на зараждането на концепцията за интелектуален капитал 

Година Автори и трудове 
1 2 

1933 г. Икономистите Джоан Робинсон (Joan Robinson, UK) и Едуард Чембърлейн (Edward 
Chamberlin, USА) публикуват заедно труд, наименован "Счетоводство, базирано на ресур-
сите" ("Сomptabilité basée sur les ressources"). 

1959 г. Едит Пенроуз (Edith Penrose, USА) доразвива теорията за счетоводстото, базирано на 
ресурсите и публикува "Теория за растежа на фирмата" ("The theory of growth of the firm").

1969 г. Терминът "интелектуален капитал" е използван за първи път от Джон Голбрайт (John 
Galbraith, Canada) в писмо до Майкъл Калеки (Michael Kalecki). 

1980 г. Хироуки Итами (Hiroyuki Itami, Japаn) публикува книгата си "Мобилизиране на невиди-
мите активи" ("Mobilizing Invisible Assets"). 

1980 г. Карл-Ерик Свейби (Karl-Erik Sveiby, Sweden) публикува "Ноу-хау дружеството" ("The 
Know-How Company") – труд за управлението на нематериалните активи. 

1986 г. Чарлз Хенди (Charles Handy, UK) публикува разработка за човешкия капитал (Capital 
Humain) в своята книга " Епохата на глупостта" ("The age of unreason"). 

1986 г. Дейвид Тийс (David Teece, USА) публикува труд за извличане на стойност от и след ино-
вации. 
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Продължение 

1 2 
1987 г. "Конрад груп" ("Konrad Group") се събира в Швеция за да обсъди същността и измерване-

то на нематериалните активи и две години по-късно публикува "Нематериалният баланс" 
("The intangible balance sheet"). 

1987 г. Джей Барней (Jay Barney, USА) изучава критерия за устойчиво конкурентно предимство, 
осигурено благодарение на ресурсите и публикува " Ресурсите на фирмата и устойчиво 
конкурентно предимство" ("Firm resources and sustained competitive advantage").  

1987 г. Лейф Едвинсон (Leif Edvinsson, Sweden) става вицепрезидент на "Скандиа" ("Skandia") и 
организира първото измерване на функционирането на "интелектуалния капитал" в бизне-
са, като четири години по-късно публикува първия доклад върху интелектуалния капитал. 

1994 г. Том Стюарт (Tom Stewart, USА) публикува "Интелектуален капитал" ("Intellectual 
Capital") – статия в списание "Fortune". 

1994 г. Комисията за ценните книжа и борсите на САЩ (Securities And Exchange Commission – 
SEC), USА) организира симпозиум по измерването и оценката на интелектуалните активи 
/ нематериалните активи.  

1996 г. Барух Лев (Baruch Lev, USА) поставя началото на изследванията на нематериалните ре-
сурси в Ню Йорк Юнивърсити (New York University). 

1997 г. Карл-Ерик Свейби (Karl-Erik Sveiby, Sweden) публикува "Новото организационно богатс-
тво" ("The New Organizational Wealth").  
Лейф Едвинсон (Leif Edvinsson, Sweden) и Майкъл Малоун (Michael Malone, USА) публи-
куват "Интелектуален капитал" ("Intellectual Capital"). 

1997 г. Горан Рос (Göran Roos, Sweden) и колектив публикуват "Интелектуален капитал: навига-
ция в новата бизнес среда" ("Intellectual Capital: Navigating the new business landscape"). 
Това е първата книга, в която се описва второто поколение интелектуален капитал и се 
отваря пътя за неговото управление в практиката.  

1998 г. Ник Бонтис (Nick Bontis, Canada) стартира издаването на списание "Интелектуален капи-
тал". 
Ахмед Бунфур (Ahmed Bounfour, France) публикува "Управление на нематериалните ре-
сурси" ("Le Management des Ressources Immatérielles"). 

2005 г. Провежда се първата световна конференция на интелектуалния капитал за общности, 
финансирани от Световната банка, ОИСР, Комисията на ЕС, ЕИБ и ЕПВ, под научното 
ръководство на Ахмед Бонфур (Ahmed Bounfour, France). 
Създава се Нов Парижкия клуб (New Club of Paris) – мрежа за обмен, отнасяща се до уп-
равлението на нематериалния капитал на международно ниво. (Председател: Лейф Едвин-
сон (Leif Edvinsson, Sweden), вицепрезидент: Ахмед Бунфур (Ahmed Bounfour, France). 

 
Трудностите при идентифициране и регистрация от финансовата система на предприя-

тията на неявните активи обясняват факта, че основите на т.нар. "стандартна теория на ин-
телектуалния капитал" са положени първоначално от концепциите на влиятелни практици 
като Edvinson (Edvinson and Malone, 1997) [8] и Sveiby (1997) [5] . Те разработват и първите 
модели за измерване и оценка на интелектуалния капитал, в които се изяснява начина, по 
който нематериалните ресурси (фактори) определят успеха на предприятията ("Мониторинг 
на нематериалните активи /IAM/", Sveiby, 1997; "Скандиа Навигатор", Edvinson and Malone, 
1997). Общото и в двата модела е, че пазарната стойност на предприятието не се измерва 
само с неговата счетоводна оценка, а е неразделимо единство от счетоводна стойност и 
интелектуални активи. През последното десетилетие на ХХ-ти век са разработени и се 
прилагат редица подходи за измерване на интелектуалния капитал и на неговото влияние в 
бизнеса. Факт, който доказва неговото бързо и разширяващо се развитие, както и това на 
обектите, които той генерира, от една страна, и необходимостта от тяхното идентифициране 
и представяне във финансовия отчет на предприятията, от друга. В таблица 2 са представе-
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ни някои от най-популярните разработени подходи за периода [7 б]. Методите най-общо 
могат да бъдат класифицирани в четири групи: 

• методи за директна оценка на интелектуалния капитал (Méthodes d'évaluation directe 
du capital intellectuel – DIC)1; 

• методи за пазарна капитализация (Méthodes de capitalisation marchande – MCM)2; 
• методи за възвращаемост на активите (Méthodes des retours sur actifs – ROA)3; 
• методи " отчетни карти" (Méthodes des " scorecards "- SC)4. Таблица 2. Подходи за из-

мерване на интелектуалния капитал 
 
Наименование 
автор, година Tип Описание 

1 2 3 
IC-dVAL® 
Bounfour,  
(2000) 

SC, DIC,  
MC 

Методът осигурява показатели за ефективност и позволява 
изчисляването на динамичната стойност на интелектуалния 
капитал (ИК). Методът помага при управлението и отчитане-
то на ИК. Също така помага за изграждане на разбирането за 
ИК и осигурява вътрешно и външно сигнализиране за стой-
ността и ефективността на ИК. 

Technology Broker 
Brooking (1996) 

DIC Стойността на интелектуалния капитал на една фирма се 
оценява въз основа на диагностичен анализ на отговорите на 
предприятието на двадесет въпроса, обхващащи четирите 
основни компонента на интелектуалния капитал. 

Citation- Weighted 
Patents 
Bontis (1996) 

DIC Изчислява се технологичен фактор въз основа на патентите, 
разработени от фирмата. Интелектуалният капитал и неговата 
ефективност се изчисляват на база на въздействието на науч-
но-изследователската дейност върху редица показатели, като 
брой патенти и разходи за патенти към оборота от техните 
продажби. 

Inclusive Valuation 
Methodology (IVM) 
McPherson (1998) 

DIC Използва йерархия от претеглени показатели, които са ком-
бинирани, и се концентрира по-скоро върху относителните, 
отколкото върху абсолютните стойности.  
Комбинирана добавена стойност = Парична добавена стой-
ност, комбинирана с Нематериална добавена стойност. 

                                                            
1 Измерват стойността на нематериалните активи първо чрез идентифициране на отделните техни 
компоненти. Веднъж идентифицирани отделните компоненти се оценяват било индивидуално, било 
чрез агрегиран коефициент. 

2 Измерват разликата между пазарната стойност (или борсовата капитализация) на предприятието и 
стойността на акциите, държани от акционерите, и я детерминират като интелектуален капитал или 
като нематериални активи. 

3 Разликата между ROA (възвръщаемост на активите) на предприятието и средната стойност на възв-
ращаемост за съответния сектор на дейност се умножава със средния размер на материалните акти-
ви, с цел определяне на средна годишна печалба, генерирана от нематериалните активи. Стойността 
на нематериалните активи се определя чрез разделяне на тази средната годишна печалба на средната 
цена на капитала на компанията или на лихвен процент. 

4 Различните компоненти на нематериален капитал или на интелектуалния капитал, са идентифици-
рат, генерират се показатели и индекси, които се пренасят в табло или карта за оценка или се предс-
тавят графично. Методите са подобни на DIC методите, с изключение, че не се определя паричен 
израз на стойността на нематериалните активи. 
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Продължение 

1 2 3 
The Value Explorer™ 
Andriessen & Tiessen 
(2000) 

DIC Счетоводна методология, предложена от KMPG за изчисля-
ване и разпределяне на стойността към пет типа нематериал-
ни ресурси: 
(1) активи и дарения/целеви финансирания,  
(2) умения и мълчаливо знание,  
(3) колективни ценности и норми,  
(4) технологии и явни знания,  
(5) първоначални и управленски процеси. 

Intellectual Asset 
Valuation 
Sullivan (2000) 

DIC Методология да оценяване на стойността на интелектуалната 
собственост 

Total Value Creation, 
TVC™ 
Anderson & McLean 
(2000) 

DIC Проект, стартиран от Канадския институт на дипломираните 
експрет-счетоводители. Създаването на обща стойност изпол-
зва дисконтирани разчетни/прогнозни парични потоци за 
преразглеждане на това как събитията оказват въздействие 
върху планираните дейности.  

Accounting for the Future 
(AFTF) Nash H. (1998) 

DIC Система от прогнозни дисконтирани парични потоци. 
Разликата между AFTF стойността в края и началото на пери-
ода е стойността, добавена през този период. 

Tobin's q Stewart (1997) 
Bontis (1999) 

MCM Коефициентът на Тобин "q" е съотношение на стойността на 
фирмата на фондовата борса, разделена на възстановимата 
стойност на нейните активи. Промените в "q" осигуряват 
механизъм за измерване на ефективността или неефектив-
ността на интелектуалния капитал на фирмата.  

Investor assigned market 
value (IAMV™) 
Standfield 
(1998 

MCM Приема за реална стойност на компанията нейната стойност 
на фондовия пазар и я разделя на Материален капитал + (Реа-
лизиран ИК + Ерозия/намаляване на ИК + SCA (Устойчиво 
конкурентно предимство) 

Market-to-Book Value 
Stewart (1997) Luthy 
(1998) 

MCM Стойността на интелектуалния капитал се разглежда като 
разлика между стойността на фирмата на фондовата борса и 
балансовата стойност. 

Economic Value Added 
(EVA™) Stewart (1997) 

Return On 
Assets 
(ROA) 

Изчислена чрез коригиране на оповестената печалба на фир-
мата с разходи, свързани с нематериални активи. Изменения-
та в EVA (икономическа добавена стойност) осигуряват пока-
зател, дали интелектуалният капитал на фирмата е ефективен 
или не.  

Human Resource Costing 
& Accounting (HRCA) 
Johansson (1996) 

ROA Изчислява скритото въздействие на разходите, свързани с 
човешките ресурси, които намаляват печалбата на компания-
та. Корекциите се правят в отчета за приходите и разходите. 
Интелектуалният капитал се измерва чрез изчисляване на 
приноса на човешкия актив, притежаван от компанията, раз-
делен на капитализираните разходи за заплати.  

Calculated Intangible 
Value 
Stewart (1997) Luthy 
(1998) 

ROA Изчислява свръхвъзвращаемостта на материалните активи, 
след това използва тази цифра като основа за определяне на 
съотношението на възвращаемостта, относима към нематери-
алните активи. 

Knowledge Capital 
Earnings 
Lev (1999) 

ROA Приходите от капитал от знания се изчисляват като съотно-
шение на нормираните приходи над очакваните приходи, 
относими към балансовите активи. 
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Продължение 

1 2 3 
Value Added Intellectual 
Coefficient (VAIC™) 
Pulic 
(1997) 

ROA 
 

(не съответства напълно на която и да е от категориите) Из-
мерва колко и доколко ефективно интелектуалният капитал и 
използваният капитал създават стойност въз основа на отно-
шението към три основни компонента: 
(1) използван капитал; 
(2) човешки капитал; 
(3) структурен капитал. 

Human Capital 
Intelligence 
Jac Fitz-Enz (1994) 

SC Набор от показатели за човешкия капитал се събира и се 
съпоставя с база данни. Подобно на HRCA. 

Skandia Navigator™ 
Edvinsson and Malone 
(1997) 

SC Интелектуалният капитал се измерва чрез анализ на до 164 
метрични измервания (91 базирани на интелектуални харак-
теристики и 73 традиционни измервания), които обхващат пет 
компонента: 
(1) финансов; 
(2) клиентски; 
(3) процесен; 
(4) обновяване и развитие; 
(5) човешки . 

Value Chain 
Scoreboard™ 
Lev B. (2002) 

SC Матрица от нефинансови показатели, подредени в три катего-
рии според цикъла на развитие: Откритие/обучение, прилага-
не, комерсиализация. 

IC-Index™ Roos, Roos,  
Dragonetti and Edvinsson 
(1997) 

SC Консолидира всички отделни фактори, представляващи инте-
лектуални характеристики и компоненти в един индекс. Про-
мените в индекса след това се свързват с промени пазарната 
стойност на фирмата. 

Intangible Asset 
MonitorSveiby (1997) 

SC Управлението подбира показатели въз основа на стратегичес-
ките цели на фирмата, за да измери четири аспекта на създа-
ването на стойност от нематериалните активи. Чрез: 
(1) ръст 
(2) обновяване; 
(3) използване/ефикасност; 
(4) намаление на риска/стабилност. 

Balanced ScoreCard 
Kaplan and Norton (1992) 

SC Ефективността/производителността на една компания се 
измерва посредством показатели, обхващащи четири основни 
перспективи: 
(1) финансова перспектива; 
(2) перспектива, свързана с клиентите; 
(3) перспектива, свързана с вътрешните процеси; 
(4) перспектива на обучението. 
Показателите се базират на стратегическите цели на компани-
ята.  

 
Основният движещ мотив за изследователите е, че "това, което не е измерено не може да 

бъде управлявано" [9], респ. трябва да бъде намерен начин да бъде идентифицирано и изме-
рено. В края на ХХ-ти век превес придобиват т.нар. когнитивни теории1, които обвързват 

                                                            
1 Понятието е възприето от формулираната през 60-те г. на ХХ-ти век теория за развитието на инте-
лектуалната компетентност (теория за когнитивното развитие) от швейцарския биолог и философ 
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представянето на бизнеса и оценката на предприятието с нефинансови показатели [10]. В 
основата на Движението за ресурси и умения (Le Mouvement des Ressources et Compétences – 
MRC) стои концепцията, че " елементите на интелектуалния капитал са основните стратеги-
чески ресурси, способни да дадат на предприятията решаващо конкурентно предимство" [11]. 

Към днешна дата икономисти продължават да изследват интелектуалния капитал, обек-
тите, които той генерира и възможностите за тяхното представяне във финансовите отчети 
на бизнес компаниите. Трудностите при прилагане на класическите методологии в практи-
ката, особено за малките и средни предприятия, стимулират разработването на алтернатив-
ни подходи и парадигми (Mouritsen et al., 2001[12 а], Mouritsen, 2006 [12 б], Andriessen, 2001 
[13], Viedma, 2001,2003 a, 2003 б [14] и др.). Алтернативните методологии за измерване и 
оценка на интелектуалния капитал се отличават със стратегическия си подход, за разли-
ка от класическите, които са с фокус върху неговата структура и дезагрегиране. Те ин-
тегрират разбирането за интелектуален капитал като ключов фактор и методологията на 
бенчмаркинга (в четирите типа: стратегически, функционален, най-добра практика и про-
дуктов) за непрекъснато подобряване на представянето.  

За да могат да бъдат коректно и надеждно идентифицирани новите счетоводни обекти, 
генерирани от интелектуалния капитал, е необходимо добро познаване на неговите компо-
ненти и същностните характеристики на всеки от тях. От таксономична гледна точка капи-
талът на едно предприятие може да бъде представен по следния начин (схема 1). 

 
Схема 1. Таксономия на капитала на предприятието  

В специализираната литература интелектуалният капитал се подразделя най-често на 
три съставни части1: човешки (социален), структурен (организационен) и релационен (паза-
рен, потребителски, клиентски или капитал на взаимоотношенията). Основните компоненти 
на трите вида капитал, обобщени на база проведеното изследване, са представени във фигу-
ри 1, 2 и 3. 

 

                                                                                                                                                                   
Jean Piaget (Жан Пиаже). Източник: http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/piaget.html 
(05.01.2017) 

1 В модела на "Скандия" групите са две: човешки и структурен капитал, като структурният от своя 
страна се подразделя на релационен и организационен. 
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Фиг. 1. Компоненти на Фиг. 2. Компоненти на   Фиг. 3. Компоненти на  

човешкия капитал    релационния капитал      структурния капитал 
 
Детерминирането на основните форми на интелектуалния капитал и съставните им ком-

поненти е първата стъпка към разграничаването на видовете нематериални ресурси на едно 
дружество. Втората стъпка е изследване на възможността за измерване на тяхната стойност, 
както и на приноса на всеки от тях в увеличаване на икономическите резултати от дейност-
та. На трето място, трябва да се определи потенциала за правна защита на нематериалните 
ресурси и за признаването им като интелектуална собственост, за да могат те да бъдат адек-
ватно представени във финансовия отчет. 

Признаване на нови обекти от интелектуалния капитал за счетоводни цели 

Когато се идентифицират нови обекти на интелектуален капитал, следва да се има пред-
вид, че в Конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собст-
веност (СОИС) през 1967 г. са включени редица обекти, които са били познати към тази 
дата и които принципно са групирани на: обекти от права върху произведения на литерату-
рата, изкуството и науката; обекти от права върху индустриална собственост и нови обекти 
от права върху интелектуална собственост. Всичките тези обекти, с изключение на "защита-
та от нелоялната конкуренция", покриват възприетите от счетоводните стандарти (СС 38 и 
МСС 38 Нематериални активи) прагови критерии, признати са от счетоводната гилдия като 
нематериални активи и присъстват във финансовите отчети. Предизвикателство пред съв-
ременната счетоводна теория и практика са преди всичко "нови обекти от структурния ка-
питал, неидентифицирани при учредяване на Конвенцията на СОИС", които науката и 
практиката продължават да генерират в различни области на икономиката. Примери в тази 
насока са: 

 екологията (зелен франчайзинг, права свързани с био и еко производства и търговия, 
и др.) – връзката екология ↔ устойчиво развитие е аспект особено актуален за съв-
ременната икономика; 

  интернет и он-лайн бизнес – те постепенно станаха неделима част от нашия живот и 
освен доказаните предимства носят със себе си и редица проблеми; 

  и др. обекти. 
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Не по-малко предизвикателство са нови обекти от човешкия и релационен капитал, кои-
то до този момент не са надеждно идентифицирани и измерени, но по които специалистите 
(учени и практици) продължават да търсят решения. Примери в тази насока са нематериал-
ните ресурси, свързани от служители и работници на отчетните единици. 

В схема 2 авторът е направил опит да групира потенциалните обекти, генерирани от ин-
телектуалния капитал, според критериите време на идентифициране и принадлежност към 
основните форми на интелектуалния капитал (структурен, релационен и човешки). 

 
Схема 2. Нови обекти на интелектуалния капитал 

Класифицирането е предложено и като база за разграничаване на постигнатата правна 
защита към момента за всяка група. Обектите от първа група са защитими юридически като 
интелектуална собственост, за тях има утвърдени процедури и правила, както национални, 
така и международни. Идентифицирането на новите обекти от втора и трета групи е тясно 
свързано с необходимостта от търсене на нови правни решения за тяхната защита. Пробле-
мите са основно генерирани от съществуването на киберпространството. Те могат да бъдат 
детерминирани в три основни направления: 

 към първото се отнасят проблемите, които са общи, както за реалния свят, така и за 
кибер пространството, т.е. няма потребност от нови правни решения; 

 второто обхваща правни въпроси, които са познати още преди създаването на интер-
нет, но с начина си на въздействие мрежата им придава ново измерение, а това налага 
да бъдат третирани по нов начин – към тази категория спадат проблемите, свързани с 
авторското право; 

 и последното обхваща съвсем нови юридически аспекти, които са тясно свързани с 
интернет. 

Постигането на правна закрила на новите обекти на интелектуална собственост е първа-
та стъпка за последващо изследване относно възможностите за признаването им за немате-
риални активи и доказване на механизми за реализирането на икономическия им потенциал. 
В схема 3 са представени етапите, според автора, за признаване на нови обекти от интелек-
туалния капитал за счетоводни цели, съгласно рамките на възприетите от приложимите 
счетоводни стандарти регулации. 
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Схема 3. Етапи за признаване на нови обекти от интелектуалния капитал за счетоводни цели 

На основание на резултатите от направеното изследване по проблематиката, авторът 
предлага, с цел по-пълно обхващане и счетоводно представяне на нематериалните ресурси 
на отчетните единици, въвеждането на следните прагови критерии за признаване на нови 
обекти от интелектуалния капитал: 

 да са резултат от творческата дейност и интелект на човека; 
 да са права и отношения, възникващи по повод този резултат, на които да бъде оси-
гурена правна закрила (за да се покрие критерия контрол); 

 да бъде доказан механизъм за реализация на техния икономически потенциал; 
  да са установими и да могат да бъдат надеждно оценени.  

Едновременното изпълнение на горепосочените прагови критерии ще осигури възмож-
ност за признаване на ресурси на отчетните единици, които към този момент съществуват, 
но не са признати за нематериални активи (ноу-хау, шоу-хау и др.), или да бъдат признати 
за нематериални активи обекти, които предстои да бъдат генерирани. Водещият критерий, 
според автора, следва да бъде доказването на механизъм за реализация на икономически 
потенциал на новите интелектуални обекти. Задължително предварително условие за 
реализирането на процеса по признаване за счетоводни цели е доброто познаване на специ-
фиката на ново възникналия обект от интелектуалния капитал, защото алтернативите и 
аспектите на признаване за различните обекти са различни, т.е. няма еднозначен подход за 
цялата група.  
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Реализирането на икономическия потенциал на новите обекти на предприятията може да 
бъде постигнато по два начина: чрез пазарно осъществяване на самия интелектуален про-
дукт или чрез пазарно осъществяване на продукти, в който интелектуалният резултат е 
въплътен. Формите на реализация могат да бъдат обобщено представени в две основни 
направления: увеличаване на приходите и/или намаляване на разходите и обезпечаване на 
привлечени средства (традиционно финансиране и секюритизация). Спецификата при нема-
териалните ресурси е, че икономическия изгода може да бъде постигната по няколко начина 
едновременно (използване по предназначение, ново приложение, нова област на приложе-
ние, нова територия на приложение, пасивно използване1) и при комбинация на повече от 
една форми. Предпоставките за реализирането на стопанската изгода са идентификация на 
спецификата на производствения процес и на спецификата на произвеждания продукт. Тър-
сената икономическа изгода може да бъде достигната чрез директна (използване по пред-
назначение и/или ново използване, продажба, замяна, дарение), индиректна (лицензионно 
използване), както и комбинирана (директна и индиректна) реализация. Примери в тази 
насока са лицензиране за използване по нов начин, лицензиране за използване в нова област 
или в нова територия, мърчъндайзинг и др. Интересен акцент на реализация на икономи-
ческия потенциал на интелектуалните резултати (обекти, продукти) е секюритизацията. 
Въпреки, че приложението на тази техника спрямо интелектуалната собственост е сравни-
телно ново, тя става все по-предпочитана от притежателите на интелектуални продукти 
като източник на финансиране и като алтернатива на традиционните сделки с тях. Значени-
ето и бъдещето на тази нова форма на финансиране е отбелязана в т. 4.6.3. в Становището 
на ЕК INT/591 "Единен пазар за правата върху интелектуална собственост": "понастоя-
щем съществува склонност патентите и лицензите да се считат за инвестиционни книжа, 
гаранции за инвестициите, и даже се наблюдава превръщането им в ценни книжа (чрез се-
кюритизация) с оглед на финансови спекулации. Това води до финансиране на икономика-
та, паралелно с развиването на икономика на нематериалните активи, свързана с новите 
информационни и комуникационни технологии, както и с новите международни счетоводни 
стандарти. Предстои наскоро Комисията да конкретизира стратегията си в областта на паза-
ра на патентите под формата на "инструмент за остойностяване на ПИС" (Европейска 
борса)." [16]. Основните форми и механизми за реализиране на икономическия потенциал 
на новите обекти от интелектуалния капитал са представени в схема 4.2 

 
 

                                                            
1 Пасивното използване е запазването на собствеността върху интелектуалния продукт и извличане на 
изгоди от него, без да е налице директна употреба. Притежаването на продукта е обикновено със 
защитна цел. Икономическата изгода се генерира от други активи, чието съществуване и/или ефек-
тивно използване той гарантира. Примери в това отношение са "неизползвани" патенти от патентен 
блок, защитните регистрации на търговски марки или промишлен дизайн. [15 а]. 

2 За разработване на схемата са използвани постановки от: Колева, Ф. (2008) [15 б].  
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Схема 4. Основни форми и механизми за реализиране на икономическия потенциал  

на новите обекти от интелектуалния капитал 

В националната практика отдавна съществуват и други видове сделки, които както по 
субективен, така и по обективен критерий са сделки между търговци и с които се уреждат 
търговско-правни отношения, като франчайзинг, мърчандайзинг и аутсорсинг. Те устойчи-
во навлязоха в съвременната бизнес среда и правна действителност и представляват важна 
тенденция в работата на предприятията, но не са обхванати от българския Търговския закон, 
както и от други източници на националното ни право. И ако за сделката "франчайзинг" в 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното и подоходно облага-
не [17], за целите на закона, е обяснено значението на понятията франчайзинг и франчай-
зинг-договор, то за мърчандайзинг и аутсорсинг сделките липсва каквато и да е правна нор-
ма. В оскъдната литература сделките се свързват с т. нар. "ненаименовани договори". Това 
са договорите, за които в правото ни липсва конкретна уредба и страните по договора могат 
свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повели-
телните норми на закона и добрите нрави, както гласи чл. 9 от Закона за задълженията и 
договорите [18]. Свободата на договаряне, като един от принципите на българското право, 
не е достатъчна за уреждане на множеството и разнородни по своя характер правоотноше-
ния по договори за франчайзинг, за мърчандайзинг и аутсорсинг сделките. Препоръчително 
е да се предвиди допълнение в правната ни уредба, като мястото на тези видове договори е 
естествено в Търговския закон. Липсата на утвърдени правни норми за всички търговски 
сделки с интелектуална собственост, с изключение на лицензионните, предопределя раз-
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лични формати на договори, които от своя страна затрудняват и разработването на адекват-
ни методики на тяхното отчитане. Счетоводната креативност е ограничена до конкретен вид 
договор, което прави информацията несъпоставима и ненадеждна за финансовото състояние 
на отчетната единица. Разбира се наличието на правни норми няма да разреши проблемите 
в действащата счетоводна теория и регулация. Необходимо е да бъде осигурена връзка 
между правното законодателство и счетоводните норми. За съжаление такава липсва дори 
при добре изградената национална правна рамка на лицензионните сделки. В своето изс-
ледване авторът е идентифицирал две групи проблеми, генериращи тези несъответствия: не 
доброто познаване на същностните характеристики на интелектуалната собственост и на 
сделките с тях, от страна на националните счетоводни регулаторни органи; не доброто поз-
наване на националната правна рамка за тези специфични сделки. Пример в това отношение 
са постановки от приложимите национални счетоводни стандарти [19 a] и по-конкретно На-
ционалния счетоводен стандарт 18 "Приходи". В него са включени следните правила: "Ли-
цензионни сделки, при които се прехвърлят права срещу фиксирана такса или неподлежаща 
на връщане гаранция по силата на неанулируем договор, който позволява на лицензополу-
чателя свободно да използва тези права, а лицензодателят е освободен от изпълнение на 
каквито и да е задължения" по същество да се приемат за продажба, като стандартът препо-
ръчва приход да се признава в момента на продажбата. Според същностните характеристи-
ки и обхвата на международно утвърдените видове лицензии такива лицензионни сделки се 
класифицират като предоставена пълна лицензия за определена територия. Както е извест-
но, пълната лицензия по своята същност е много близка до продажбата. Разликата е, че при 
продажбата става смяна на собствеността, докато при пълната лицензия патентопритежате-
лят остава собственик, но предоставя всички права, произтичащи от патентната закрила на 
лицензополучателя при определени условия. Националният счетоводен стандарт 38 "Нема-
териални активи" [19 б], от своя страна, игнорира сделки с интелектуална собственост като 
франчайзинг, мърчандайзинг и аутсорсинг. По отношение на лицензионните сделки поста-
новките се ограничават до формите на плащане (разсрочено на твърда база, разсрочено на 
плаваща база, паушална), като се игнорират същностните характеристики на търговските 
сделки.  

Сделките с интелектуалната собственост има своето бъдеще в българската счетоводна 
теория, регулаторна рамка и практика, като се имат предвид протичащите интензивните 
иновационни процеси в световен мащаб. За да може счетоводна теория да генерира актуал-
на и адекватна на информация е необходимо преди това да: 

 да се разработи национална правна рамка за всички търговски сделки с интелектуал-
на собственост; 

 да се обвърже националната счетоводна регулаторна рамка със спецификите на обек-
тите на интелектуалната собственост и на търговските сделки с тях; 

 да се осигури връзка между законодателната рамка и счетоводната регулаторна рам-
ка; 

 да се разработят примерни методики за отчитане на търговските сделки, съобразно 
техните особености. 

По този начин ще се елиминира една от причините за "користност" в счетоводството, а 
именно нормативните празноти и недомислия. 

Заключение 

Темата за интелектуалния капитал, за рефлексията му върху бизнеса и за нематериални-
те ресурси, които той генерира, е многопластова и е в процес на постоянно изследване. 
Както беше подчертано, нематериалният капитал на отчетните единици е недостатъчно 
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пълно представен във финансовите отчети. Затова всички проучвания, анализи и опити да 
бъде включен по-голям относителен дял от него в отчетността на предприятията са в непре-
късната динамика на развитие. Настоящата статия е опит да бъдат идентифицирани базисни 
проблемни полета, които се появяват в резултат на развитието на креативната икономика, 
както и да се предложат решения за тяхното преодоляване. 
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ПОЛЗАТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ  
СЧЕТОВОДНИ МОДЕЛИ В ПРАКТИКАТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

доц. д-р Теодора Рупска1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Abstract 
The Management Accounting as a practice began to use more in Bulgarian enterprises in the last 10 – 15 years. 

This is a result of market economy development.  
The Management Accounting, working as a Management Accounting System, can establish management 

accounting information and analysis for the managers in the enterprise to made activities more effective. 
These are information and analysis for the production process, for the different segments, for the used 
resources, for the costs and the revenues, for the preparing and the budgets and their performing. 

The benefits of preparing a Management Accounting System are the management can receives deferent 
kind of informations and analysis for different management uses. The informations and analysis are not 
limited from low and as frequently as needed. 

A big part of the Management Accounting informations is for the costs, because the results of the 
business activities are in the close relationship with the costs.  

The Management Accounting treatment of the costs brings long-term and short-term benefits for the 
enterprises. 

 
Резюме 
През последните 10 – 15 години управленското счетоводство като практическа дейност намира все 

по-голямо приложение при управлението на предприятията и в нашата страна. Това е напълно естест-
вено при развитието на пазарната икономика. 

Управленското счетоводство, функциониращо като управленска счетоводна система в предприя-
тието, е в състояние да осигури на управлението необходимата информация и анализи за вземане на 
решения за постигане ефективност при осъществяваните дейности. Това са информация и анализи за 
различните производствени процеси, за отделните сегменти (звена), за използваните ресурси, за при-
ходите и разходите, които възникват при осъществяването на отделните дейности, за формирането и 
изпълнението на бюджетите (при бюджетно управление) и т.н. 

Ползата от създадената управленска счетоводна система в предприятието е, че мениджърите може 
да поискат получаването на различни по своята същност и характер информация и анализи, съдържа-
нието на които не е нормативно или времеви регламентирано, според конкретни управленски потреб-
ности.  

Значителна част от информацията и анализите от управленската счетоводна система се отнасят за 
разходите в предприятието, тъй като от тях в голяма степен зависи ефективността от дейността. 

Отделните аспекти на управленско счетоводно представяне на разходите носят различни ползи 
както за краткосрочното, така и за дългосрочното развитие на предприятието.  

 
Управленското счетоводство като практическа дейност се прилага успешно в страните с 

развита пазарна икономика още от края на ХІХ век. За да се осигури в практиката на предп-
риятията приложение на управленски счетоводни модели е необходимо да се организира 
функционирането на управленска счетоводна система. За първи път управленското счето-
водство започва своето съществуване и практическо приложение още през 1880 година, 
чрез организирането на управленски счетоводни системи за изследване на разходите в 

                                                            
1 и-мейл: t.roupska@abv.bg 
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предприятията от металообработващата промишленост [15, 17]. В последствие управленс-
кото счетоводство се доразвива, като приложението му в практиката на предприятията носи 
значителни ползи за ефективно им управление.  

През последните 10 – 15 години управленското счетоводство като практическа дейност 
намира все по-голямо приложение при управлението на предприятията и в нашата страна. 
Това е напълно естествено при развитието на пазарната икономика, ограничеността на ре-
сурсите и възникващата в тази връзка конкуренция. При тези условия осигуряването на 
съществуването на бизнеса и неговия просперитет се явяват първостепенна задача на уп-
равлението на предприятието [7, 8, 20]. За да могат обаче успешно да се прилагат управлен-
ските счетоводни модели и да функционира управленската счетоводна система, трябва в 
предприятието от една страна да работят управленски счетоводители, които познават в 
теоретичен и практически аспект различните управленски счетоводни модели и възможнос-
тите, които те предоставят на управлението, а от друга страна да бъде управлявано от мени-
джъри, които знаят каква информация и анализи биха могли да бъдат получени от прилага-
нето на даден управленски счетоводен модел и как да ги използват за обосноваването на 
едно или друго управленско решение. Основна цел на настоящата статия е да бъдат изслед-
вани и анализирани някои от ползите, които управленските счетоводни модели носят за 
предприятието при своето практическо приложение. За постигане на основната цел ще 
представим различни аспекти от възможностите на управленското счетоводство за подоб-
ряване на стопанските резултати от осъществяваната дейност на предприятията. 

За много от собствениците на предприятия стоят въпросите: Ефективно ли работи моето 
предприятие, Разходите, които се правят за производството може ли да бъдат съкратени, 
Ефективно или не е производството на даден продукт, рентабилни ли са конкретни достав-
чици и клиенти и т. н. Отговор на тези въпроси не може да осигури финансовото счетоводс-
тво. За да се отговори на тях е необходимо в отделното предприятие да се организира функ-
ционирането на управленска счетоводна система [14, 18, 20]. 

Именно управленското счетоводство, функциониращо като управленска счетоводна сис-
тема в предприятието, е в състояние да осигури на управлението необходимата информация 
и анализи за вземане на решения за постигане ефективност при осъществяваните дейности. 
По-конкретно, това са информация и анализи за различните производствени процеси, за 
отделните сегменти (звена), за използваните ресурси, за приходите и разходите, които въз-
никват при осъществяването на отделните дейности, за формирането и изпълнението на 
бюджетите (при бюджетно управление) и т. н. 

Ползата от създадената управленска счетоводна система в предприятието е, че мени-
джърите може да поискат получаването на различни по своята същност и характер инфор-
мация и анализи. Но макар и за всички да е ясно, че от приложението на управленски счето-
водни модели има полза за предприятието, няма механизъм, посредством който тя да бъде 
измерена [11]. Някои от данните, които се създават от управленската счетоводна система 
може да са с конфиденциален характер, може да са фирмена или търговска тайна като не 
трябва да се оповестява същността им извън границите на предприятието, защото би могло 
да има негативно влияние на неговата бъдеща работа. Важното е, че създаването на управ-
ленска счетоводна информация и анализи не е самоцел, а необходимост за обосноваване на 
съответстващи на конкретната ситуация решения. При съставянето на управленска счето-
водна информация и анализи няма нормативни изисквания, няма фиксирани периоди за 
които тя се отнася, няма нормативно регламентирани срокове, в рамките на които тя трябва 
да се изготви. Липсата на граници – нормативни и времеви дава пълна свобода относно 
съдържанието на управленската счетоводна информация, периода, за който тя се отнася и 
момента, към който трябва да се представи на управляващия. Всичко това дава възможност 
за голяма гъвкавост при създаваните от управленската счетоводна система информация и 



217 

анализи и използването им от мениджърите за постигане на различни цели при управление-
то на предприятието. Това от своя страна засилва ползата от приложението на управленски 
счетоводни модели в дейността на предприятието. 

Основен обект на изследване и анализиране от страна на управлението на предприятието 
са разходите. И не случайно развитието на управленското счетоводство като наука и прак-
тика започва именно с изследването на разходите, като в началото то се нарича "Cost 
Accounting" (преводът, който се прави на български е "разходно счетоводство" или "счето-
водство на разходите") [5]. Това е така, защото за да се осъществи дадена стопанска дейност 
е необходимо да се направят определени разходи. А нейната ефективност и рентабилност в 
следващите етапи на развитието ѝ са тясно свързани с разходите, които се извършват във 
връзка с нея. Именно затова интересът към разходите и тяхното управление е основен за 
мениджмънта на предприятието [18, 19, 20]. 

Както е известно, във финансовото счетоводство разходите се дефинират като мярка на 
стойността на изразходваните ресурси или увеличените задължения. За постигане на висока 
ефективност от осъществяваната дейност е необходимо разходите да бъдат управлявани 
посредством планиране, анализ и контрол, изследване на отклоненията. Но за тази цел фи-
нансово-счетоводното третиране на разходите не осигурява достатъчна информация и ана-
лизи. За целите на управлението на разходите "съществуват различни видове разходи, из-
ползвани за различни управленски цели" [19]. И затова в управленската счетоводна система 
на предприятието разходите се изследват задълбочено, като първо се класифицират под-
робно, от различни, важни за управлението гледни точки. Едни от класификациите на раз-
ходите са приложими при обосноваването на решения, свързани с краткосрочното управле-
ние на разходите, а други – при тяхното дългосрочно управление. Някои от класификациите 
на разходите се прилагат при изследване на получените финансови резултати (печалби)1, а 
други при планирането, бюджетирането и контролът на разходите [7, 8, 12, 15]. Всички 
класификации на разходите, се използват за осигуряване на информация и анализи необхо-
дими на управлението на предприятието за повишаване на ефективността от дейността му – 
нещо което може да се определи като основна (най-важна) полза от приложението на уп-
равленски счетоводни модели в дейността на предприятието. Освен нея, може да се очерта-
ят следните основни направления за осигуряване на информация и анализи за разходите и 
ползите за предприятието от тях: 

1. При осигуряването на информация и анализи за разходите според връзката им с обема 
на осъществяваната дейност – количество произведена продукция, количество закупени или 
продадени стоки, количество превозени товари и т. н. управлението може да обоснове ре-
шения за закриване или продължаване на дадена дейност, да я поддържа в "критично състо-
яние" (в състоянието на критичната точка, когато приходите от дадената дейност покриват 
разходите, като не се реализира печалба, но не се допуска и генерирането на загуба). Става 
дума за класифицирането на разходите като постоянни и променливи. Ползата е, че управ-
лението може да обоснове това решение, което е от основно значение за всеки бизнес при 
неблагоприятна икономическа ситуация (икономическа криза). Тук значение има изчисля-
ваният показател пределен доход (пределна печалба) [7, 8, 15, 19]. 

Печалбата е основна цел за предприятията работещи в пазарна среда. При производство-
то на повече от един продукт и ограниченост на ресурсите, асортиментната структура на 
производството трябва да се оптимизира. Въз основа на дефинирането на разходите на пос-
тоянни и променливи може лесно да се определи каква е оптималната производствена 
структура [3, 6, 7, 10]. Така ползата за управлението от приложението на този счетоводен 

                                                            
1 В литературните източници на английски език по "Управленско счетоводство", които са известни на 
автора, се визира само случаят, когато предприятието генерира печалба. 
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модел е, че може лесно да получи информация за това как да организира асортиментната 
структура на произвежданата продукция за да постигне максимално възможната печалба, 
при налични ограничения.  

Чрез изследването, анализа и представянето на разходите според връзката им с обема 
дейност се получават и други ползи за управлението на предприятието – при приемането на 
поръчка на специална (минимална) цена, лесно може да се осъществи ценообразуването и в 
последствие да се реализира поръчката.  

2. Чрез идентифициране на разходите като съответстващи или не, се създава информа-
цията и анализите за това дали те ще възникнат или не при вземането на дадено управленс-
ко решение. Това идентифициране е от първостепенна важност за обосноваването на раз-
лични краткосрочни решенията. Такива са решенията за това дали даден материал, във вид 
на детайл или компонент, необходим за производството да се произведе от самото предпри-
ятие или да се закупи в готов вид от друго предприятие, дали да се закрие даден функцио-
нален или географски сегмент, генериращ загуба или да се запази, тъй като покрива част от 
несъответстващите разходи на предприятието или групата, дали произведената взаимосвър-
зана продукция да се продаде в първоначалния ѝ вид или да се подложи на последваща 
обработка и т. н. За да донесе необходимата полза за управлението на предприятието, при 
изготвянето на тази информация и анализи трябва да се подходи много прецизно – необхо-
димо е да се изследва всеки един разход, присъщ на производството, доставката или сег-
мента, без да се допуска пропуск. Това задължително трябва да се направи, защото поведе-
нието на разходите в различните икономически ситуации е различно [4]. Освен това трябва 
да се подложи на детайлен анализ поведението на разхода при различните възможни управ-
ленски решения. Осигурявайки подробни информация и анализ за поведението на съответс-
тващите или несъответстващи разходи на управлението, управленската счетоводна система 
осигурява възможност за вземане на най-ефективното управленско решение при различните 
икономически ситуации в практиката на отделното предприятие и да се осигури неговия 
просперитет.  

3. От управленската счетоводна система на предприятието може да се създаде информа-
ция и се направи задълбочен анализ на разходите, за осигуряване на приложението на съв-
ременния метод за калкулиране АВС (Activity Based Costing) [2, 7, 10, 13]. Ползата от това 
е, че се дава възможност в предприятието да се приложи един от най-съвременните методи 
за калкулиране, който осигурява възможност за цялостно управление на разходите, като по 
този начин се постигат оптимални стопански резултати въпреки факта, че методът е доста 
скъп за практическо приложение.  

Управленското счетоводство е в състояние да осигури необходимата информация и ана-
лизи за предприятието, когато в даден етап от неговото развитие се реши при управлението 
му да се смени използваният до момента метод. Така се осигурява възможност да се прило-
жат нови управленски методи "Теорията на ограниченията" на Ел. Голтрат [11, 16], японс-
ката система за управление Кайдзен (Кайзен) и други [11]. Ползата в случая е, че предприя-
тието може успешно да подобри ефективността от функционирането си, без да прави голе-
ми допълнителни разходи (счита се, че съвременните методи за управление не са скъпи, 
прилагат се лесно и значително подобряват резултатите от дейността на предприятията, 
които ги прилагат) [11, 16]. Но ако не е възможно да се осигури на управлението необходи-
мата информация и анализи, то няма как в практиката на предприятието да се приложи 
съответния нов метод. В повечето случаи информацията, която трябва да се осигури и ана-
лизите, които трябва да се направят имат съвсем различен характер от тези, правени за це-
лите на финансовото счетоводство. Това още повече засилва ползата от създаването на уп-
равленска счетоводна система, която да е в състояние да осигури информация и анализи, 
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отговарящи на изискванията на управлението в контекста на управленските цели, които си 
поставя и според метода на управление, който се прилага. 

В условията на глобализация и породената от нея голяма конкуренция управлението на 
предприятието се интересува все повече как оперативните решения и действия ще повлияят 
на стратегическите цели на предприятието. За да се осъществи връзката между оперативно-
то и стратегическото управление е необходима съответната информация и анализи, които да 
подпомогнат мениджмънта. В тази връзка от управленската счетоводна система се очаква 
да осигури необходимите данни, свързани със стратегическите цели на предприятието. 
Такива са информацията и анализите за капиталовите вложения и изготвените в тази връзка 
капиталови бюджети, за разходите, които се очаква да бъдат направени и приходите, които 
се очаква да бъдат получени през всеки един от етапите от жизнения цикъл на продуктите, 
за рентабилността на доставчиците и клиентите [1, 8, 9, 11]. Такава информация и анализи 
се създават само и единствено от управленската счетоводна система, тъй като те представ-
ляват интерес за управлението на предприятието. Тези явления и процеси не са обект на 
финансовото отчитане. Но понякога външни потребители на информация може да проявят 
интерес към капиталови бюджети (например, ако капиталовия проект се осъществява чрез 
финансиране с банков заем, е вероятно банката-кредиторка да изиска необходимите ѝ ин-
формация и анализи). 

В случая ползата от управленската счетоводна система, произтича от факта, че се осигу-
рява възможност за постигане на съответствие между оперативната дейност на предприяти-
ето и неговите стратегически цели. Ако няма такова, може да се окаже, че стратегическите 
цели на предприятието не е възможно да бъдат постигнати. 

С настоящата разработка се опитахме да представим някои от ползите, които носи за 
практиката на предприятието приложението на различни управленски счетоводни модели. 
А ползите, макар и невъзможно да бъдат измерени точно, се получават, чрез различните 
възможности, които отделните управленски счетоводни модели осигуряват на управлението 
на предприятието. Важно е те да се прилагат, защото от приложението им винаги се подоб-
ряват резултатите от дейността му. 
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СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ  
НА ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

доц. д-р Камелия Савова1, д.е.с. 
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Резюме 
Статията "Счетоводни теоретико-методологични аспекти на промените във финансовите отчети на 

предприятията в публичния сектор в България" е посветена на подобренията в компонентите на фи-
нансовите отчети, които съставят предприятията в публичния сектор за 2016 г. Това е първият отчетен 
период, за който се изготвя Отчет за приходите и разходите. Изяснена е теоретичната същност на 
финансовия отчет. Представени са спецификите му във формата, структурата и съдържанието за бю-
джетните организации. Обстойно се изследват теоретико-методологичните и приложните характерис-
тики на Отчета за приходите и разходите като нова съставна част на годишния счетоводен отчет за 
бюджетните предприятия. Презентирани са основните му елементи според националното регламенти-
ране и съгласно Международен счетоводен стандарт за публичния сектор 1 "Представяне на финансо-
ви отчети" като е направен сравнителен анализ. Резултатите от изследването доказват начало на про-
цес за хармонизиране на отчетността в публичния сектор в България с международната счетоводна 
стандартизация и необходимост от продължаващи усъвършенствания. 

 
Ключови думи: счетоводство в публичния сектор; финансов отчет; отчет за приходите и разходи-

те на предприятията в публичния сектор; МССПС 1 "Представяне на финансови отчети"; отчет за 
финансовите резултати. 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ACCOUNTING ASPECTS  
OF THE CHANGES IN THE PUBLIC SECTOR ENTERPRISES’  
FINANCIAL REPORTS IN BULGARIA 
 
Abstract 
The article Theoretical and Methodological Accounting Aspects of the Changes in the Public Sector 

Enterprises’ Financial Reports in Bulgaria is dedicated to the improvements in the components of the 
financial reports made by the public sector enterprises during 2016. This is the first accounting period for 
which a Profit and Loss Statement was made. The theoretical essence of the financial report is clarified. Its 
specifics of form, structure and content are presented to the budget enterprises. The theoretical, 
methodological and practical characteristics of the Profit and Loss Statement as a new component of the 
Annual Report are explored thoroughly for the budget enterprises. A comparative analysis is made in order to 
present the Profit and Loss Statement’s main elements according to the National Regulation and the 
International Public Sector Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Reports". The research results 
prove the beginning of a harmonizing process between the Public Sector Accounting in Bulgaria and the 
International Accounting Standards and also the need of further improvements. 

 
Keywords: public sector accounting, financial statement, profit and loss statement, IPSAS 1 – 

Presentation of Financial Statements, statement of financial performance. 
 

                                                            
1 e-mail: kameliq_sav@abv.bg. 
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Увод 

Счетоводството в публичния сектор възниква с появата на първите държави. Необходи-
мостта от информация за държавното имущество, в неговото статично и динамично състоя-
ние, е фактор за възникването и развитието на бюджетното счетоводство1. Може да се каже, 
че счетоводството е важна предпоставка за съществуването и просперитета на държавата. 
Ето защо теоретичната и методологичната същност на счетоводството в бюджетния 
сектор на икономиката е неотменим обект на научни и приложни изследвания. В пос-
ледващото изложение: 

Предмет на изследване са усъвършенстванията в счетоводството на публичния сектор в 
България през последната година. 

Целта на изследването е да се представят промените в компонентите на годишния фи-
нансов отчет на предприятията в публичния сектор на България и на тази база да се обосно-
ве необходимостта от подходящо хармонизиране на проблематиката с постановките в Меж-
дународните счетоводни стандарти за публичния сектор [1]. 

За постигане на целта се поставят следните задачи: 
- да се откроят спецификите на годишния финансов отчет, който съставят бюджетните 

организации2 в страната ни; 
- да се представи в теоретичен и приложен аспект Отчетът за приходите и разходите 

като нов компонент на финансовите отчети на предприятията в публичния сектор в 
страната ни; 

- да се презентира Отчетът за финансовите резултати, съгласно постановките в Меж-
дународните счетоводни стандарти за публичния сектор; 

- да се направи сравнителен анализ на теоретико-приложната същност на Отчета за 
приходите и разходите на бюджетните организации, съгласно нормативната уредба в 
България и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Ограничения на изследването е нормативната регламентация на бюджетното счетовод-
ство, чрез която се променят финансовите отчети на предприятията в публичния сектор 
през последната година. 

 Методологията и методиката на изследването се основават на общите принципи на 
познанието като се прилагат системният 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 Отчета за приходите и разходите, 

който съставят бюджетните организации в България (за първа година към 31.12.2016 г.); 
- открояване на различията с утвърдения Отчет за финансовите резултати в Междунаро-

ден счетоводен стандарт за публичния сектор 1 "Представяне на финансови отчети"; 
- предложения за последващи усъвършенствания във формата, структурата и съдържа-

нието на Отчета за приходите и разходите като съставна част на финансовия отчет на бю-
джетните предприятия в България. 

Настоящото изследване е с теоретично и приложно значение. Предназначено е за 
многолюдната счетоводна гилдия и най-вече за специалистите, които се вълнуват и работят 
по проблемите на счетоводството в публичния сектор, за съставителите на финансови отче-
ти и на счетоводна политика в бюджетните организации.  

 
                                                            
1 Понятията "счетоводство в публичния сектор" и "бюджетно счетоводство" се потребяват в статията 
като синоними. 

2 Понятията "предприятия в публичния сектор", "бюджетни организации" и "бюджетни предприятия" 
се употребяват в статията като синоними. 
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1. Специфики на финансовите отчети на предприятията  
в публичния сектор в България 

Икономическата същност на финансовия отчет1 е да представи в синтезиран и адекватно 
структуриран вид финансово-имущественото състояние на предприятието, резултатите от 
осъществената дейност за едногодишен период, движението на паричните потоци и прила-
ганата счетоводна политика. В теоретичен аспект финансовият отчет се определя "като 
система от взаимосвързани и взаимообусловени писмени носители на резултатна финансо-
во-счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на предпри-
ятието и за неговото финансово и имуществено състояние към края на отчетната година"[2]. 
Може да се каже, че финансовият отчет е присъщ продукт на счетоводната дейност. Предс-
тавената в него информация е предназначена за широк кръг заинтересовани лица от функ-
ционирането на предприятието. Ето защо финансовият отчет е обект на нормативно регла-
ментиране и стандартизиране [3], [4а], [5а], [6].  

Финансовият отчет, който изготвят предприятията в публичния сектор в Р България2 е 
със специфики, по-важните от които са: 

- Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет3 се 
дефинират с указания на Министерство на финансите.  

- Компонентите на финансовите отчети се определят със заповед на министъра на фи-
нансите. До 2015 г. те са: баланс; отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбю-
джетните сметки и фондове и приложение за прилаганата счетоводна политика [7]. Отчет 
за приходите и разходите не се съставя. 

- Отчетът за приходите и разходите се регламентира като съставна част на го-
дишния счетоводен отчет, съставян към 31.12.2016 г.[8] 

- Обобщена информация на ниво държава се предоставя чрез Отчета за касовото из-
пълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства4. 

- Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се 
дефинират с указания на Министерство на финансите. И по-конкретно: 

> Съдържателната структура на информацията в отделните компоненти на финансовия 
отчет е различна спрямо общоприетите критерии. В тази връзка:  

* Активите в баланса са представени (в раздели) според еднородността в проявлението 
си като нефинансови и финансови. Критерият за продължителност на участие в дейността е 
приложен за съдържанието на разделите. Финансовите източници в пасива на баланса са 
градирани като капитал, предоставен от бюджета за осъществяване на дейността и като 
пасиви и приходи за бъдещи периоди. Пасивите са ранжирани според изискуемостта си, с 

                                                            
1 Понятието "финансов отчет" е със същност на понятието "годишен счетоводен отчет".  
2 Теоретико-приложното изследване в статията е за финансови отчети на предприятията в публичния 
сектор, които са с общо предназначение. 

3 Съставните части на финансовите отчети се обозначават като "компоненти" – МСС 1 "Представяне 
на финансовите отчети", т.10. В Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 
юни 2013 г. същите се обозначават като "съставни части". В СС 1 "Представяне на финансови отче-
ти" е възприето понятието "съставни части". В статията двете понятия се ползват като синоними. 

4 Наименованието "Отчет за касово изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуж-
дите средства" се възприема от 2014 г. с ДДС 14/30.12.2013 г. Предходното наименование на отчета 
за касово изпълнение на бюджета е "Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове" - Заповед № ЗМФ-60/20.01.2005 г. 
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изключение на провизиите и отсрочените постъпления, които са обхванати в самостоятелна 
група1.  

* Движението на паричните средства формира съдържанието на Отчета за касово изпъл-
нение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства. Изготвят се два 
отчета: единият е за обобщени показатели според икономическата същност на входящите и 
изходящите парични потоци, а другият – за конкретизиране на паричните постъпления и 
плащания по параграфите на единната бюджетна класификация. Информацията е за плани-
раната и за фактическата динамика на паричните средства. Не се представят данни за пред-
ходния отчетен период.  

* Приложенията са третата съставна част на финансовия отчет на бюджетните организа-
ции. Те включват прилаганата счетоводна политики и пояснителни справки, които са рег-
ламентирани за отделни обекти на отчитане като провизии за вземания, корективи за паси-
ви, задължения по сключени договори с минало, текущо и бъдещо изпълнение и др.  

> Формата на отделните съставните части на финансовия отчет е необичайна. Балансът 
съдържа информация (в отделни колони) за регламентираните стопански области: "Бю-
джет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности" поотделно и 
обобщено. Стойностните величини са за текущата и за предходната година. Отчетът за ка-
сово изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства е също с 
необичайна форма. Стойностните величини са конкретизирани за паричните потоци, осъ-
ществени чрез парични средства в брой, чрез безналични преводни операции, чрез нацио-
нална и чуждестранна валута, във фактически и планов аспект. Подобна детайлизация на 
информация във финансов отчет не е обичайна, което затруднява нейната разбираемост. 

Видни са спецификите на финансовия отчет, който съставят бюджетните организации 
[9а]. Процесите на хармонизация със счетоводството в публичния сектор на държавите от 
Европейския съюз налагат подобрения и актуализиране на подходите, принципите и мето-
дите, които се прилагат в текущото отчитане и при съставянето на финансовите отчети. 
Усъвършенстване в тази насока е регламентираното вече в страната ни съставяне на Отчет 
за приходите и разходите като съставна част на годишния счетоводен отчет на предприяти-
ята в публичния сектор.  

2. Теоретична и приложна същност на отчета за приходите и разходите  
на предприятията в публичния сектор в България 

Отчетът за приходите и разходите е с характеристики, присъщи на годишния счетоводен 
отчет. Конкретното му предназначение е да представи възникналите разходи и реализира-
ните приходи на предприятието през отчетния период, независимо от паричното им прояв-
ление, и да ги съпостави със стойностите им през предходната година. По този начин се 
презентира част от динамичното проявление на активите и пасивите: нарастване на активи-
те и намаление на пасивите, резултат на приходите и снижение на стойността на имущест-
вените форми и увеличение на привлечения капитал, следствие на разходите.  

В теоретичната същност на отчета за приходите и разходите е заложен принципът за те-
кущо начисляване [4б]. За публичния сектор той е основополагащ, но същността на бю-
джетната дейност налага приложението му с известни особености. И по-точно: За дейността 
                                                            
1 На лице е несъответствие в понятийния апарат, приложен за счетоводния баланс и за счетоводните 
сметки. В Сметкоплана на бюджетните организации, прилаган от 01.01.2014 г. не са включени сче-
товодни сметки за отчитане на приходи и разходи за бъдещи периоди. Приходите за бъдещи периоди 
са част от наименованието на раздел Б "Пасиви и приходи за бъдещи периоди" на пасива на счето-
водния баланс, а като балансова позиция са определени като "Отсрочени помощи, дарения и транс-
фери".  
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на публичния сектор се прилага т. нар. "приходно-разходен" подход. Същността му е в от-
разяване на изменението в стойностните величини на активите и на капиталовите източни-
ци като приход, респ. разход. Обосновава се чрез произхода на капитала, с който се учредя-
ва бюджетното предприятие. Това е капитал на обществото, представлявано в конкретните 
случаи от държавата или общините, поради което се обозначава като разполагаем капитал. 
Ето защо промяната му е решение на финансиращия бюджет. В тази връзка капиталовият 
подход в отчетността на бюджетните предприятия в България не се прилага [10]. Последно-
то е предпоставка за практикуване на т. нар. "салдов метод", чрез който се установява фак-
тическата стойностна величина на приходите и разходите [11]. Изменението в капитала на 
бюджетните предприятия е резултат от изменението в нетните активи за отчетния период и 
акумулирането му от предходните години. Подобни специфики се оповестяват в приложе-
нията на финансовия отчет за целите на разбираемостта на информацията в Отчета за при-
ходите и разходите и другите компоненти.  

Информацията в Отчета за приходите и разходите е аргумент за характеризиране на бю-
джетната организация като действащо предприятие. Принципът "действащо предприятие" 
се анализира за всеки отчетен период в публичния сектор. Това е свързано с величината на 
обществените средства, чрез които се осъществява бюджетната дейност, с прогнозите за 
бъдещо развитие, с отчетените резултати. Изменението в нетните активи за периода като 
елемент в Отчета за приходите и разходите, както и представените видове приходи и разхо-
ди, са важни показатели за количествено-стойностното характеризиране на осъществената 
дейност. На тази база първостепенният разпоредител с бюджетни средства определя актив-
ните (действащи) предприятия в структурата му за предвидимо бъдещо функциониране.  

В отчета за приходите и разходите, който започват да съставят предприятията в публич-
ния сектор в България, приходите и разходите са представени чрез прилагане и на принципа 
за предпазливост. От една страна те са отчетени според икономическата си същност като са 
оценени евентуални рискове и загуби, а от друга – като присъщи приходи и разходи за дей-
ността, с възможност за управление, и като събития, върху които не е възможно да се окаже 
въздействие и са в зависимост от външни фактори. Това е с важно значение за потребители-
те на информация за целите на анализа на изменението в нетните активи за текущия и за 
предходния отчетен период.  

Резултатът от дейността се установява чрез прилагане на принципите за текущо призна-
ване и оценяване на приходите и разходите [4б]. Този резултат се обозначава като "измене-
ние на нетните активи за периода". По същество това е изменение в капитала, предоставен 
от държавата, респ. общината, за осъществяване на определени обществени функции. Стой-
ностната му величина презентира способността на бюджетната организации да функциони-
ра, да акумулира присъщи приходи въз основа на осъществени разходи, да обобщава фак-
тическата и начислената промяната в капитала.  

В приложен аспект съдържанието на Отчета за приходите и разходите, включен като 
съставна част на финансовите отчети на бюджетните организации от 2016 г., се характери-
зира в следните по-важни насоки: 

 По отношение на приходите: 
- Приходите от обичайната дейност са обобщени в самостоятелен раздел. Тази част от 

тях, която е реализирана чрез присъщите бюджетни операции, е представена по видове 
приходи в отделни позиции на група "Текущи приходи". Те са типични и за тях се създава 
прогнозна информация чрез Закона за държавния бюджет. Такива са приходите от данъци, 
от осигурителни вноски, от концесии и др. 

- В отделна група са представени приходите от продажба на нефинансови активи. Това е 
поради прилагане на приходно-разходния подход, чрез който продажната стойност се отчи-
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та изцяло като приход1. Нефинансовите активи са значителна част от публичното имущест-
во и приходите от тяхната продажба са важна информация и за управлението и за общест-
веността. 

- Приходите от помощи и дарения са присъщи за бюджетните организации. От 2014 г. те 
участват в изменението на нетните активи за отчетния период със стойностна величина, 
съответстваща на реално включените в дейността активи, получени от помощи и дарения. 
Счетоводната информация за този вид приходи се създава чрез прилагане на принципа за 
тяхното фактическо и реално проявление. Може да се каже, че е своеобразно проявление на 
касовия метод, поради различното активно проявление на помощите и даренията.  

 По отношение на разходите: 
- Разходите, възникнали в обичайната дейност на бюджетното предприятие, са обхвана-

ти в самостоятелен раздел. Чрез тях функционира публичният сектор, от което следва, че се 
създават условия за реализиране на присъщите за държавата приходи. Тези разходи са за 
възнаграждения и осигурителни вноски, за материали и външни услуги, за амортизации2 и 
др. По същество са "разходи по икономически елементи". В отчета за приходите и разходи-
те на бюджетните организации са обхванати в група "Текущи нелихвени разходи". 

- Трансферите и субсидиите са характерни разходи за публичния сектор. Обобщени са в 
две отделни групи като са класифицирани според предназначението си на текущи и с ин-
вестиционен характер (капиталови).  

- Отчетната стойност на продадените нефинансови активи е специфичен разход за пуб-
личния сектор. Това е особеност в прилаганата счетоводна методология. Продажбите се 
отчитат чрез приходно-разходния подход – отчетната стойност е отделен вид разход, а про-
дажната цена – самостоятелно характеризиран приход. Не се ползват операционно-
резултатни сметки. 

- Разходите за активи, капитализирани в отчетна група "Други сметки и дейности", са 
характерни за публичния сектор. Отразяват придобиване на активи с историческа и худо-
жествена стойност, книги в библиотеките, инфраструктурни обекти, музейни експонати и 
др. Това са активи, които с времето увеличават стойността си, както и предполагат разходи 
за поддържане и целево разходване. Възможно е за тяхното стопанисване и ползване по 
предназначение да се учреди и да функционира отделно бюджетно предприятие.  

 По отношение на приходите и разходите, резултат на външни фактори: 
- Представени са в два раздела: "Резултат от финансови операции" и "Преоценки и 

други събития".  
Резултатите от финансови операции са от покупко-продажба на финансови активи и от 

курсови разлики, реализирани при операции с валута. Те са част от стойността на изменени-
ето в нетните активи. Следствие са на пазарни отношения, върху които бюджетното предп-
риятие не е в състояние да окаже въздействие. Ето защо е важно конкретното им представя-
не, за да се изясни техният дял в общия резултат за отчетния период и влиянието им върху 
осъществяваната дейност.  

Преоценките и другите събития са необичайни за регулярната дейност. Те също са про-
явление на външни фактори. Обозначават се и като извънредни приходи и разходи. Такива 
са отписаните вземания и задължения, прирастът в конфискуваните активи, резултатите от 
инвентаризация, съществените промени в стойността на активите и пасивите и др. Инфор-
мацията за тяхната величина и икономическо проявление е със значение за анализа на из-

                                                            
1 Към настоящия момент в счетоводството на публичния сектор в страната ни не се ползват операци-
онно-резултатни сметки. 

2 Начисляването на амортизации в бюджетните предприятия в Р България е нов момент в счетоводна-
та практика на публичния сектор. Амортизационна политика започва да се прилага от 2017 г.  
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менението в нетните активи за периода. Те са предпоставка за ефективни бъдещи прогнози 
относно развитието на дейността и стойността на присъщите приходи и разходи. 

Като необичайни стопански операции са промените на имуществената принадлежност. 
Основание за такива изменения са нормативни документи, според които определени активи 
се прехвърлят от една бюджетна структура в друга. Това е с влияние върху изменението на 
нетните активи за периода. Подобни стопански операции са с единично проявление и не са 
типични за изпълняваните обществени функции.  

В обобщен вид съдържанието на информацията, която се представя в Отчета за прихо-
дите и разходите, е в следните раздели: 

а) приходи, помощи и дарения; 
б) разходи; 
в) трансфери между бюджетни организации; 
г) резултат от финансови операции; 
д) преоценки и други събития. 
Формата на Отчета за приходите и разходите е аналогична на формата на счетоводния 

баланс, който съставят предприятията в публичния сектор. Тя е едностранна – първо се 
представят приходите и след тях разходите. В хоризонтален ред информацията е за прихо-
дите и разходите, реализирани в отделните стопански области: "Бюджет", "Сметки за средс-
тва от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности" и за обобщените им стойности. 

Разбираемо е, че съдържанието и формата на Отчета за приходите и разходите, който за-
почват да съставят бюджетните предприятие, са необичайни. Това налага заинтересованите 
от съдържащата се в него информация да са с необходимата икономическа грамотност, 
както и да придобият такава, по въпросите на счетоводството в публичния сектор. Възмож-
ни усъвършенствания са: 

- Съдържанието на Отчета за приходите и разходите да отразява стойността на видове-
те приходи и разходи за цялостната дейност на бюджетното предприятие. Информацията за 
приходите и разходите по стопански области да се представя като приложение. 

- Приходи и разходи, които не са със съществено значение, да се представят в поясни-
телните бележки.  

- Отчет за приходи и разходи е ефективно да се съставя от всяка бюджетна структура. 
Ценна е информацията за приходите и разходите за цялата държава. Това предполага да се 
съставя Отчет за приходите и разходите на ниво държава, което е по същество илюстриране 
на изпълнението бюджета чрез прилагане на принципа "текущо начисляване". Установено-
то изменение в нетните активи за периода съответства на изменението в нетните активи, 
отразено в счетоводния баланс.  

Чрез посочените усъвършенствания във формата и съдържанието на Отчета за приходи-
те и разходите би се постигнала по-добра яснота и разбираемост на представената инфор-
мация. Въпреки това, ценен е фактът, че е положено началото за представяне на приходите 
и разходите, независимо от времето на паричното им проявление чрез принципа за "текущо 
начисляване", в отделен компонент на финансовия отчет. Това е в съответствие с Междуна-
родните счетоводни стандарти за публичния сектор и по-конкретно с МССПС 1 "Предста-
вяне на финансови отчети", където Отчетът за финансовите резултати1 е посочен в § 21 като 
втори компонент на финансовите отчети [5б].  

 

                                                            
1 Наименованията на компонентите на финансовите отчети могат да бъдат други според терминологи-
ята на националните икономики. В тази връзка Отчетът за финансовите резултати може да се обоз-
начи като "отчет за приходите и разходите", "отчет за доходите", "отчет за печалбите и загубите" и др. 
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3. Приложни аспекти и икономическа същност  
на Отчета за финансовите резултати, съгласно  

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор се разработват от Комитет 
по проблемите на публичния сектор, който функционира към Международната федерация 
на счетоводителите. Предмет на дейността му е координирането на действията на междуна-
родните организациите при решаване на въпросите, свързани със счетоводството, финансо-
вите отчети и одита в публичния сектор.  

Първият Международен счетоводен стандарт за публичния сектор е "Представяне на 
финансовите отчети". Целта на стандарта е да се хармонизират процедурите за представяне 
на финансови отчети с общо предназначение. Такъв подход спомага за постигане на съпос-
тавимост на информацията, както за отделното бюджетно предприятие, така и с други бю-
джетни организации. За целта се представя реда за съставяне на финансови отчети на база 
принципа "текущо начисляване". Компоненти на финансовите отчети на предприятията в 
публичния сектор са [5a]: 

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. 
Отчетът за финансовите резултати е с предназначение да представи агрегирана инфор-

мация за приходите и разходите и на тази база да се определят резултатите от дейността. 
Това е полезно за потребителите на информация да преценят и решат дали бюджетната 
организация е в състояние да осъществява дейност и да постига съответни резултати. Ин-
формацията, която се представя в Отчета за финансовите резултати, е в следните насоки 
[9б]: 

а) приходи от оперативна дейност; 
б) финансови разходи и разходи, свързани с финансирания; 
в) частта от чистата печалба/загуба на асоциирани и съвместни предприятия, отчитаща 

се по метода на участието; 
г) резултат от дейността преди данъци; 
д) излишък или дефицит за отчетния период. 
В самостоятелна позиция на Отчета за финансовите резултати се представя излишъкът, 

респ. дефицитът за отчетния период, който съответства на малцинствено участие и на конт-
ролиращото предприятие. Допълнителни статии се представят, когато са важни за разбира-
нето на финансовите резултати. Това се отнася за видовете дейности, за нетиране на прихо-
ди и разходи и др. п.  

Когато позициите на приходи и на разходи са съществени, техният характер и суми се 
оповестяват отделно. За съществени се приемат намалението на стойността на материални-
те запаси до нетната им реализуема стойност; създаване, респ. отписване на провизии; при-
ходи от приватизация или продажба на дялове и др. В Отчета за финансовите резултати или 
в пояснителните бележки към финансовия отчет се представя структурата на приходите 
според осъществените дейности и анализ на разходите според икономическата им същност 
или според функционалното им предназначение.  

Анализът на разходите според икономическата им същност се осъществява чрез опреде-
ляне на разходите за възнаграждения, за амортизация и други разходи за дейността. Анали-
зът на разходите според функционалното им предназначение изисква класификация на раз-
ходите по видове бюджетни структури като здравеопазване, образование, отбрана и други 



229 

дейности. И при двата подхода общата стойност на разходите се съпоставя с величината на 
реализираните приходи за да се установи резултатът от изпълнението на бюджета: излишък 
или дефицит. Изборът за анализ на разходите по икономическа същност или по функцио-
нално предназначение зависи, както от исторически, така и от юридически фактори и от 
характера на бюджетната организация. 

4. Сравнителен анализ на теоретико-приложната същност  
на Отчета за приходите и разходите, съгласно нормативната уредба  

в България и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 

Теоретичната същност на обобщеното представяне на приходите и разходите чрез са-
мостоятелен компонент на финансовия отчет е идентична в международния 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 потребнос-
ти на тези ползватели, които нямат възможност да изискват отчети, отговарящи на техните 
конкретни информационни въпроси. Такива потребители са данъкоплатците, представите-
лите на законодателната власт, кредиторите, средствата за масова информация и др. п.  

Формата на Отчета за приходите и разходите и на Отчета за финансовите резултати е 
едностранна: първо се представят приходите и след това разходите. Стойностите на отдел-
ните елементи са за текущата и за предходната година. Съгласно законодателство в Бълга-
рия приходите и разходите се конкретизират за нормативно регламентираните области 
"Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности" за те-
кущия и за предходния отчетен период, което не е обект на разглеждане в МССПС 1 "Пред-
ставяне на финансови отчети". Разделите и отделните позиции за приходите и разходите, 
представени в отчет по националното и международното регламентиране са както следва: 

 
Отчет за приходите и разходите  

(според Заповед на МФ на Р България) 
Отчет за финансовите резултати 

(според МССПС 1) 
1 2 

А. Приходи, помощи и дарения Приходи 
1. Текущи приходи 1. Данъци 
2. Продажба на нефинансови активи 2. Такси, глоби, санкции, лицензии 
3. Коректив за данък върху приходите от стопанска 
дейност 

3. Приходи от продажби 

4. Приходи от застрахователни обезщетения 4. Бюджетни финансирания 
5. Приходи от помощи и дарения 5. Други приходи от дейността 
Общо за раздел А Обща сума на приходите 
Б. Разходи Разходи 
1. Текущи нелихвени разходи 1. Разходи за възнаграждения 
2. Отчетна стойност на продадени нефинансови 
активи 

2. Субсидии и други трансферни плащания 

3. Разходи за лихви 3. Разходи за суровини и материали 
4. Трансфери към домакинства 4. Разходи за амортизации 
5. Субсидии и капиталови трансфери 5. Обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

оборудване 
6. Разходи за активи, капитализирани в отчена 
група "ДСД" 

6. Други разходи за дейността 

                                                            
1 Понятията принцип за "текущо начисляване" и принцип на "начисляване" са с еднакво съдържание и 
същност. 
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1 2 
7. Коректив за придобиване по стопански начин 7. Финансови разходи 
Общо за раздел Б Обща сума на разходите 
В. Трансфери между бюджетни организации Излишък/дефицит от асоциирани предпри-

ятия 
Г. Резултат от финансови операции Излишък/дефицит за периода: 
Д. Преоценки и други събития *принадлежащ на предприятието майка 
Изменение в нетните активи за периода * малцинствено участие 

 
Видно е, че националният модел на Отчет за приходи и разходи е до голяма степен хар-

монизиран с Отчета за финансовите резултати съгласно МССПС 1 "Представяне на финан-
совите отчети", когато е приложен подходът за класификация на разходите по икономичес-
ка същност. Това е значително усъвършенстване на счетоводството в публичния сектор и 
конкретно на финансовите отчети, които съставят бюджетните организации в България, 
което по същество е "способност да се придобива, генерира, дешифрира и прилага на зна-
нието" [12] за целите на икономическия просперитет. 

Заключение 

В резултат на представеното изследване за усъвършенстване на финансовите отчети, ко-
ито съставят предприятията в публичния сектор в Р България биха се обобщили следните 
изводи и резултати:  

- Въз основа на проучена нормативна регламентация на счетоводството в бюджетния 
сектор през последната година се характеризира в теоретичен и приложен аспект Отчета за 
приходите и разходите като нов компонент на финансовите отчети и се констатира, че тази 
промяна е в съответствие с международната счетоводна стандартизация в публичния сек-
тор.  

- Изясни се, че информацията във финансовия отчет е по конкретни елементи, за които 
стойностните величини са за текущ и предходен отчетен период, по стопански области и 
общо за цялостната дейност, което затруднява потребителите на информация. Подходящо е 
част от тази информация да се представя в приложенията на финансовия отчет.  

- Съгласно Международните счетоводни стандарти Отчетът за финансовите резултати 
е компонент на финансовите отчети с общо предназначение и представя информация за 
приходите и разходите, обобщени на база принципа за "начисляване". В пояснителни бе-
лежки се представя информация за структурата на разходите като се прави анализ на ико-
номическата им същност или на функционалното им предназначение.  

- В резултат на сравнителен анализ се установи, че различията в съдържанието на От-
чета за приходите и разходите по националното законодателство и по Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор са незначителни при прилагане на метода за 
представяне на разходите по икономическа същност.  
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ОТЧИТАНЕТО НА РИСКА И БАЗЕЛ III 
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Софийски университет "Св. Климент Охридски", София 

Abstract 
The study analyses the new Basel III framework as a philosophy of the new capital record. The Basel 

Committee on Banking Supervision is now paying attention to the matter of Liquidity Risk introducing 
provisions banks must comply with, in order to promote short-term and long-term resilience. At the same 
time, the IASB amended IAS 39 by introducing IFRS 9,which regulates the accounting treatment of financial 
instruments. Nevertheless the intent of the BCBS to discipline the Liquidity Risk and the effort of the IASB 
to introduce provisions designated to give relevant and useful information on the entity’s future cash flows, 
there are some critical points associated with those requirements, which are discuss in the paper. 

 
Резюме 
Настоящата разработка анализира новата рамка Базел III като философия на новата капиталова 

структура. Базелския комитет за банков надзор обръща съществено внимание на ликвидния риск като 
въвежда допълнителни изисквания, с които банките трябва да съобразяват в кракосрочен и дългосро-
чен план. В същото време Борда по международни счетоводни стандарти заменя МСС 39 с нов МСФО 
9,който да регулира счетоводното отчитане на финансовите инструменти. Въпреки намерението на 
Базелския комитет да дисциплинира ликвидния риск и усилието на Борда да въведе разпоредби, свър-
зани с предоставянето на подходяща и полезна информация за очакваните бъдещи парични потоци на 
отделните институции съществуват определени проблеми, които са представени и дискутирани в 
разработката.  

Key words: Basel III, Capital, Liquidity Risk, Accounting Standards, Bank 

Въведение 

Промяната на икономическите условия и влиянието на различните видове риск – креди-
тен риск, операционен риск, ликвиден риск, бизнес риск, репутационен риск, стратегически 
риск, пазарен риск и др. са били основните причини за разработването и усъвършенстване 
на регулаторното споразумение Базел II. То нямаше за цел да създаде основа за намаляване-
то на капитала на банките, а да повиши стабилността на глобализираната финансова систе-
ма. В тази връзка рамката беше насочена към разработването на модели и техники, които да 
подпомогнат на банките по-ефективно да управляват и отчитат риска, което от своя страна е 
свързано с поддържането на капиталовата адекватност на банковите институции. В нея 
беше заложена концепцията и философията на трите стълба, а именно: първи – Минимални 
капиталови изисквания; втори – Процес на надзорен преглед и трети – Пазарна дисциплина. 
Тяхното използване е насочено към постигането на една балансирана капиталова структура, 
която да осигури на всяка една банка по-голяма чувствителност към рисковете, по-голяма 
гъвкавост при тяхното управление, постигане на корелация между регулаторния капитал и 
ефективното управление на риска, както и използването на механизми за това чрез изграж-
дането на нови системи и модели за вътрешно управление на риска на банките. 

След глобалната финансова криза прилагането на това споразумение става все по-трудно 
и води до появата на определени слабости, свързани с: 

                                                            
1 nadya.sokolova2009@gmail.com 
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 използването на повече привлечен капитал, който довежда до голяма задлъжнялост 
във финансовата сфера; 

 появата на прекален кредитен растеж, свързан с управлението на ликвидния и креди-
тен риск; 

 липсата на достатъчно ликвидни буфери; 
 използването на неподходяща философия за управление на рисковете; 
 липсата на адекватни фактори, чрез които да се облекчи влиянието на неблагоприят-
ната пазарна среда; 

 наличието на твърде голям систематичен риск. 
Посочените недостатъци създават необходимост от усъвършенстване и засилване на ре-

гулаторната и надзорна рамка за отчитането и управлението на капитала на банковите инс-
титуции. В отговор на това Базелския комитет за банков надзор (БКБН), разработва програ-
ма за реформи в банковия сектор, наречена Базел III. По-специално промените са насочени 
към: разработването на механизми за осигуряването на висококачествен собствен капитал; 
въвеждането на допълнителни изисквания за осигуряването на равновесие в регулаторната 
и надзорната рамки и в рамката за управление на риска; използването на модели за по-
адекватна оценка на риска; въвеждането на глобални стандарти за оценка и контрол на лик-
видния риск; поставяне на изисквания за разработването на антициклични буфери и др. 
Новото базелско споразумение за капитала (Базел III) акцентира на въздействието, което то 
ще окаже на банковата индустрия и на националната икономика като цяло, както в краткос-
рочен, така и в дългосрочен план. Целта е това да повлияе върху увеличаване на доходност-
та и минимизиране на икономическите разходи. 

І. Базови изисквания на Базел III 

Базел III променя капиталовите стандарти като създава по-рестриктивни дефиниции за 
капитала и насърчава банките да ги използват. Дава възможност да се използват опредени 
тегла на по-рисковите активи, по които те се включват в банковия портфейл. Най-голямо 
внимание трябва да се обърне на капиталовите буфери, както и поставените по-високи 
изисквания за минималните капиталови съотношения. Посочените промени ще повлияят 
фундаментално върху доходността и в същото време изискват промяна на използваните от 
банките бизнес модели. Тези изисквания ще повлияят и върху провеждането на стрес-
тестовете, оценката и отчитането на риска на насрещната страна, и на използваните техники 
за управление на капитала. 

Разглежданата рамка изисква използването на нови ликвидни стандарти, което ще нало-
жи разработването на нова форма на отчета за финансово състояние, като целта е да се ог-
раничи представянето на неликвидни активи, неподходящи източници на финансиране и 
ефективното управление на разходите. Това определя Базел III като база, насочена най-вече към 
анализа на капиталовите изисквания, тяхното отчитане и управление. Като резултат това ще се 
отрази пряко и върху инвеститорите, които ще могат по-лесно да анализират и сравняват раз-
личните рискове, които биха повлияли при вземането на отделни инвестиционни решения. 

1.1. Новите моменти на Базел ІІІ 
Едно от основните изменения е свързано с разширяването на изискванията за капитала и 

ликвидността на банките, което от своя страна включва и систематичната връзка и влияние-
то на капиталовите пазари върху дейността на банковия сектор. Това изисква да се извърш-
ва една по-добра оценка на стойността на капитала, неговата структура и стабилността му. 
Пряко свързано с този процес е необходимостта от актуализирането на съществуващите 
информационни системи и потоци, механизмите за отчитане и публикуване на информаци-
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ята, управлението на данните и провеждането на т. нар. стрес тестове. Като допълнение 
Базел ІІІ засилва процеса на оценяването на използваните практики за управление на капи-
тала. В тази връзка интерес представлява следната сравнителна характеристика на прилага-
ните практики за управление на капитала преди финансовата криза и тези, използвани след 
нея. Табл. 1 обобщава основните моменти на този анализ. 

Таблица 1  

Сравнителна характеристика на прилаганите от банките,  
практики за управление на капитала 

Управление  
на капитала Преди кризата След кризата 

1 2 3 
Структура  
на капитала 

• Използване на значително по-
евтини форми на капиталови 
инструменти, водещи до свър-
зването на хибридни капитало-
ви инструменти с определени 
ограничения, отнасящи се до 
възможността за намаляването 
на загубата, такива като под-
чинения дълг. 

• Акцентира се на използването на 
стандартната капиталова структу-
ра. 

• Ефективно отчитане на непредви-
дения (неопределения) капитал. 

Анализ  
на капитала 

• Оценката на капиталовата 
адекватност беше основно ба-
зирана на регулаторната пара-
дигма за капитала и прилагане-
то на вътрешни икономически 
модели за капитала от типа 
"по-малко отколкото по-
точното", което не винаги от-
чита очакваните ефекти от 
влиянието на определени кри-
зисни събития. 

• Отчитането и анализа на капита-
ловата адекватност се базира на 
извършването на интегрирани 
стрес тестове. 

• Прилагането на по-ясни и по-
точни капиталови модели с раз-
ширен обхват и отчитане на рис-
ковите фактори и експозиции, 
включващ и риска на насрещната 
страна и секюритизиращия риск. 

• Отчитането на капитала трябва да 
включва в по-голяма степен рис-
ково-претеглените активи, тяхно-
то измерване и анализиране, като 
се оценява процеса на управление-
то и приложимата бизнес стратегия. 

Оптимизация  
на капитала 

• Разпределянето на капитала се е 
извършвало като в много малка 
степен са отчитани прилаганите 
модели за управление и използ-
ваната бизнес стратегия. В тази 
връзка за капиталът не е имало 
никакви ограничения. В някои 
случаи дейността на банките не 
е била оценявана на база на 
структурата на капитала.  

• Използване на изцяло нова дефи-
ниция за бизнес модел с цел опти-
мизация на капитала. 

• Отчита се структурата на капита-
ла, както и необходимите разходи 
за финансиране като това се взема 
впредвид при определянето на 
бизнес стратегията на банката и 
при оценката на използваните мо-
дели за управление на дейността. 
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1 2 3 
  • Включването на капитала и ин-

формацията от финансовите отче-
ти при вземането на различни уп-
равлениски решения. 

Планиране на  
непредвидените 
случайни  
разходи 

• Процесът на планиране на 
непревидените разходи не е 
бил добре застъпен и развит. 

• Ликвидността на банките и 
техния капитал са се управля-
вали и оценявали по-отделно.  

• Разработени са механизми за ин-
тегрирано управление на ликвид-
ността и на капитала. 

• Предвидено е разработване на 
детайлен план за прогнозиране на 
евентуални непредвидени разхо-
ди, свързани с ликвидността и ка-
питала, което ще подпомогне въз-
становяването на отделните про-
цеси на планиране на дейността. 

Капиталова  
стратегия 

• Преди финансовата криза бан-
ките поддържаха активна по-
литика по отношение на разп-
ределянето на дивиденти и 
програми за обратно изкупува-
не на акции. По време на кри-
зата това се оказва твърде рис-
ково и наложи тази поликита 
да бъде прекратена и съответно 
да се търсят допълнителни из-
точници на финансиране.  

• Поставени са изисквания за възс-
тановяване на практики за изпла-
щане на дивиденти и за използва-
нето на програмите за обратно из-
купуване. 

• Управление на капитала с помощ-
та на по-малко управлениски бу-
фери, свързани с разработените 
нови насоки за прилагането на 
споразумението Базел ІІІ. 

 
Стратегии за поддържането на капитала и ликвидността на банките 
Разработването и поддържането на определени стратегии за управление на капитала, 

съгласно изискванията на Базел ІІІ налагат изготвянето на конкретна времева рамка за при-
лагането на съотвения ликвиден механизъм. Това от своя страна ще доведе до засилване на 
регулацията на дейността на банките. За постигането на по-ефективно управление трябва да 
бъдат направени и отчетени следните етапи: 

 Изготвянето на оценка за влиянието на Базел ІІІ върху нивата на капитала, ликвид-
ността, както и върху други основни финансови зависимости и коефициенти. 

 Идентифициране на стратегиите за управление и ликвидността на капитала с цел 
осигуряване на съотвествие с новите изисквания в областта на: 

 структурата на капитала и процесите на неговото оптимизиране; 
 финасирането; 
 рисково-претеглените активи и свързаните с тях инициативи, модели, подходяща 
инфраструктура и информационна система. 

 Предприемане на очакваните промени в бизнес модела, в предлагането на различните 
банкови продукти и в стратегиите, които се използват при определянето на цените за 
клиентите. 

 Изготвянето на времеви график, свързан с финансите, риска и бизнеса по отношение 
на планирането са ключовите стъпки за прилагането на новото споразумение и про-
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дължаване на работата във връзка с представянето на становища и коментари на из-
готвяните от банковите регулаторни органи на консултативни документи. 

 Осъществяването на активна комуникация с инвеститорите по отношение на прила-
гането на механизмите за прозрачност съгласно изискванията на Базел ІІІ и на смек-
чаващи (щадящи) статегии. 

Разработването на нова капиталова рамка е свързано с необходимостта от усъвършенст-
ване на процеса на управление на капитала. Това налага изготвянето на оценка за нуждата 
от повече капитал за да може да се покрият по-голяма част от материалните рискове и на 
прогноза за евентуален сценарий за стрес тестовете. Надзорните органи трябва да определят 
тези механизми дали са подходящи. Банките трябва да проявят разбиране и за използването 
на новите капиталови буфери по Базел ІІІ и да направят съответните промени в тази насока. 
Публичното оповестяване на ключови капиталови изисквания ще подпомогне осъщестява-
нето на риск-базиран надзор. 

1.2. Ключови елементи на Базел ІІІ 
Използваните ключови показатели на споразумението основно са групирани в три об-

ласти: първо, капиталови коефициенти и показатели; второ, изисквания за използва-
нето на рисково-претеглени активи, и трето, стандартите за ликвидност. В първата 
област се включва дефиницията за капитала, антицикличните буфери, коефициента на ли-
въридж, стандартите за минимално изискуемия капитал и системния риск. Във втората – 
оценката на риска на насрещната страна, както и изискванията на търговския портфейл на 
банката и механизмите за секюритизация. Разработените стандарти за поддържане на лик-
видността включват съответния коефициент на ликвидност и коефициента, отчитащ нетно-
то стабилно финансиране на дейността. 

 
Дефиниция за капитал 
Предвижда се определянето на капитала на банковите институции да се изготвя на база-

та на приложимите механизми, повишаването на качеството, съгласуваността и прозрач-
ността на приложимата капиталова база. Това ще бъде постигнато чрез извършването на 
следните три основни дейностти: 

1. Хармонизиране на регулаторните споразумения, свързани с изискванията за основ-
ния капитал. 

2. Приемането на обща регулаторна рамка за управление на капитала. 
3. Изисква се подробно публично оповестяване на регулаторните изисквания за елемен-

тите на капитала. 
 
Антициклични буфери 
Друг важен елемент е въвеждането на капиталови буфери с цел намаляването на загуби-

те, които могат да се реализират през периода на извършването на стрес тестовете. Като 
дестабилизиращ елемент в условията на финансова криза се разглежда процикличното за-
вишаване на очакваните загуби. Въвеждането на глобалната регулаторна рамка Базел III в 
европейското законодателство чрез Директива 2013/36/ЕС (CRD IV) създаде 5 нови капита-
лови буфера: 

• предпазен капиталов буфер (capital conservation buffer),  
• специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер (bank-specific 

countercyclical capital buffer),  
• буфер за системен риск (systemic risk buffer),  
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• буфер за глобална системно значима институция – ГСЗИ (buffer for global 
systemically important institutions – G-SII buffer) и 

• буфер за друга системно значима институция – ДСЗИ (buffer for other systemically 
important institutions – O-SII buffer). 

Българската народна банка (БНБ) прие решение за поддържане на предпазен капиталов 
буфер от всички банки, както и изискване за определяне на капиталов буфер за системен 
риск от рисково претеглените експозиции в страната, формирани от банките. С въвеждането 
на предпазния капиталов буфер се цели да се избегнат бъдещи ситуации, в които при 
наличие на затруднения за банките да се използват държавни помощи, т.е парите на данъ-
коплатците. Чрез този буфер се осигуряват допълнителни средства, които да се използват 
при необходимост от възстановяване и преструктуриране на финансова институция в усло-
вията на криза. Капиталовия буфер за системен риск е свързан със запазване на натрупа-
ните до настоящия момент капиталови резерви в българската банковата система, както и 
предотвратяване и намаляване на ефекта от дългосрочни нециклични системни или макроп-
руденциални рискове, които биха могли да предизвикат смущения във финансовата систе-
ма. Антицикличният капиталов буфер е макропруденциален инструмент. Основното 
предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенци-
ални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекоме-
рен кредитен растеж. 

Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка 
с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта на 
буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се огра-
ничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима бан-
ка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите 
капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоп-
риятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във 
време на значителни неочаквани бъдещи загуби. 

 
Коефициент на ливъридж 
Поставя се изискване за изчисляване и анализиране на нов коефициент на ливъридж на 

база на непретеглените активи и извънбалансовите експозиции. Той ще допълва изисквани-
ята за базиран на риска минимален капитал, необходим за поддържането на рамката за ка-
питаловата адекватност. Този коефициент въвежда допълнителни защитни механизми сре-
щу конкретен модел на риска и отчита евентуални грешки, които биха се появили при из-
пълнението на капиталовите изисквания, които са базирани на риска. 

 
Систематичен риск 
От практическа гледна точка интерес представляват новите изисквания на Базел ІІІ по 

отношение на анализа на систематичните рискове. Връзките между международните банки 
засилват икономическия растеж, но в условията на стрес и криза се отразяват негативно 
върху финансовата система и на икономиката като цяло. Новият подход изисква при отчи-
тането на систематичния риск да се включи и взаимоотношението на капитала и/или допъл-
нителните изисквания за ликвидност. Това от своя страна е насочено към механизмите за 
по-ефективно управление на систематичния риск. 

 
Риск на насрещната страна 
Засилването на капиталовите изисквания за кредитния риск на насрещната страна е 

свързано с включването в търговския портфейл на инструменти като деривативи, репо 
сделки и ценни книжа, използвани за финансиране на дейността. Въвежда се т. нар. ефек-



238 

тивно очаквана експозиция, която се базира на определянето на експозиция за неизпълне-
ние на задължението за насрещната страна, която участва в конкретна сделка. За целта се 
използват показатели като волативност и корелация, както и данни от проведените стрес 
тестове. 

II. Базел ІІІ и счетоводното отчитане 

Новата капиталова рамка на Базел ІІІ акцентира върху отчитането и значението на лик-
видния риск. В същото време Съвета по международни счетоводно стандарти отмени Меж-
дународен счетоводен стандрат 39 и прие изцяло нов Международен стандарт за финансово 
отчитане 9 – Финансови инструменти (МСФО 9), който регулира счетоводното третиране и 
отчитане на финансовите инструменти. По-строгият контрол, който въвежда Базелския 
комитет за банков надзор по отношение на рисковете и съответно очакваните ефекти от 
промяната в счетоводните стандарти по отношение на отчитането и представянето на па-
ричните потоци са само някои от специфичните критични точки, които могат да възникнат 
в резултат от комбинираното прилагане на изискванията на Базел ІІІ и счетоводните такива. 

Отчитайки тези нови изисквания, ефективното и ефикасното управление на ликвидност-
та трябва да се резглежда като предимство за банковите институции. Проблемите, свързани 
с ликвидността трябва да засегнат и отчитат едновременно следните две особеностти: 

 Перспективите пред управлението, свързани с необходимостта от получаване на ин-
формация по отношение на нуждите на банката за изготвянето на правилна и подхо-
дяща оценка, както и с възможността за поддържането и контролирането на ликвид-
ния ѝ профил. 

 Перспрективите пред финансовото отчитане и изготвянето на финансовите отчети, 
предоставящ необходимите данни и показатели на инвеститорите (чиято цел е да 
разберат ликвидния профил на съответната банка за да вземат свои собствени реше-
ния) и на регулаторните органи (за осъществяването на надзор върху дейността на 
банките и за осигуряването на стабилност на финансовата система. 

И в двата посочени случая от съществено значение е вида на информацията, която се 
предоставя от банките. Регулирането на ликвидния риск се разглежда като непрекъснат 
процес, чието отчитане и анализ е залегнало и в капиталовата рамка и в стандартите за фи-
нансово отчитане. 

 2.1. Ликвидност и ликвиден риск 
Ликвидността е показател, който не може така лесно да бъде дефиниран. Съгласно пос-

ледните регулации "ликвидността представлява възможността за изцяло покриване на всич-
ки задължения по всяко време, както и когато те станат изискуеми в пълния им размер и в 
съответната валута. Когато става въпрос за налични средства в брой, ликвидността се свър-
зва с възможността да се заплаща с тях." В по-широк смисъл "тя се разглежда като основен 
ресурс, чрез който една компания може да покрие пасивите си, да посрещне и покрие дого-
ворените си задължения, да осъществи финансиране на дейността си, оценени по разумни 
цени." 

Като един комплексен показател ликвидността може да се анализира с помощта на след-
ните компонети: 

1. Ликвидност на финансирането – нетекущи и текущи пасиви, които могат да бъдат 
покрити с парични средства; 

2. Ликвидност на активите – способността на конкретните активи да бъдат продавани 
или залагани с цел получаването на парични средства; 



239 

3. Ликвидност на непредвидените разходи – възникнали бъдещи събития, които биха 
полвияли върху паричните потоци. 

Като обобщение може да се посочи, че ликвидността е тясно свързана с ликвидния риск, 
който се разглежда като експозиция, която всяка фирма да може да поддържа и управлява. 
Този риск се състои от четири основни рискови компонента: 

1. Ликвиден риск на активите – той произтича от невъзможността на активите да се 
превърнат в парични средства, определени на базата на очаквана стойност; 

2. Ликвиден риск на финансирането – произтичащ от невъзможността за достъп до нео-
безпечени източници на финансиране, оценени на база на икономически определени 
разумни цени за покриване на конкретни задължения; 

3. Ликвиден риск на несъотвествията – той може да се появи когато датите на падеж на 
активите и пасивите не съответстват, което води до получаването на различни вхо-
дящи и изходящи парични потоци и реализирането на последващи загуби; 

4. Ликвиден риск на непредвидените разходи – свързан е с реализирани загуби в резул-
тат на появата на неочаквани бъдещи събития, които могат да абсорбират ликвидните 
потоци. 

Някои от посочените рискове се повлияват от счетоводните правила по отношение на 
признаването, измерването, отчитането им, като и разкриването на информация. В тази 
връзка ликвидния риск на активите в най-голяма степен зависи и се влияе от счетоводните 
стандарти и правила. Стойностите, по които са оценени активите ще бъдат прогнозирани на 
база на реализираните от тях очаквани парични потоци. Разкриваната информация ще бъде 
от полза за синхронизирането на направените изследвания на риска. Връзката на ликвидния 
риск на финансиране и счетоводните изисквания зависи от това как появата на този риск ще 
бъде интерпретирана. При условие, че може предварително да бъде определена, счетовод-
ните изисквания няма да оказват пряко влияние. От друга страна, ако този риск не може 
еднозначно да бъде разбран като невъзможността на банковата институция да покрие и 
уреди своите задължения незабавно, то тогава счетоводните изисквания за отчитане и из-
мерване стават много важен елемент. По отношение на ликвидният риск на несъответствия-
та, разглеждани като финансов инструмент е необходимо да бъдат управлявани от гледна 
точка на целия портфейл, то тогава счетоводните стандарти се разглеждат като приложим 
специфичен бизнес модел. И накрая, финансовото отчитане на ликвидния риск на непред-
видените разходи се използва като конкретно доказателство за наличието на такъв риск 
когато се установи, че няма условия за включването на определени бъдещи събития във 
финансовите отчети. 

2.2. Изискванията на Базел ІІІ и МСФО 9 
За изследването на прилагането на един или друг регулаторен механизъм, както за над-

зор върху дейността, така и за счетоводно отчитане от съществено значение е поставянето 
на много ясна разлика между търговския и банковия потртфейл.  

Във връзка с капиталовата регулаторна рамка, Базел ІІІ акцентира на капитала като от-
чита влиянието върху него на пазарните рискове. На тази база банковите институции са 
задължени да управляват своите инвестиции като се подчиняват на две основни правила, 
които трябва да бъдат отчетени за да могат да постигнат две отделни, но крайни цели: 

1. Определяне на краткосрочния ликвиден рисков профил на конкретна банка и изчис-
ляването на коефициента за покриване на ликвидността. В тази връзка той се разг-
лежда като буфер (трябва да осигурява възможност за покриване на част от разликата 
между финансовите входящи и изходящи парични потоци на банката в условията на 
"стрес"), който да осигури на банката поддържането на ликвидна активи с високо ка-
чество в рамките на 30 дни. Съгласно новата рамка тези активи трябва да са най-
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малко равни на общите нетни ликвидни изходящи парични потоци в рамките на по-
сочения времеви период. 

2. Анализиране на ликвидността в дългосрочен план. Необходимо е използването на 
допълнителни стимули за финансиране на дейността на кредитните институции с по-
стабилни източници на парични средства. Необходимо е поддържането на т. нар. ко-
ефициент на нетно стабилно финансиране. Неговото икономическо значение е свър-
зано с факта за ограничаване на краткосрочното финансиране и с насърчаването на 
използването на стабилни дългосрочни източници на капитал. Съгласно Базел ІІІ 
стойността на коефициента трябва да бъде по-голяма от 100%.  

Новото капиталово споразумение се отразява и на реализирания от банките доход. Той 
се разглежда като основен показател за състоянието на банковата система като цяло и е 
свързан с използването на подходящи техники за управление и отчитане на оценяваните 
рискове. От практическа и счетоводна гледна точка тук могат да се посочат и някои недос-
татъци на модела. Те могат да се обобщят по-следния начин: 

 не е взето впредвид отчитането на доходността и някои аспекти на развитието на 
дейността във връзка с управлението на ликвидността, което може да се определи ка-
то една многоизмерима концепция; 

 не е отчетено ликвидното равенство за определен междинен период – от един месец 
до една година; 

 отчитайки характеристиките на коефициента за покриване на ликвидността, инфор-
мацията, посочена в знаменателя му може да бъде манипулирана от банките в зави-
симост от поставените от нея цели за увеличаване или намаляване на договорените 
изходящи или входящи парични потоци, реализирани в рамките на следващите 30 
дни, разбира се съобразени с начините на нейното финансиране и инвестиционни 
решения; 

 правилата, свързани с честотата на разкриване на информация за регулаторните ор-
гани и свързаните с това разходи, направени на база на открити несъотвествия с при-
лаганите счетоводни политики и практики. 

За отстраняването на посочените недостатъци при прилагането на изискванията на Базел 
ІІІ, банките трябва да се съобразяват и със счетоводните изисквания на Международните 
стандарти за финансово отчитане и по-специално на МСФО 9 – Финансови инструменти. 
Целта на стандарта е осигуряването на подходящи и полезна информация за потребителите 
на финансовите отчети във връзка с оценяването на очакваните от тях входящи парични 
потоци, реализирани от направените инвестиции. От съществено значение е прилагането на 
подходящата счетоводна оценка при признаването и последващото оценяване на финансо-
вите активи и пасиви. От една страна, въвеждането на изисквания за по-подробно разкрива-
не на информация относно паричните потоци на банките е полезно за потребителите на 
банкови услуги и същевременно влияе положително при оценката и управлението на риска. 
От друга страна, може да се отрази негативно при управлението на капиталовата адекват-
ност и новите изисквания, които поставя Базел ІІІ в тази връзка. При прилагането на разг-
лежданите изисквания могат да се откроят и следните проблемни областти. 

Първо, липсва точно рефериране на ликвидността към концепцията за ликвидния риск. 
Например, дефиницията за лихва съгласно МСФО 9 не включва като компонент на риско-
вата премия ликвидния риск. Като следствие от това, много важно е да се разбере доколко, 
информацията, изготвена съгласно изискванията на счетоводния стандарт ще бъде полезна 
за определянето и анализирането на ликвидния профил на съответната банка. Като липса на 
съответствие се наблюдава и при класифицирането и последващото оценяване на финансо-
вите активи. 
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Второ, при направената сравнителна характеристика на изискванията на Базел ІІІ и на 
МСФО 9 относно ликвидния риск във връзка с признаването и оценяването на финансовите 
активи и пасиви могат да се откроят както и някои общи изисквания, така и определени 
различия. Например, разкриваната информация при финансовото отчитане задоволява раз-
лични потребности между: 

• инвеститорите, които се нуждаят от безпристрастна и подходяща информация, съг-
ласно бизнес модела на банките, и  

• регулаторните органи, осъществяващи предварителен надзор, за които от съществено 
значение е променливостта на печалбите на банките и съответно техните нетни акти-
ви, които влияят върху конкретните изисквания за финансово отчитане и имат ос-
новно значение за поддържането на стабилността на цялата банкова система. 

Новите коефициенти на ликвидност, които се изисква да бъдат изчислявани от банките 
оказват и влияние при избора на съответната счетоводна политика. Изчисляването на тези 
коефициенти се нуждае от използването на допълнителни показатели, които вече са били 
признати, измерени, последващо оценени и посочени във финансовите отчети. Като пример 
може да се посочи, че при определянето на коефициента за покриване на ликвидността за 
целите на управлението на капиталовата адекватност, стойността на анализирания ликвиден 
актив трябва да бъде отчитана по пазарна цена. Докато съгласно изискванията на МСФО 
9,при първоначалното признаване на финансовия актив като оценъчни бази могат да се 
прилагат две счетоводни оценки – по амортизируема цена и по справедлива стойност. От 
практическа гледна точка като недостатък може да се посочи разликата, която се наблюдава 
между пазарната и справедлива стойност. В действителност, пазарната цена се различава от 
справедливата стойност, защото включва и допълнителни разходи. В тази връзка, справед-
ливата стойност много често не е пазарната цена и се определя чрез използването на конк-
ретни оценъчни техники като се прилагат различни счетоводни преценки и политики. За 
останалите коефициенти на ликвидност има значение и честотата на представяне на финан-
совите отчети. 

2.3. Базел III и счетоводните изисквания 
Новите капиталови изисквания довеждат до необходимостта от значителни промени на 

приложимите счетоводни стандарти, които оказват влияние върху финансовите отчети на 
банките. Това се налага и от представените по-горе несъотвествия между двата модела. За 
разрешаването на посочените проблеми може да се разработят практически наръчници и 
насоки. Дори и да няма координация между отделните комитети и международни организа-
ции, счетоводните промените са в резултат от поддържането на съответните регулаторни 
нива на капитала и изчисляването на определени капиталови съотношения. За по-
ефективното управление на риска е необходимо разработването и използването на единен 
подход за капитала, както за регулаторни, така и за счетоводни цели. Изисква се и коорди-
нирането на времевия хоризонт при задължението за прилагане на тези стандарти. Като 
допълнение може да се посочи, че те трябва да елиминират напълно или да минимизират 
ефекта от несъотвесттието, което може да се появи при практическото прилагане на разг-
лежданите стандарти. От съществено значение е правилното координиране и съгласуване на 
работата на Базелския комитет и Съвета по международни стандарти, а това от своя страна 
ще доведе до осъществяването на ефективен предварителен надзор върху дейността на бан-
ките. По-специално този процес на сътрудничество може да се развие в следните областти: 

 Дефиниция за капитал – изисква се разработването на допълнителни насоки за по-
точното третиране на капитала, когато един инструмент е квалифициран като капи-
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талов съгласно счетоводните регламентации, но не и според капиталовата рамка на 
Базел III. 

  Записан капитал – Банковите институции ще трябва да използат счетоводните 
изисквания и за управление на капитала. Този процес е свързан и с изчисляването на 
определени ликвидни съотношения и анализирането на внедрените деривативи. 

 Оценката на кредитното споразумение – при използването на координиращите ме-
ханизми е необходимо изчисляването и анализирането на това споразумение два пъ-
ти – и в процеса на поддържането на капиталовата адекватност и при отчитането на 
доход съгласно международните стандарти за финансово отчитане. 

 Коефициент на ливъридж – при изчисляването му се изисква използването на дери-
вативни инструменти и репо сделки на брутна база. В тази връзка Базелския комитет 
трябва да има впредвид и да отчита и съответните изисквания на международните 
стандарти за финансово отчитане. Отчитайки тези финансови инструменти на брутна 
база вероятно ще доведе до определянето на по-високи стойности на коефициента на 
ливъридж съгласно информацията от финансовите отчети. 

 Разработването на подходящи практики, насоки и процeдури – Базел III подкрепя 
необходимостта от промени в съществуващите счетоводни стандарти. Най-общо те 
са насочени към прилагането на подхода за очакваните загуби с цел да бъде предот-
въртено нарушаване на счетоводните разпоредби. Много важно е двата комитета да 
използват уеднаквени методологии за оценка на риска и на капиталовата адекват-
ност. 

От посоченото по-горе може да се обобщи необходимостта от промяна на счетоводните 
изисквания съгласно новата капиталова рамка. Това изисква изготвянето на подходяща 
оценка на въздействието и анализ на пропуските и несъотвествията. Тяхното изготвяне е 
свързано с извършването на конкретни дейности в следните области: приемане на стратегия 
за оптимизация на капитала и ликвидността и съответно изготвянето на съответния анализ; 
избор на механизми за засилване на процеса на управление на риска, капитала и ликвид-
ността; правилното прилагане на изискванията и правилата на Базел III; извършване на 
стрес тестове и изготвяне на планове за отчитането на непредвидените разходи. На база на 
получените резултати може да се разработи и въведе глобален стандарт за ликвидност.  

Разработването на стратегия за оптимизация изисква предприемането на конкретни 
мерки за оценка на дейността, на възможностите за увеличаване на капитала, отчитане на 
съотношението между риска и възвръщаемостта съгласно новите капиталови правила, както 
и ефективното контролиране на банковия капитал, като се отчитат и рисковият профил и 
очакваната възвръщаемост на конкретната кредитна институция. Важно за ефективното 
управление е процесите за управление на рисковете, капитала и ликвидността да се из-
вършват по време на бизнес цикъла на дейността им, включващ етапите на планиране, из-
вършване и оценка. Прилагането на новата капиталова рамка е свързано с приемането на 
методологии за изчисляването на необходимия капитал, за оценка на рисковете и за разши-
ряването на обхвата на рисково-претеглените активи; създаването на нови стандарти за 
минималноизискуемия капитал и съотношенията на ликвидност; промяна на счетоводните 
стандарти съобразно капиталовите изисквания. Извършването на стрес тестове и приема-
нето на план за непредвидените разходи е гаранция за покриване на капиталовите и лик-
видните изисквания. В тази връзка е необходимо да се разработят конкретни методологии и 
механизми.  
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Заключение 

Целта на Базел III е създаването на една устойчива рамка за капиталовата адекватност в 
областта на банковия сектор. Въвеждането на новите коефициента за управление и контрол 
на капиталовата адекватност и ликвидност ще подпомогнат извършването на предварителен 
надзор върху дейността на кредитните институции. Това от своя страна ще се отрази на 
процесите на управление на риска и на използването на рисково-претеглени мерки за бан-
ковия портфейл. Анализирането на капиталовата адекватност изисква използването на мно-
го сложни математически модели, което най-често се наблюдава при големи кредитни инс-
титуции. Това от своя страна създава предизвикателства пред регулаторрните органи от-
носно способността им да разбират и да осъществяват контрол върху начините, по които 
банките управляват своите рискове. Анализът на чувствителността на риска изисква при 
използването на вътрешни модели да се извършва много точно измерване на риска. За по-
ефективното управление и отчитане на капиталовата адекватност трябва да се работи в 
следните три области: (1) засилване на чувствителността на риска и устойчивостта на из-
ползваните стандартизирани подходи; (2) преразглеждане на използваните вътрешни моде-
ли при поддържането на капиталовата структура; (3) финално определяне и анализиране на 
коефициентите на задлъжнялост (ливъридж) и капиталовите потоци.  

Разбира се прилагането на новата капиталова рамка е свързано и с оценка на това докол-
ко финансовите отчети представят коректно рисковите експозиции на банките. В тази връз-
ка ликвидността се разглежда като много важен и съществен проблем, пред който са изпра-
вени кредитните институции и трябва да бъде разрешен и чрез изизсванията на Базелския 
комитет по банков надзор и на Борда по международни стандарти. Много често на практика 
се наблюдава различното ѝ третиране за регулаторни и за счетоводни и отчетни цели. Така 
например, в първият случай се акцентира на поддържането на сигурността и стабилността 
на банките, а при втория – на задоволяване на потребностите на външните потребители на 
информация за осигуряване на прозрачност при извършването на различни икономически 
сделки. Поради тази причина може да се обобщи следното: 

• Бордът по международни счетоводни стандарти обмисля да промени определени 
приложими стандарти съгласно спецификите за оценка на ликвидността в банковия 
сектор: всъщност управлението на финансовите инструменти, което е основната дей-
ност на кредитните институции, има второспепенно значение за нефинансовите инс-
титуции и поради този факт е желателно този процес да се третира и анализира по 
различен начин. 

• При двустранното отчитане е необходимо и представянето на политическите разхо-
ди, като това поставя изисквания за допълнително разкриване на информация на оп-
ределени особености за дейността на съответната финансова институция. 

Представените специфики и различия могат да бъдат уеднаквени като за целта е необхо-
димо извършването на допълнителни и подробни проучвания и анализи. Като бъдещи насо-
ки за разрешаването на разглежданите проблеми може да се посочи необходимостта от 
разработването на допълнители наръчници за прилагането на капиталовите изисквания и 
съответно тяхното счетоводно отчитане. Разбира се това е свързано с проучването на добри 
практики, на опита на регулаторните органи и на различни банкови организации. Не трябва 
да се подминава и сътрудничеството между надзорните институции, неправителствените 
организации и банките. 

Извършването на всички тези анализи ще гарантира, че при определянето на изискуемия 
капитал на банките са отчетени и оценени всички съществени рискове, които оказват влия-
ние върху техните портфейли. Така ще се осигури висококачествен капитал, които да може 
да покрие евентуални бъдещи загуби. Въвеждането на глобални стандарти за отчитане и 
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контрол на ликвиден риск и подобряването на философията за управление на риска ще до-
ведат до поддържането на една по-стабилна финансова система, която е свързана с увелича-
ване на доходността в дългосрочен план, като в същото време в краткосрочен план усилията 
са насочени към минимизирането на икономическите разходи.  
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СЪДЪРЖАТЕЛНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО  
НА ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА  
И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ  

В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

доц. д-р Валентина Станева1,  
ВТУ "Тодор Каблешков", София 

MEANINGFUL ASPECTS IN THE IMPLEMENTATION OF CHANGES  
IN THE ACCOUNTING POLICY AND ACCOUNTING ESTIMATES  
IN THE ENTERPRISES FROM THE NON-FINANCIAL SECTOR 
 
Abstract 
Bulgaria's accession to the European Union cause changes in the legal framework of national accounting 

legislation. The new Accounting Act (in force since 01.01.2016) continue the process of harmonization of the 
national with the EU accounting legislation. Changing the regulatory framework reflects the demand for 
opportunities for change in accounting policy and accounting estimates in the nonfinancial sector. 

Accounting creates economic information that faithfully reflects on the assets and financial state of 
enterprise. Based on established accounting information to make informed decisions pursuing a specific 
objective of increasing the economic benefit. One of the key issues associated with the implementation of 
well grounded and targeted accounting policies, combined with reasonably defined and used accounting 
estimates. 

The aim of the present study is to analyse and present current conditions to change in accounting policies 
and accounting estimates, consistent with recent changes in accounting legislation of the EU and the Republic 
of Bulgaria. 

Keywords: Accounting policy, Accounting estimates, Approximations in accounting, Financial 
statements. 

JEL classification: M41 
 
Резюме 
Присъединяването на Република България към Европейския съюз предизвика промени в правната 

рамка на националното счетоводно законодателство. Новият Закон за счетоводството (в сила от 
01.01.2016 г.) продължи процеса по хармонизиране на националното с европейското счетоводно зако-
нодателство. Промяната в регулаторната рамка рефлектира върху търсенето на възможности за про-
мяна в прилаганата счетоводна политика и счетоводни приблизителни оценки в предприятията от 
нефинансовия сектор.  

Счетоводството създава икономическа информация, чрез която достоверно се отразява имущест-
веното и финансовото състояние на предприятието. На базата на създадената счетоводна информация 
се взимат обосновани решения, преследващи определена цел за увеличаване на икономическата изго-
да. Едни от ключовите въпроси се свързват с прилагането на добре обоснована и целенасочена счето-
водна политика, в съчетание с разумно определени и използвани счетоводни приблизителни оценки. 

Целта на настоящето изследване е да се анализират и представят актуалните условия за промяна в 
прилаганите счетоводни политики и счетоводни приблизителни оценки, съобразени с последните 
промени в счетоводното законодателство на ЕС и Република България. 

Ключови думи: счетоводна политика, счетоводни приблизителни оценки, приближения в счето-
водството, финансови отчети. 

JEL: M41 
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Хармонизирането на счетоводното законодателство на Република България с приложи-
мото в Европейския съюз намери своя израз чрез приетия нов Закон за счетоводството [5], 
който е в сила от 01.01.2016 г. Същият транспонира в нашето счетоводно законодателство 
Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. [7]. Освен, 
че се цели усъвършенстване на счетоводното законодателство при спазване на основопола-
гащите европейски принципи за субсидиарност и пропорционалност, същевременно се тър-
си адекватна съразмерност на административната тежест спрямо ползите, които ще придо-
бият малките и средни предприятия, в опит да се генерира изцяло нов подход за подобрява-
не на условията на предприемачеството, чрез въвеждане на мерки за създаване на икономи-
чески растеж, а от там и на нови работни места. Такива промени винаги са съпътствани с 
трудности при практическата интерпретация на специфични счетоводни проблеми, свърза-
ни с разминаването между наличните теоретични постановки и новото им нормативно регу-
лиране. 

Едно от съвременните предизвикателства в счетоводната теория и практика е свързано с 
прилагането на добре обоснована и целенасочена счетоводна политика в предприятията, 
както и използването на разумни счетоводни приблизителни оценки. От голямо значение за 
практиката е еднаквото разбиране, интерпретиране и прилагане на тези понятия, както от 
счетоводителите, така и от одиторите, данъчните органи, мениджърите и собствениците 
(акционерите) на предприятието. Въпросът е за отговорността на взетите решения, както и 
за възможността на тяхното документално обосноваване, което предполага нов начин на 
мислене в тази посока.  

Вярно е, че в практиката прилагането на промени в счетоводната политика и счетовод-
ните приблизителни оценки най-често се подценява, без да се разбира значението им за 
управлението на предприятието. От друга страна, усилията на счетоводните специалисти 
следва да бъдат насочени към съобразяване на прилагането на промени в счетоводната по-
литика на предприятията и в счетоводните приблизителни оценки с възприетата в Евро-
пейския съюз нормативна база и методология, както и да отговаря на съвременните потреб-
ности на управленския процес. Ключови са уменията за прилагане на творчески анализ и 
синтез за вземане на разумни и обосновани решения, водещи до утвърждаване на закон-
ността и истинността при съставяне и оповестяване на периодичните счетоводни отчети. 
Разминаването между теорията и практиката открива възможност за изследване на условия-
та за промяна в прилаганите счетоводна политика и счетоводни приблизителни оценки във 
финансовите отчети на предприятията от нефинансовия сектор, което определя актуал-
ността на настоящият преглед в техните съдържателни аспекти. 

В условията на съвременната пазарна икономика, като много важен елемент (компонент) 
на организацията на счетоводството се утвърди счетоводната политика на предприятието. 
На практика тя се утвърди като един постоянен подход за достоверно представяне на иму-
щественото и финансовото състояние на предприятието, отчитащ спецификата му и отразя-
ващ ефектите от промените в законодателството. Но трябва да се прави разлика между сче-
товодната политика и организацията на счетоводството, където се включват и избор на 
форма на счетоводството, система на ползвани счетоводни сметки, документооборота и 
други. 

През 1991 г. Великото Народно събрание прие Закон за счетоводството (ЗСч). Тогава 
бяха преведени и Международните счетоводни стандарти (МСС), на чиято база бяха разра-
ботени Националните счетоводни стандарти (НСС). Същите през 2007 г. бяха трансформи-
рани в Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия 
(НСФОМСП), а от началото на 2016 г. бяха променени отново на НСС.  

Терминът "счетоводна политика" ("accounting policy") е въведен в теорията и практиката 
в резултат от използването на МСС. Според Трифон Трифонов английският израз 
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"accounting policy" е преведен на български език "буквално като счетоводна политика" [2]. 
Най-близко по смисъл и равнозначно на него е нашето традиционно понятие за счетоводна 
методология, тъй като счетоводната политика се свързва с провежданата в отделната сто-
панска единица счетоводна методология. Преобладаващо е мнението, че "методологията 
обхваща всички научно обосновани категории и методи на счетоводно изследване. Тя е 
предмет на постоянно теоретично развитие и обогатяване" [2]. От практическа гледна точка, 
методологията се характеризира като предварително определена технология за полезно 
прилагане на знанията в практиката. 

Създаването на собствена счетоводна политика в предприятията от нефинансовия сектор 
по принцип е отговорна и специфична работа. Съобразява се с производствените, техноло-
гичните и организационни особености на предприятието, различните пазарни, икономичес-
ки, юридически, информационно-управленски и други фактори. Всички взети заедно опре-
делят съдържанието на провежданата собствена счетоводна политика. 

В съдържателния аспект на счетоводната политика могат да бъдат посочени основни 
принципни положения, дотолкова, доколкото те се основават на общовалидни икономичес-
ки и други изисквания. Променящите се икономически условия у нас и в световен мащаб 
поставят пред счетоводната теория и методология въпроса за нейното актуализиране. Пос-
тигането на съвременно високоефективно управление, посредством разработване на раз-
лични от общоприетия модел за прилагане на счетоводна политика е предпоставка за пови-
шаване конкурентоспособността на предприятието. 

Според сега действащият Национален счетоводен стандарт 1 Представяне на финан-
сови отчети (СС 1), определението за счетоводна политика е следното: "Счетоводната по-
литика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, 
бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за предс-
тавяне на информацията във финансовите отчети" [8].  

В Международен счетоводен стандарт 8 Счетоводна политика, промени в счетовод-
ните приблизителни оценки и грешки (МСС 8), счетоводната политика на предприятието е 
определена като съвкупност от "конкретни принципи, изходни положения, конвенции, пра-
вила и практики, прилагани от предприятието при изготвянето и представянето на финансо-
вите отчети" (§ 5 от МСС 8) [4]. 

Качеството на счетоводната политика би имало по-висока практическа стойност, ако 
разширим обхвата и допълним пропуските в определенията, а именно: 

- връзката на счетоводната политика с процеса на управление – системата на счетоводс-
твото от кибернетична гледна точка се възприема като функция на управлението на предп-
риятието; 

- връзката на счетоводната политика с действащото законодателство – Регламенти на 
ЕС, Закона за счетоводството, НСС/МСС/МСФО и други нормативни актове, касаещи ико-
номиката като цяло; 

- връзката на счетоводната политика със заобикалящата икономическа среда (в национа-
лен, международен и глобален аспект). 

Като имаме в предвид горе написаното, можем да допълним същността на понятието 
"счетоводна политика" в дефиницията, както следва: "Преднамерено определена от ръко-
водството на предприятието съвкупност от конкретни организа-ционни, методологични, 
методични и технологични предположения, принципи, правила, бази и процедури за създа-
ването, обработката, съхранението и ползването на счетоводна информация за осъществе-
ните стопански операции през отчетния период, в съответствие с определените социално-
икономически цели на неговото управление и съществуващото състояние на икономическа-
та среда, в т.ч. и в законодателен аспект" [1].  
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С новият Закон за счетоводството се въведоха две основни счетоводни бази при съста-
вянето на годишните финансови отчети на предприятията: 

- счетоводна база на Международните счетоводни стандарти (МСС); 
- счетоводна база на Националните счетоводни стандарти (НСС). 
Избора на счетоводна база е поставен в зависимост от това, дали предприятието е от ка-

тегорията на тези, които са определени като предприятия от обществен интерес или е кате-
горизирано в една от четирите групи предприятия – микропредприятие, малки, средни и 
големи предприятия. Предприятията от обществен интерес задължително прилагат Между-
народни счетоводни стандарти, докато останалите прилагат Национални счетоводни стан-
дарти, като имат право на избор да прилагат и МСС, при условие че не е извършвана про-
мяна на счетоводната база. 

Счетоводната политика маркира в най-общи рамки предназначението и  във връзка с у                             ́                п-
равлението на дейността на конкретното предприятие, изходните предпоставки и информа-
ционната база за нейното разработване и оповестяване в пояснително приложение "Оповес-
тяване на счетоводната политика" като отделен раздел към финансовия отчет (§ 116 от МСС 
1). При вземането на решение дали да се оповести конкретна счетоводна политика, ръко-
водството преценява дали оповестяването ще подпомогне ползвателите в изясняването на 
същността на операциите, събитията и условията, които са използвани при извеждането на 
отчетените финансови резултати. Нов момент при оповетяването на счетоводната политика 
е задължението за оповестяване на прилаганите значими счетоводни политики, състоящи 
се от базата (или базите) за оценяване, използвана при изготвянето на финансовите отчети, 
както и други използвани счетоводни политики, които са значими за правилното разбиране 
на финансовите отчети. 

За ползвателите на информацията от финансовите отчети на предприятията от нефинан-
совият сектор е важно да се запознаят с използваната база (или бази) за оценяване – напри-
мер хронологична (историческа) цена, текуща стойност, нетна реализуема стойност, спра-
ведлива стойност или възстановима стойност. Когато във финансовите отчети са използва-
ни повече от една оценъчна база, за всяка група активи, подлежащи на преоценка следва да 
се обясни приложената база за оценяване. 

Познаването на оценките в счетоводството позволява определянето на конкретни счето-
водни политики при отчитането на различните видове активи и особено при изготвянето на 
елементите на финансовия отчет. Взаимната връзка между тях се реализира чрез капитала и 
чрез финансовия резултат. Последният води до увеличаване или намаляване на капитала. 
Тази връзка е в основата на концепциите за поддържане на капитала, които са изложени в 
Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети. Поддържането на капита-
ла означава, че неговия размер в края на периода е най–малко равен на този в началото на 
периода. Общата рамка не определя коя концепция за капитала да се прилага. Ако предпри-
ятието възприеме стойностната концепция за изчисляване на капитала (в счетоводната ли-
тература се среща и понятието финансова концепция), оценката на активите, пасивите, при-
ходите и разходите се извършва по номинални стойности. Ако се използва материалната 
концепция, акцента е върху оценката на производствените мощности. Практиката е показа-
ла, че по-често се използва стойностната концепция, докато другата е по-трудно приложима. 

От концептуална гледна точка в МСФО, както и в новите НСС не се предлага единна 
концепция за оценъчна база, тъй като се основава на използването на един от двата основни 
счетоводни модела – историческа цена или справедлива стойност. Затова във всеки между-
народен и национален счетоводен стандарт се дава дефиницията и начина за оценяване на 
обекта на отчитане, което не изключва възможността да се смесват счетоводните модели в 
зависимост от прилаганата оценъчна база, т.е. да се използва смесен счетоводен модел. 
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Взаимовръзките между счетоводните модели, използваните счетоводни оценъчни бази 
(международни и национални) и счетоводните оценки най-добре се открояват с тяхното 
графично представяне на фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Взаимовръзки между счетоводните модели,  
счетоводните оценъчни бази и счетоводните оценки 

Интерпретацията на елементите на счетоводната политика по същество определят ней-
ното съдържание. Те са принципите и изходните положения по отчетността, текущите и 
нетекущите активи, амортизацията, отчитането на лизинга, валутни активи, пасиви и валут-
ни сделки, приходите, нетните печалби и загуби за периода, фундаменталните грешки и 
промените в счетоводната политика, даренията и финансиранията, начислените провизии и 
условни задължения/активи, доходите на персонала, събитията, настъпили след датата на 
съставяне на ФО, обезценката на активи, данъците от печалба, годишния финансов отчет 
(ГФО) и други. 

Последните промени в нормативната база променят някои от основните елементи на 
прилаганата до този момент счетоводна политика. Оповестяват се: 

- значимите счетоводни политики, състоящи се от базата (базите) за оценяване, използ-
вана/и при изготвянето на финансовите отчети, както и от други прилагани счетоводни 
политики, които са значими за правилното разбиране на финансовите отчети; 

- предимството на конкретен счетоводен принцип спрямо друг, заедно с основанието за 
избор на това предимство;  

- отклонението от счетоводен принцип, заедно с причините за това отклонение. 
За да се определи необходимостта от промяна в счетоводната политика, следва да се из-

върши анализ на приложението на същата до момента. В резултат на анализа се преценява 
необходимостта от промяна или запазване на прилаганата до момента счетоводна политика. 
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За да се извърши обективен анализ, се търсят отговорите на редица практически въпроси. За 
тези, за които няма отговор в прилаганите НСС/МСС/МСФО, трябва да се отчете предпочи-
таната преценка на ръководството на предприятието, но само при условие, че преценката 
създава сигурност за информацията във финансовия отчет, полезна е за потребителите и не 
влошава преценката за вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприя-
тието от нефинансовия сектор. 

Основните етапи, през които се извършва анализа на съществуващата счетоводна поли-
тика са: 

- определяне на основните моменти в съществуващата счетоводна политика; 
- определяне на съответствието на прилаганата счетоводна политика с изискванията за 

оповестяване, форма и съдържание по НСС/МСС/МСФО; 
- определяне на ограничителната рамка за промяна в счетоводната политика; 
- анализ на възможните алтернативи за промяна в счетоводната политика, предлагани от 

НСС/МСС/МСФО; 
- анализ на ефекта от промяната в счетоводната политика върху финансово-

счетоводните показатели; 
- избор на конкретна алтернатива за промяна в счетоводната политика; 
- предлагане на вариант за нова счетоводна политика или вариант за подобрение на до-

сега прилаганата счетоводна политика. 
При определяне на основните моменти в съществуващата счетоводна политика се обръ-

ща внимание на: 
- форма на собственост и система за управление на предприятието; 
- характер на дейността на предприятието – мисия, визия, задачи, взаимовръзки с нацио-

нални и международни органи и организации, законови ограничения, начини на финанси-
ране и други; 

- вижданията на ръководството на предприятието по прилаганата счетоводна политика; 
- отделните елементи при структурирането на счетоводната политика на предприятието; 
- възможности за промяна в досега прилаганата счетоводна политика.  
Следващата стъпка изисква проверка на съответствието на прилаганата счетоводна по-

литика с изискванията за оповестяване, форма и съдържание по НСС/МСС/МСФО. Тя се 
избира и прилага по такъв начин, че цялата финансова отчетност да съответства във всички 
съществени аспекти на изискванията на всеки приложим към избраната счетоводна база от 
предприятието (НСС/МСС/МСФО). При наличие на несъответствия се определят реда и 
начина за достигане на съответствие с изискванията на относимия НСС/МСС/МСФО. 

Ограничителната рамка за промяна в счетоводната политика е обусловена от изисквани-
ята на НСС/МСС/МСФО, а по въпроси, където има условия за тълкуване, следва да се взе-
мат в предвид издадените вътрешни нормативи, отразяващи спецификата на дейността, 
както и прилаганата политика до момента. 

При провеждане на анализ за определяне на възможните алтернативи за промяна в сче-
товодната политика, предлагани от НСС/МСС/МСФО, се извършва следното: 

- открояват се тези елементи от прилаганата счетоводна политика, при които има реални 
условия за тяхната промяна; 

- определят се възможни варианти за промяна на откроените елементи от прилаганата 
счетоводна политика; 

- избраните възможни варианти се тестват за съответствие с нормативните изисквания; 
- за всеки елемент от прилаганата счетоводна политика се определя най-добрият вариант 

за промяна, чието прилагане ще доведе до възможно най-голям положителен ефект за пред-
приятието. 
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За анализ на ефекта от промяната в счетоводната политика върху финансово-счетовод-
ните показатели се съпоставят отчетите за приходите и разходите и счетоводният баланс 
преди и след промяната. Отчита се влиянието на промяната върху предварително определе-
ните финансово-счетоводни показатели, за да се изследва постигането на търсения резултат 
от планираната промяна. Ако не се потвърди търсеният резултат, отново се връщаме за 
избор на друг вариант за счетоводна преценка, като новия вариант се тества по същия ред. 
При потвърждение за постигане на търсеният ефект, се преминава към последния етап – 
предлагане на вариант за нова счетоводна политика или за частични изменения в досега 
прилаганата такава. 

Принципно, счетоводната политика не се променя за възможно най-дълъг период от 
време. Но когато се налагат промените, те могат да бъдат причинени според  
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки 
поради [4]: 

- изискване на конкретен МФСО; или 
- когато промяната води до представяне във финансовите отчети на надеждна и по-

уместна информация за ефекта от операциите и другите събития или условия върху финан-
совото състояние, резултатите или паричните потоци на предприятието. 

Ако се прилагат националните счетоводни стандарти като счетоводна база, тогава спо-
ред СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счето-
водната политика промените могат да бъдат извършени, когато това се изисква по закон, 
от счетоводни стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на 
събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието (т. 8.1 от СС 8). Като 
пример за промяна в счетоводната политика съгласно изискването на закон е категоризаци-
ята на предприята по новия Закон за счетоводството (микропредприятия, малки, средни и 
големи предприятия).  

Когато промяната в прилаганата счетоводна политика е в резултат от приемането на нов 
НСС или МСС/МСФО (например СС 42 Прилагане за първи път на националните счето-
водни стандарти, в сила от 01.01.2016 г.), изменение и допълнение на съществуващата 
политика се извършва при следните условия: 

- ако в съответния стандарт има изисквания за промяна в счетоводната политика, изме-
нението се отчита по реда и условията, посочени в стандарта; 

- когато в съответния стандарт не са определени изисквания за отчитане на промяната в 
счетоводната политика, тя се отчита съгласно изискванията на СС/МСС 8. 

Тази промяна се оповестява в следния обем – причини за нея, очакван ефект от промяна-
та, представен в количествен вид, ако е съществен по своите размери. Ще се засегне срав-
нителната информация, тъй като има сравнение между предходни отчетни периоди и отчета 
за текущия период. Правят се преизчисления, включително на най-ранния минал отчетен 
период, засегнат в отчета. Данните стават сравними и измененията се отразяват в счетовод-
ната политика. Не се третира като промяна в счетоводната политика, приемането на счето-
водна политика за събития, каквито до този момент не е имало, или по същество са били 
различни и с възникването им трябва да се възприеме някакъв модел за тях. Това вече е 
разширяване на обхвата на счетоводната политика, съобразена с ново възникналите потреб-
ности и факти. 

Съгласно последната редакция на МСС 8,промените в счетоводната политика могат да 
бъдат доброволни и породени вследствие първоначално прилагане на МСФО. В зависимост 
от причините за промяната на счетоводната политика, подходите за отразяване на промени-
те се разграничават според характера на промяната. Доброволна промяна е тази, която е 
продиктувана от желанието на ръководството да представи във финансовите отчети по-
надеждна и по-уместна информация за ефекта от операциите и другите събития или условия 
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върху финансовото състояние, резултатите или паричните потоци на предприятието. При 
първоначално използване на МСФО, се прилагат указанията в преходните му разпоредби. 
Това също се счита за доброволна промяна и се прилага с обратна сила по реда на МСС 8. В 
параграф 22 на МСС 8 се уточнява смисъла на прилагане с обратна сила – предприятието 
коригира началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за предходния представен 
период, както и другите сравнителни суми, оповестени през предходния представен период, 
така, сякаш винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика. 

Параграф 26 от МСС 8 уточнява, че "когато дадено предприятие прилага нова счетовод-
на политика с обратна сила, тази политика се прилага по отношение на сравнителната ин-
формация за толкова предходни периоди, за колкото е практически осъществимо. Прилага-
нето с обратна сила спрямо предходен период е практически неприложимо, освен ако е 
практически осъществимо да се определи кумулативният ефект върху сумите, посочени 
както в началния, така и в крайния баланс за този период. Началното салдо на всеки засег-
нат елемент от капитала за най-ранния предшестващ период, който е представен във финан-
совите отчети, се коригира със сумата на произтичащата корекция, отнасяща се за периоди-
те преди тези, представени във финансовите отчети. Обикновено се коригира неразпределе-
ната печалба. Въпреки това може да се коригира друг компонент от капитала (например за 
да се постигне съответствие с даден стандарт или разяснение). Всяка друга информация, 
представена в предходни периоди, като исторически обзори на финансови данни, също се 
коригира толкова назад, колкото е практически осъществимо" [4]. 

Тук следва да се направи важното уточнение, че съгласно МСС 8 всяка промяна в прила-
ганата база за оценяване се третира като промяна в счетоводната политика, а не в счетовод-
ната приблизителна оценка, но "когато е трудно да се направи разграничение между промя-
на в счетоводната политика и промяна в счетоводната приблизителна оценка, промяната се 
приема като промяна на счетоводната приблизителна оценка" [4]. В подкрепа на тази счето-
водна постановка е предвидената практическа неприложимост, която се изразява в невъз-
можността дадено изискване да бъде приложено, въпреки, че са положени всички усилия за 
това. Например, ако имаме промяна на счетоводната политика изискваща прилагането ѝ с 
обратна сила и промяна в приблизителна счетоводна оценка, счита се, че поради естеството 
на приблизителната оценка, практическата неприложимост съществува, тъй като ефекта от 
промяната в счетоводната приблизителна оценка е от сега и за в бъдеще. 

За разлика от съдържателните аспекти на счетоводната политика, познаването на специ-
фиката при използването на счетоводните приблизителни оценки, тяхното разграничаване 
от приложимата счетоводна политика и възможностите за промяна създава необходимите 
условия за осъществяване на успешна стопанска дейност. За отразяване на финансовия 
резултат от дейността на предприятието се изготвят финансови отчети, като някои статии 
не подлежат на прецизна оценка (което не намалява тяхната достоверност, ако са разумно 
определени), а само на приблизителна оценка. По своя характер това са субективни прибли-
зителни оценки, или оценки, направени въз основа на конкретна информация, с която раз-
полага ръководството на предприятието или в изпълнение на някакви негови намерения. Те 
не могат да бъдат определени като грешки, тъй като по своята същност са приближения, 
които могат да се променят при наличие на следваща информация и от там да предизвикат 
вземане на ново решение. То от своя страна води до промяна в оценката на даден актив или 
пасив, промяна в продължителността на неговото използване, в очакваните изгоди и въз-
никването на бъдещи задължения. 

Терминът "счетоводна приблизителна оценка" се въвежда в теорията и практиката в ре-
зултат от използването на МСС. След измененията в МСС 8 Счетоводна политика, проме-
ни в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 01 януари 2005 г.), който 
заменя МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в 
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счетоводната политика (преработен 1993 г.), понятието "приблизителни стойности" е за-
менено със "счетоводни приблизителни оценки". През годините постепенно се реализира 
идеята за използване на понятието "счетоводни приблизителни оценки", включително и 
чрез представянето на допълнителни разяснения, подкрепени с примери за внасяне на ясно-
та по тяхното практическо прилагане. Към настоящия момент обаче, все още нямаме правна 
регламентация или ясно определение на понятието "счетоводна приблизителна оценка". 
Този пропуск също способства за неразбирането и различната трактовка по практическото 
прилагане на тези оценки в практиката. 

В МСС 8 е дадено определение за промяна в счетоводната приблизителна оценка, 
което е "корекция на балансовата стойност на даден актив или пасив или сумата на перио-
дичното потребление на даден актив, получена след оценка на сегашното състояние и очак-
ваните бъдещи изгоди и задължения, свързани с активите и пасивите" [4]. Тази корекция се 
извършва на базата на нова информация или развитие на фактите, явленията и процесите в 
предприятието, поради което не се приравнява на корекция на грешка.  

В СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в сче-
товодната политика се използва термина "счетоводни приблизителни стойности", който 
покрива поясненията за "счетоводна приблизителна оценка", дадени в МСС 8. 

В резултат на продължителни изследвания на автора се предлага дефиниция на понятие-
то "счетоводна приблизителна оценка" като: "стойностен измерител за отразяване на управ-
ленско решение относно очакваната икономическа изгода от употребата в стопанския обо-
рот на конкретен счетоводен обект, базирано на налична или нова несигурна (приблизител-
на/хипотетична) информация, придобит опит или нова интерпретация на фактите, явления-
та и процесите, имащи отношение към достоверното определяне на балансовата стойност на 
актив, пасив или компонент на собствения капитал на предприятието" [3]. На базата на 
предложеното определение може да се изброят основните характеристики, които в своята 
съвкупност спомагат за еднозначното открояване на счетоводната приблизителна оценка от 
другите оценки, използвани в счетоводството: 

- избора на измерител да е съобразен с изискването, счетоводните обекти да бъдат съиз-
мерими и съпоставими; 

- първоначално определения измерител да подлежи на последваща промяна; 
- счетоводната приблизителна оценка да е субективно управленско решение; 
- времето за вземане на управленско решение – преди началото на отчетния период или в 

момента на заприходяване/осчетоводяване на актива, пасива или компонента на собствения 
капитал на предприятието; 

- очаквана икономическа изгода от употребата на счетоводния обект в стопанския оборот; 
- наличие на икономически обоснована хипотеза или вероятност, базирана на налична 

или нова несигурна (приблизителна/ хипотетична) информация, придобит опит или нова 
интерпретация на фактите, явленията и процесите; 

- цел на счетоводната приблизителна оценка – достоверност на финансовия отчет. 
 Всяко отклонение от така поставената цел за използване на счетоводна приблизителна 

оценка предполага манипулиране и фалшифициране на балансовите стойности във финан-
совите отчети на предприятието. 

На базата на изброените по-горе характеристики, чрез които се разграничава счетовод-
ната приблизителна оценка от счетоводната оценка, за по-голяма яснота и практическа при-
ложимост, може да представим следния пример от практиката: 

В чл. 55 на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) [6] се дава 
първоначалната преценка на законодателя за полезния живот на активите и метода на 
тяхната амортизация – линеен, които в случая са с характер на точна оценка, тъй като не се 
позволява тяхната промяна за данъчни цели. Така определената императивна точна оценка 
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не е свободен избор на счетоводителя, защото е решение на законодателя, което ни дава 
основание да не я припознаваме като счетоводна приблизителна оценка. Когато 
счетоводителят реши да ползва законодателната преценка за полезен живот и метод на 
амортизация на активите в зависимост от тяхната данъчна категоризация, това решение 
всъщност се явява счетоводна приблизителна оценка, определена за нуждите на 
предприятието. Счетоводителят е свободен да определи и друга първоначална счетоводна 
приблизителна оценка на полезния живот и метода на амортизация, което по своята 
същност е първоначална негова преценка. Всяко следващо изменение на първоначалната му 
преценка е промяна в счетоводната приблизителна оценка. 

Този пример ни обяснява една от възможните причини, защо прилагането на счетоводни 
приблизителни оценки и тяхната последваща промяна да не е широко разпространена у нас. 
Причините са свързани с възможността от неточни тълкувания на действащото данъчно 
законодателство от страна на данъчната администрация, тъй като липсва ясна 
регламентация и методика по прилагането на счетоводните приблизителни оценки в 
счетоводната практика. 

По друг начин стои въпроса с промяната на счетоводната политика. Като контрапункт на 
промяната в счетоводните приблизителни оценки, ще представя друг реален пример от 
практиката, но за промяна в счетоводната политика, породена от промяна във възприетия 
праг на същественост, нормативно определен в чл. 50 на ЗКПО. По сега действащата 
дефиниция "Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на 
изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните 
счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: 

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в 
счетоводната политика на данъчно задълженото лице; 

2. седемстотин лева." 
До 01.01.2008 г. като стойностен праг се посочваше сумата от 500 лв. Ако 

предприятието е прилагало в своята счетоводна политика стойностен праг от 500 лв. и 
вземе решение за съобразяване с промените в данъчното законодателство, като въведе в 
счетоводната си политика нова стойност на прага на същественост – 700 лв., то реално 
извършва промяна в счетоводната си политика. Основания за това твърдение ни дават по-
горе изложената дефиниция, където изрично се указва, че стойността се определя в 
счетоводната политика, както и обстоятелствата, че избраната стойност е в изпълнение на 
закон и не е субективно приближение на ръководството на предприятието (т.е. не е негова 
счетоводна приблизителна оценка). Вследствие на решението за увеличаване на 
стойностния праг на същественост се намалява броя на материалните активи, които 
подлежат на амортизиране, което всъщност е изпълнение на нова счетоводна политика. 

Особеност е, че този стойностен праг е регламентиран само за тези предприятия, които 
прилагат като счетоводна база НСС. Не така стои въпроса за тези предприятия, които 
прилагат МСС, където не се определя праг на същественост. Това е вследствие прилагането 
на общия принцип за същественост при представяне на имущественото състояние на 
предприятието във финансовия отчет. Този принцип на същественост не може да има 
еднакви абсолютни измерения при предприятия с различен мащаб на дейност. За да бъдат 
признати като материални активи съгласно МСС 16,имотите, машините и съоръженията 
следва да се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката 
на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели, като 
очакваният полезен живот е повече от един отчетен период. Предприятието само решава 
каква същественост да приеме и приложи при признаването на активите като 
амортизируеми. Това в голяма степен зависи от приблизителната оценка за полезен живот 
на актива – условието е този живот да е повече от един отчетен период. Следователно, тук е 
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налице възможност за промяна на счетоводна приблизителна оценка, а не на счетоводна 
политика. Това е и разликата, при използване на прага на същественост по ЗКПО, който е 
установен със закон и се явява стойност, определена в счетоводната политика на 
предприятието, или полезен живот на нетекущ актив, което е счетоводна приблизителна 
оценка. 

В изпълнение на новия Закон за счетоводството е издаден национален счетоводен 
стандарт СС 42 Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти (в сила от 
01.01.2016 г.). Издаването му е свързано с необходимостта от уреждане на въпросите за 
преминаване от "счетоводна база МСС" към "счетоводна база МСС". Всяко предприятие 
може да премине само веднъж от МСС към НСС. По отношение на счетоводните приблизи-
телни оценки се забелязва едно смесване на приложението им с промяната на счетоводната 
политика. В § 2.6.3. се посочва, че се извършва корекция на счетоводните приблизителни 
оценки с цел отразяване на разлики в счетоводната политика, освен когато има доказателст-
ва, че тези приблизителни оценки не са били определени правилно. Тази постановка е изк-
лючително объркваща и двусмислена, като не кореспондира с характеристиките на прояв-
ление на промяната на двете отделни счетоводни понятия – счетоводна политика и счето-
водна приблизителна оценка. От една страна си личи приравняването на прилаганите счето-
водни приблизителни оценки при счетоводна база МСС и НСС, което е погрешно като пос-
тановка. Само ще изброя случаите, при които дадени счетоводни приблизителни оценки са 
дефинирани в МСС, но не и в НСС – избора на функционална валута и прекласифициране 
на нематериален актив с неограничен живот в нематериален актив с ограничен живот. Вяр-
но е и обратното, че дадени счетоводни приблизителни оценки са дефинирани в НСС, но не 
и в МСС – срока на годност при лизинг и първоначалната приблизителна оценка при при-
добиване на нематериални активи с разсрочено плащане на променяща се база. 

Друг проблем при разграничаването на счетоводна политика от счетоводна приблизи-
телна оценка има при използването на методите за оценка на изразходените стоково-
материални запаси (СМЗ). Безспорно е, че те са част от счетоводната политика на предпри-
ятието, защото се явяват като управленски предположения за потока на разходите съгласно 
МСФО. От друга страна, избраният или избраните приемливи методи за оценка на СМЗ 
изрично се посочват в счетоводната политика на предприятието. Ако има неоходимост от 
прямана в прилаганият метод, тази промяна следва да бъде обоснована в съответствие с 
критериите по МСС 8 като промяна в счетоводна политика. Известно е, че предприятието е 
ограничено от прилагане на различни методи за изписване на разходите за СМЗ със сходна 
същност и употреба. Въпреки това, възможно е да има такива СМЗ, които да са с различна 
природа и начин на употреба. Тогава е възможно да се използват и повече от един метод за 
остойностяване на разхода на СМЗ. 

В същото време следва да се отчита, че на приблизително оценяване подлежи негод-
ността на материалните запаси (§ 32,б. "б" от МСС 8). Тази негодност най-често се определя 
по пътя на натрупания опит от тяхното използване, като в същото време зависи и от налич-
ните условия за тяхното съхранение според изискванията на производителите. Естествената 
фира е количествено намаление на теглото и обема на СМЗ при съхраняване, продажба, 
подготовка за продажба, разпределяне и транспорт, както и вследствие на изпаряване, из-
ветряване, изсушаване, размерване, разпиляване и изтичане при условия на правилно и 
добросъвестно манипулиране с тях. Когато има разваляне или бракуване, тази негодност на 
СМЗ не се счита за естествена фира. Тя е счетоводна приблизителна оценка на негодността 
на материалните запаси, която оценка следва да бъде много добре обоснована с протичащи-
те в предприятието произведствени процеси, включително и при съхранение на СМЗ. Сле-
дователно, трябва да се разграничава фирата от негодността на СМЗ. Първото е нормативно 
установена норма (чрез наредба), свързана с контрола върху отчетническата дейност, дока-
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то втората е счетоводна приблизителна оценка, която се прави по решение на ръководство-
то на предприятието.  

В заключение може да се обобщи, че след последните промени в счетоводното ни зако-
нодателство, границата между промяна в провежданата счетоводна политика и промяна в 
прилаганите счетоводни приблизителни оценки вече не е толкова трудно разграничима. 
Факт е, че има яснота по мястото на тяхното оповестяване в ГФО – за счетоводната полити-
ка това е отделно пояснително приложение, в което са отразени значимите счетоводни по-
литики (по смисъла на § 10 от МСС 1,в редакцията му след изменението с Регламент (ЕО) 
№ 2406/2015,ОВ L 333,19.12.2015 г.), докато за счетоводните приблизителни оценки имаме 
приложение "Несигурност на приблизителните оценки"", което е част от годишния финан-
сов отчет на предприятието.  

От друга страна, в съдържателен аспект, счетоводната политика следва да се разбира ка-
то една обща политика на предприятието от нефинансовия сектор, така както е дефинирана 
в МСС 8. Значимите счетоводни политики са въведени с едни от последните промени в 
МСС 1,без да има съответно изменение в МСС 8,където е мястото за тяхното дефиниране и 
обясняване. Единните счетоводни политики по смисъла на МСФО 10/МСС 28 са свързани с 
консолидираните финансови отчети на предприятията, когато при изготвянето на финансо-
вите отчети на предприятието-майка, същата се прилага спрямо сходни сделки или събития 
при сходни обстоятелства в групата. В националните ни счетоводни стандарти новите раз-
бирания за значими и единни счетоводни политики все още не са намерили своето място в тях. 

По отношение на възможностите за промяна в счетоводните приблизителни оценки, 
следва да обобщят следните изводи: 

- промяната в счетоводните приблизителни оценки не води до промяна в счетоводната 
политика; 

- принципно счетоводната приблизителна оценка е първоначална оценка, която е раз-
лична от последващите оценки, преоценки и обезценки;  

- откроява се по-голямата яснота в международните счетоводни стандарти отколкото в 
националните за разясненията по прилагането на счетоводните приблизителни оценки и 
тяхната промяна в практиката; 

- счетоводните приблизителни оценки оказват влияние върху балансовата стойност на 
активите, пасивите и елементите на собствения капитал, с тази особеност, че условие за 
тяхната надеждност е всяко управленско решение да е писмено обосновано. 

Представените примери в настоящето изследване не изчерпват темата за прилагане на 
двете понятия. Създават се нови възможности за изследване на проблемите по тяхното при-
лагане в теорията и практиката, което ще позволи на ръководството на предприятията да 
проявят своята креативност при обосноваването на взетите управленски решения, но само 
при спазване на изискването за тяхното писмено обосноваване като гаранция за осигурява-
не на достоверността на финансовите отчети на предприятията от нефинансовия сектор. 
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PROJECTS AND HIS INFORMATIVE PROVIDING 
 
Abstract 
Work is sacred to research of theoretical and methodical aspects of estimation of investment-innovative 

activity of enterprise. On the basis of comparative analysis of existent methods of analysis of investment-
innovative activity, positive and negative parties of each are certain of the considered methods of estimation, 
that grounds to define most optimal. Internal and external information generators are considered it is set for 
realization of analysis of investment-innovative activity, that more than on 80 percents data of record-keeping 
come forward the informative providing of analysis of investment activity, to the financial and statistical 
reporting. Reasonably, that in Ukraine it is necessary officially to inculcate the methods of estimation of 
efficiency of projects, which takes into account international requirements to the estimation of efficiency. 

 
Аннотация 
Работа посвящена исследованию теоретических и методических аспектов оценки инвестиционно-

инновационной деятельности предприятия. На основании сравнительного анализа существующих 
методик анализа инвестиционно-инновационной деятельности, определены положительные и отрица-
тельные стороны каждой из рассмотренных методик оценки, что дает основания определить самую 
оптимальную. Рассмотрены внутренние и внешние источники информации для проведения анализа 
инвестиционно-инновационной деятельности и установлено, что информационным обеспечением 
анализа инвестиционной деятельности более чем на 80 процентов выступают данные бухгалтерского 
учета, финансовой и статистической отчетности. Обоснованно, что в Украине необходимо официаль-
но внедрить методику оценки эффективности проектов, которая учитывает международные требова-
ния к оценке эффективности. 

 
Поиск отечественными экономистами и учеными приоритетных направлений инвести-

ционной привлекательности тесно связан с активизацией инновационной деятельности в 
Украине. Стратегический курс на интеграцию Украины в ЕС базируется на инновационной 
модели развития экономики, которая требует формирования и проведения государственной 
инновационной политики. "Украина, выбрав инновационный путь развития, стоит перед 
проблемой повышения эффективности инновационных процессов. Обусловленно это тем, 
что инновационная деятельность в период трансформации, переходу к рыночным отноше-
ниям охватывает практически все сферы национальной экономики" [1, с. 102].  

Статистические данные свидетельствуют о существенных проблемах в области иннова-
ционной деятельности, то есть часть использования наукоемких технологий в Украине на 
рубеже XXI века в мировом масштабе составляла менее 1%, тогда как часть США – 39%, 
Японии – 30% и Германии – 16%.  

Вложение инвестиционных ресурсов без целеустремленного улучшения технико-
технологической базы, производственных процессов, улучшения качества продукции не 
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позволит повысить эффективность отечественного производителя, а также снижает конку-
рентоспособность предприятий в современных условиях.  

Повышение эффективности инновационной деятельности позволит существенно изме-
нить экономический потенциал Украины, тем же увеличить объем ВВП. Выбор инноваци-
онного пути развития отечественной экономики требует от Уркаїни решительных действий, 
направленных на изменения в отрасли управления и организации деятельности предприя-
тий путем постепенного отхода от стереотипного мышления вышестоящих руководителей и 
работников тем же, повышая инвестиционно-инновационную активность и потенциал во 
всех отраслях национальной экономики. 

Изучением инвестиционно-инновационной деятельности занимается широкий круг ук-
раинских ученых: Л. Антонюк, И. Бланк, Ю. Гохберг, В. Гринев, С. Илляшенко, Я. Крупка, 
Ю. Макогон, В. Матросова, А. Пересада, М. Поручник, С. Покропивный, А. Прокопенко, В. 
Савчук, В. Федоренко и другие, а также значительный вклад в развитие инновационной 
теории внесли зарубежные ученые И. Шумпетер, Б. Санто, Б. Твис.  

Оценка эффективности инновационных проектов – это этап ответственности в процессе 
принятия инвестиционно-инновационных решений. Объективность и всесторонность оцен-
ки эффективности инновационных проектов в значительной степени определяются исполь-
зованием современных методик ее проведения. 

Исследование советских Методик в 1977 г. и в 1988 г. свидетельствует о том, что на-
учный уровень этих разработок был не ниже, чем уровень современных документов. Надо 
отметить, что в советское время данной проблеме предоставлялось огромное внимание, как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Поэтому, анализ этих методик позволит 
выделить их позитивные стороны, а также несоответствия рыночным условиям.  

В основе Методики (Основные положения) определения экономической эффективности, 
которая использовалась в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализа-
торских предложений, установленный расчет годового экономического эффекта новой тех-
ники (изобретений и рационализаторских предложений). При этом, данный показатель оп-
ределяется на основе сопоставления приведенных расходов по базовой и новой технике.  

В соответствие с методикой: "Приведенные расходы являются суммой себестоимости и 
нормативной прибыли" [2, с. 5].  

Для обеспечения адекватного в масштабе всего общественного производства подхода к 
оценке экономической эффективности новой техники, в этой методике используется единс-
твенный нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 
Ен = 0,15. В период развития плановой экономики применения указанного норматива было 
целесообразно, а в рыночных условиях это основной недостаток, поскольку необходим 
дифференцированный подход к оценке проекта, в зависимости от его масштаба, отрасли, 
конкурентной среды. Нормативный коэффициент эффективности можно заменить нормой 
прибыли на вложенный капитал.  

Важной особенностью расчета приведенных расходов является сравнение вариантов но-
вой и базовой техники. При этом существует проблема выбора варианта сравнения, то есть 
новой техники. В период перехода к рыночной экономике этот фактор исполняет важную 
роль, поскольку значительно снизилось количество разработанной и внедренной новой 
техники в Украине. Информационный доступ к показателям спроектированной и употреб-
ляемой новой техники в зарубежных странах не всегда возможный. 

В данной методике предусматривается учет фактора времени, если капитальные вложе-
ния осуществляются в течение ряда лет или изменяются текущие расходы и результаты 
производства. Учет фактора времени осуществляется путем приведения к одному моменту 
времени (начало расчетного года) одноразовых и текущих расходов на создание и внедре-
ние новой и базисной техники и результатов их приложения [2].  
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Для достижения этой цели предложенный коэффициент приведения, который учитывает 
норматив приведения 0,1. В рыночных условиях не целесообразно использовать этот нор-
матив, поскольку важно учитывать внешние условия (уровень инфляции, ставку банковско-
го процента). 

При расчете годового экономического эффекта от производства и использования новых 
средств труда долговременного приложения применяется нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений 0,15. Этот коэффициент также используется для 
расчета годового экономического эффекта от производства новой продукции или продук-
ции повышенного качества. Таким образом, универсальность коэффициента эффективности 
капитальных вложений в условиях перехода к рыночной экономике не приемлемое. 

Существенным недостатком методики также является то, что срок окупаемости капи-
тальных вложений, планируемых на внедрение новой техники и дополнительных капи-
тальных вложений рассчитывается без учета фактора времени. 

Таким образом, в период перехода к рыночной экономике основные положения Методи-
ки [2] не могут применяться без корекции нормативного коэффициента эффективности 
капитальных вложений, норматива приведения разновременных расходов и результатов, 
срока окупаемости капитальных вложений для долгосрочных проектов. 

 В 1988 г. были выданы Методические рекомендации относительно комплексной оценки 
эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса 
[3], для предприятий, которые перешли на полный хозрасчет и самофинансирование, с уче-
том особенностей перехода к рыночным отношениям, использованием зарубежного опыта. 

В Методических рекомендациях в 1988 г. акцент сделан на народнохозяйственном под-
ходе, в основе которого предусматривается проведение оценки эффективности мероприятия 
НТП при условиях использования продукции с учетом всех сопутствующих позитивных (а 
также негативных, если они имеют место) результатов в других сферах народного хозяйст-
ва, включая социальную, экологическую, внешнеэкономическую сферы [3, с. 12]. 

Согласно рекомендациям экономический эффект рассчитывается в отличие от преды-
дущей сопоставлением суммы полученных результатов с расходами, что их обусловили, и 
наиболее оптимально отображает сумму полученного эффекта.  

Основными недостатками этой методики являются: 
– для расчета коэффициента приведение используется норматив приведения равен 0,1. 

В рыночных условиях ведение хозяйства предусматривается дифференцированных подход; 
– стоимостная оценка результатов не отображает отдельно сумму основных и сопутст-

вующих результатов; 
– при расчете коэффициента эффективности одноразовых расходов величина e сопос-

тавляется с единственным по народному хозяйству нормативом НЕ ( Не Е≥ ). Однако в 
рыночных условиях ведения хозяйства данное условие не действительное; 

– в данной методике предусматривается только оценка эффективности с помощью 
сравнения результатов и расходов. Отсутствующая формула расчета показателя срока оку-
паемости мероприятий НТП; 

– составляющая экономического эффекта – суммарная прибыль от реализации продук-
ции. В большинстве случаев необходимо знать прирост прибыли, обеспеченный за счет 
внедрения мероприятия НТП. 

При оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов использовали 
Методические рекомендации относительно оценки эффективности инвестиционных проек-
тов. Согласно Методическим рекомендациям оценка эффективности проектов проводится в 
два этапа. На первом этапе определяются показатели эффективности проекта в целом. Сущ-
ность данного этапа заключается в общей экономической оценки проектных решений и 
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создания необходимых условий для поиска инвесторов. На втором этапе определяется сос-
тав участников и эффективность участия в проекте каждого из них (предприятий, акционе-
ров, структур высшего уровня). 

В основе этих рекомендаций установленный принцип дисконтирования денежных пото-
ков. В Методических рекомендациях отмечается, что норма дисконта Е может быть пере-
менной нормой дисконта. Этот фактор является важным при оценки эффективности, пос-
кольку для долгосрочных проектов возможные ситуации, при которых необходимо изме-
нить норму дисконта.  

Методические рекомендации по разработке инвестиционной политики предприятия [4] 
призначенные для того, чтобы помочь руководителям предприятий сориентироваться в 
условиях изменения форм и методов организации хозяйственной деятельности; повысить 
профессиональный уровень коммерческой деятельности предприятий; усовершенствовать и 
усилить эффективность выполнения функций по подготовке и реализации инвестиционных 
проектов путем перехода к общепринятой в мировой практике методологии осуществления 
инвестиций в условиях рыночной экономики.  

Методические рекомендации относительно определения экономической эффективности 
инноваций [5] является системой показателей, критериев и методов оценки эффективности 
капитальных вложений примененных на предприятиях. Основные показатели, примененные 
для оценки эффективности инвестиций: чистая дисконтированная стоимость, внутренняя 
норма рентабельности, срок окупаемости инвестиций. 

Таким образом, в данных рекомендациях индекс рентабельности инвестиций не включа-
ется в основные показатели оценки эффективности инвестиционного проекта. Однако в 
международной практике данный показатель исполняет важную роль.  

На современном этапе развития экономики в основе проектного подхода к инновацион-
ной и инвестиционной деятельности предприятия лежит принцип денежных потоков (cash 
flow). Особенностью его является прогнозный и долгосрочный характер, поэтому в данном 
подходе к анализу учитываются фактор времени и фактор риска. При этом эффективность 
определяется на основании Методических рекомендаций по оценке эффективности иннова-
ционных проектов и их отбора для финансирования. 

Наиболее известными западными методиками за разработкой бизнес-планов являются:  
- UNIDO (Организация объединенных наций по промышленному развитию) для стран, 

которые развиваются, по подготовке промышленных технико-экономических обоснований 
и ее электронная версия COMFAR;  

- World Bank (Всемирный банк реконструкции и развития);  
- фирмы "Goldman, Sachs & Co" (наибольший банковский дом Уолл-Стрит, один из ли-

деров мирового инвестиционного бизнеса);  
- фирмы "Ernst & Young" (интернациональная консультативно-аудиторская фирма)[5].  
Методические рекомендации по оценке проектов и их отбора для финансирования, ме-

тодика ЮНІДО и другие отечественные и зарубежные работы по оценке эффективности 
проектов предлагают огромное количество употребляемых для этой цели методов. 

Все методы оценки эффективности проекта подразделяются на две группы, основанных 
на дисконтированных и учетных оценках. Выбор метода определяется сроками осуществ-
ления проекта, размером инвестиций, наличием альтернативных проектов и другими фак-
торами. 

В мировой практике чаще всего для оценки эффективности проектов применяют методы 
оценки эффективности проекта, основанные на дисконтированных оценках, поскольку они 
значительно более точны, поскольку учитывают разные виды инфляции, изменения про-
центной ставки, нормы прибыльности и так далее. К этим показателям относят: 

1) чистую нынешнюю стоимость (эффект) – Net Present Value (NPV); 
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2) индекс рентабельности (прибыльности) инвестиций – Profitability Index (PI); 
3) период окупаемости проекта – Payback Period (PP). 
4) внутреннюю норму рентабельности – Internal Rate of Return (IRR). 
Наибольшее распространение в странах СНГ приобрела методика Организации по 

промышленному развитию ООН (так называемая методика ЮНИДО (UNIDO))[6].  
Подход к построению типичного бизнес-плана, предложенный экспертами ЮНІДО, поз-

воляет специалисту, который создает этот документ, не упустить существенных моментов в 
описании текущей или планируемой деятельности предприятия и представить результаты в 
виде, наиболее соответствующим для восприятия западными финансистами. Методика 
исполняет роль единственной базы, универсального языка, что позволяет общаться между 
собой специалистам в отрасли инновационного проектирования, финансового анализа, ме-
неджерам компаний из разных стран мира. Большинство известных на данный момент ком-
пьютерных систем для бизнес-планирование опирается на методику ЮНИДО.  

Методика ЮНИДО подходит не только для новых инвестиций, она пригодна для проек-
тов по оздоровлению, расширению, модернизации и перепрофилированию предприятий. 

Основные подходы и методология UNIDO выражены в "Пособии по подготовке техни-
ко-экономических обоснований промышленных проектов" [6].  

В Разделе 10 "Финансовая и экономическая оценка" определяется эффективность проек-
та. В данном разделе отмечается, что финансовая оценка осуществляется на основе расчета 
следующих критериев рентабельности: чистая дисконтированная стоимость, внутренняя 
норма прибыли, период погашения задолженности, простая норма прибыли, анализ рента-
бельности, анализ динамичности, таблица потоков наличности. 

Подразделение Организации Объединенных Наций разработало специальный прог-
раммный пакет КОМФАР (COMFAR), предназначенный для финансово-экономической 
оценки инвестиционных проектов. Преимущества методики: подробное описание основных 
разделов типичного бизнес-плана; выделение инвестиционных и производственных расхо-
дов и их подробная характеристика; показатель чистой текущей стоимости – основной при 
выборе проектов из нескольких альтернативных; анализ риска и неопределенности может 
осуществляться в виде: анализа безубыточности, анализа динамичности, анализа достовер-
ности. 

Для оценки вклада промышленных проектов в национальную экономику предлагается 
использовать два национальных параметра: социальный коэффициент дисконтирования и 
скорректированный курс иностранной валюты; финансовая оценка основывается на мето-
дах дисконтирования; возможность применения программных продуктов "COMFAR" и 
"PROPSPIN". 

Оценка эффективности инвестиционно-инновационного проекта осуществляется на ос-
нове определения финансового состояния предприятия – участника, который реализовывает 
инвестиционный проект и инвестиционной привлекательности предприятия, которая вклю-
чает расчет целого комплекса показателей. 

В Украине действует Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательнос-
ти предприятий и организаций [7]. В соответствии с этой методикой: "Интегральная оценка 
позволяет объединить в одном показателе много разных факторов по наименованию, еди-
ницах измерения, весомости и других характеристиках" [79, с. 18].  

Кроме этого, документ содержит состав показателей, которые отвечают требованиям 
международного меморандума IASC (International Accouting Standarts Commitec).  

Методика [7] включает следующие основные группы показателей для определения ин-
вестиционной привлекательности предприятий: оценка имущественного состояния инвес-
тированного объекта, финансовой стойкости (платежеспособности), ликвидности активов, 
прибыльности, деловой активности, рыночной активности. 
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В Методике оценки инвестором эффективности инвестиционных проектов в условиях 
экономики переходного периода предложенный подход к оценке эффективности инвести-
ционных проектов с точки зрения инвестора. В основе этой методики положена оценка 
масштабности проекта. Исходя из этого, формируется информационный массив, необхо-
димый для оценки эффективности инвестиционного проекта. Для мелких проектов оценка 
эффективности осуществляется на основе расчета количественных показателей: чистая 
приведенная стоимость и срок окупаемости. 

Типичная методика разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов [8] 
основана на разработке концепции бизнес-планирования, как процесса направленного на 
реализацию целей и задач развития организации оптимальным путем с учетом неопреде-
ленности. Основными инструментами в этой методики есть тестовые таблицы, а также ис-
пользования технологии текста-шаблона и ответов-вставок при разработке бизнес-планов.  

Основными особенностями методики являются: разработанная концепция бизнес-
планирования на основе методов системного анализа; созданная технология разработки 
бизнес-планов и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; учет 
требований к бизнес-планам со стороны UNIDO, государственных структур, коммерческих 
банков; для определения общего положения предприятия, сбора самой полной информации 
о проекте, учета неопределенности и рисков, используются тестовые таблицы; применение 
текстов-шаблонов в сочетании с тестовыми таблицами и анализа инвестиционных проектов 
решает задание оптимизации проектов и выбора решений в условиях неопределенности. 

Эффективность любого анализа, в частности, инвестиционно-инновационной деятель-
ности в значительной степени зависит от достоверного, полного и своевременного инфор-
мационного обеспечения. Чем больше диверсифицирована операционная, инвестиционная и 
финансовая деятельность предприятия, тем высшая роль отводится качественной информа-
ции для принятия управленческих решений в сфере инвестиционно-инновационной дея-
тельности предприятия.  

Формирование системы информационного обеспечения в целях анализа инвестиционно-
инновационной деятельности предприятия отображает процесс целеустремленного подбора 
соответствующих информативных показателей для использования в процессе анализа, пла-
нирования и принятия оперативных управленческих решений. Эти показатели формируют-
ся за счет внешних (что находятся вне предприятия) и внутренних источников информации. 

Содержание системы информационного обеспечения управления инвестиционно-
инновационной деятельности, ее широта и глубина определяются отраслевыми особеннос-
тями деятельности предприятий, их организационно-правовой формой, объемом и уровнем 
диверсификации хозяйственной деятельности и других условий. При этом вся совокупность 
показателей, которые включаются в систему информационного обеспечения анализа инвес-
тиционно-инновационной деятельности предприятия, требует проведения их предыдущей 
классификации. 

Система показателей информационного обеспечения анализа инвестиционно-иннова-
ционной деятельности, включает как внутренние так и внешние источники информации. 
Внутренние источники, разделяется на три основных группы: показатели финансового, 
управленческого и статистического учета. 

К первой группе относят систему показателей финансового учета предприятия, которая 
представляет основу информационной базы анализа инвестиционно-инновационной дея-
тельности предприятия. На основе этой системы показателей проводится обобщенный ана-
лиз, прогнозирование и текущее планирование инвестиционно-инновационной деятельности. 

Преимуществом показателей этой группы является их унификация, так как они: 
– базируются на общепринятых стандартизированных принципах учета (что позволя-

ет использовать типичные технологии и алгоритмы финансовых расчетов по отдельным 
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аспектам инвестиционной деятельности, а также сравнивать эти показатели с другими ана-
логичными предприятиями); 

–  регулярность формирования финансовой отчетности предприятия (в установленные 
нормативные сроки);  

– высокая степень достоверности (отчетность, сформированная на базе финансового 
учета, оглашается внешним пользователям и подлежит внешнему контролю). 

В то же время информационная база, сформированная на основе финансового учета, 
имеет и определенные недостатки: 

– отображение информативных показателей лишь по предприятию в целом (что не 
позволяет использовать их при принятии управленческих решений по отдельным сферам 
деятельности, центрам ответственности, видам продукции и тому подобное); 

– узкая периодичность складывания отчетности (один раз в квартал, а отдельные 
формы отчетности – только один раз в год); 

– использование лишь стоимостных показателей (что усложняет анализ влияния изме-
нения цен на формирование прибыли от инвестиционной деятельности). 

Данные управленческого учета предприятия можно использовать благодаря переходу 
предприятий Украины к общепринятой в международной практике системе управленческо-
го учета, что позволяет существенно дополнить финансовый учет. Он являет собой систему 
учета всех необходимых показателей, которые формируют информационную базу опера-
тивных управленческих решений (прежде всего, в отрасли управления инвестиционно-
инновационной деятельности) и планирования деятельности предприятия на перспективу. 

В сравнении с финансовым управленческий учет имеет определенные преимущества:  
– отображает не только стоимостные, но и натуральные значения показателей; 
–  обеспечивает широкую периодичность формирования результатов управленческого 

учета; 
–  отвечает потребностям в информации для принятия оперативных управленческих 

решений;  
– может быть структурирован в любом разрезе – по центрам ответственности, видам 

деятельности и тому подобное;  
– отображает отдельные активы с учетом темпов инфляции, стоимости денег во време-

ни и тому подобное  
Результаты этого учета являются коммерческой тайной предприятия и не должны пре-

доставляться внешним пользователям. В процессе построения системы информационного 
обеспечения анализа инвестиционно-инновационной деятельности управленческий учет 
призван формировать группы показателей, которые отображают объем деятельности, сумму 
и состав расходов, а также сумму и состав полученных доходов. Эти группы показателей 
формируются в процессе управленческого учета по соответствующим признакам. Он фор-
мируется индивидуально на каждом предприятии и должен быть подчинен заданиям ин-
формативного обеспечения процесса анализа инвестиционной деятельности предприятия. 

Статистическая отчетность обеспечивает возможность мониторинга объемов и струк-
туры инвестиций в основной капитал не только по итогам года, но и ежеквартально. Дает 
возможность проследить процессы создания благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в развитие предприятия, постоянно осуществлять углубленный анализ статисти-
ческой информации по вопросам привлечения иностранных инвестиций, проведения ме-
роприятий имиджевого характера. 

Нормативно-регулирующие показатели инвестиционно-инновационной деятельности 
относятся к внешним источникам информации и включают разные нормы и нормативы, 
которые регулируют бухгалтерский учет в части инвестиционно-инновационной деятель-
ности разработанные в рамках самого предприятия и государством, – положения стандарты 
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бухгалтерского учета, методические указания; нормы отчислений прибыли в резервный 
фонд; ставки налогов, зборов и других обязательных платежей; сроки уплаты налогов, стра-
ховых зборов, процентов за кредит; размер минимальной заработной платы и социальных 
льгот и др. 

Использование всех показателей, которые представляют интерес, сформированных из 
внешних и внутренних источников, позволяет создать на каждом предприятии целеустрем-
ленную систему информационного обеспечения, ориентированную как на принятие страте-
гических решений, так и на эффективное текущее и оперативное управление инвестицион-
но-инновационной деятельности предприятия и комплексного его анализа. 

Каждый отдельно взятый источник информации имеет весомое значение для аналити-
ческой работы в сфере инвестиционной деятельности предприятия. Показатели финансово-
го учета содержат исчерпывающую информацию об инвестиционной деятельности предп-
риятия, которая отображается на отдельных счетах бухгалтерского учета в первичных и 
возведенных документах и сгруппированная в финансовой отчетности предприятия.  

Информацию о контрагентах и конкурентах можно получить из материалов прессы (от-
носительно отдельных видов предпринимательства такие публикации являются обязатель-
ными), из обнародованных рейтингов коммерческих банков, страховых компаний; можно 
заказать бизнес-справки отдельным фирмам, которые предоставляют соответствующие 
данные на коммерческих принципах. 

Унификация и стандартизация данных инвестиционно-инновационной деятельности 
даст возможность за одинаковыми формулами определять совокупность аналитических 
показателей инвестиционно-инновационной деятельности предприятия; рассчитывать 
обобщающие показатели инвестиционно-инновационной деятельности предприятия для 
дальнейшего определения его инновационной возможности; создавать программные про-
дукты по вопросам оценки инновационной деятельности предприятия.  

 Таким образом, исследование отечественных и зарубежных методических подходов к 
оценке эффективности инвестиционных и инновационных проектов показало, что в Украи-
не необходимо официально внедрить методику оценки эффективности проектов, которая 
учитывает международные требования к оценке эффективности, оценку инвестиционной 
привлекательности предприятий, проектов, особенности современного развития государст-
ва, учета риска и инфляции, а также интересы всех участников проекта.  
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ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ БИЗНЕС АНАЛИЗ  
И БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 

доц. д-р Марко Тимчев1, 
УНСС, София 

 
Abstract 
In the scientific paper, key directions are examined for decisively improvement of the methodology and 

methods in the science "Financial Business Analysis". The key directions for leading scientometrics and 
science teaching parameters of "Financial Business Analysis" are shown in accordance with the international 
approved European and World standards. The necessity of integration of financial business analysis within 
the system for balanced business analysis "Balanced Scorecard Method of Analysis" is well grounded. The 
necessities of extending in the integration processes in the direction of the systems: "SWOT-Analysis", 
"Financial Business Analysis" and "Z – Security Business Analysis".  

Key words: analysis, financial, business, "Balanced Scorecard Analysis", "SWOT – Method of Analysis", 
science, scientometrics, econometrics, insolvency, bankrupt, microeconomics, methods, business metrics 

 
Анотация 
В статията се разглеждат насоки и модели за усъвършенстване на методологията на "Финансово-

стопанския бизнес анализ"(ФСА). Представят се модели за развитие на наукометричната рамка на 
анализа, в съответствие със съвременните потребности и стандарти.  

Доказва се необходимостта от интегриране на ФСА в балансираната системa "Balanced Scorecard 
Analysis (BSc). Предлагат се нетрадиционни модели на подсистемите: " SWOT Analysis", "Financial 
Business Analysis" и "Z-Score Method of Analysis" в рамките на балансирана система за бизнес анализ.  

Ключови думи: анализ, финансов, бизнес анализ, "Balanced Scorecard Analysis", "SWOT – Method 
of Analysis", наукометрия, иконометрия, несъстоятелност, банкрут, методология, методика, бизнес 
метрика 

 
Методологията на Финансово-стопанския бизнес анализ (ФСА) трябва да преодолее ста-

тичността на традиционния модел "база-план-отчет". Тя трябва да се развива в режим на 
оптимизация на факторите, обуславящи вътрешните бизнес процеси и резултатите от фи-
нансово-стопанската дейност. Методиката за анализ трябва да се развива в хоризонтален 
(времеви) – ретроспективен и перспективен аспект, във вертикален (по нива на управление) 
и в интегрален аспект. Усъвършенстването на методологията и методиката за хоризонтален 
бизнес анализ от гл.т. на момента на настъпване на събитията и момента на извършването 
на анализа предполага интегриране на подсистемите – предварителен, оперативен, текущ, 
ретроспективен, перспективен и ситуационен анализ. Разработването на интегрирана сис-
тема за хоризонтален и вертикален анализ предполага специфичен подход към организаци-
ята на счетоводно и интегрирано отчитане. 

Методологията и методиката на ФСА на предприятието трябва да съответства на след-
ните принципи: 

1. Съобразяване със спецификата на бизнеса на предприятието и интегриране на видо-
вете анализ в хоризонтален (времеви), вертикален (по центрове на отговорност) и ин-
тегрален (ситуационен) аспект. 

                                                            
1 e-mail: m.timchev@abv.bg 
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2. Осигуряване на възможности за наблюдение на динамичната пазарна конюнктура. 
Локализация на силните и слабите страни на предприятието (предприятието), пози-
циониране в пазарното пространство и избор на ефективна стратегия спрямо конку-
рентите (SWOT Method of Analysis). 

3. Настройка на методологията на бизнес анализа съобразно ключовото значение на пе-
чалбата и рентабилността като водещи критерии за оценка на ефективността. Пози-
циониране на печалбата като централен обект на анализа.  

4. Фокусиране върху анализа и управление на разходите, приходите и финансовите ре-
зултати (CVP Method of Analysis), анализ на активите, капиталовата структура, паси-
вите и паричните потоци (Cash Flow Method of Analysis). 

5. Презентиране на маркетинговата стратегия, иновационния, инвестиционния, произ-
водствения избор, както и на основната, търговската, финансовата дейност, финансо-
вото състояние и стабилност на бизнес организацията. 

6. Съобразяване на анализа със спецификата на счетоводната и другите видове инфор-
мация от системата за интегрирано отчитане.  

7. Усъвършенстване на анализа на вътрешните бизнес процеси с оглед преодоляване на 
елементарни методи от миналото, с които се решават предимно ограничен кръг тех-
нико-икономически задачи.  

8. Разгръщане на анализа като система за перманентно ситуационно моделиране, опти-
мизация и прогнозиране.  

В съвременните пазарни условия нараства необходимостта от гъвкава методическа схе-
ма за бизнес анализ на предприятието. В нея трябва задължително да присъстват следните 
ключови насоки и компоненти: 

1. Анализ на пазарната конюнктура, силните и слабите страни и мястото на предприя-
тието в пазарното пространство (SWOT Method of Analysis).  

2. Анализ на финансовите резултати на предприятието. Анализ "разходи-ползи". 
3. Анализ на основната (оперативната) дейност и продажбите по обем, асортимент, 

ритмичност и конкурентоспособност.  
4. Анализ на основните фактори – нетекущи активи, текущи активи и човешки капитал 

(персонал).  
5. Анализ на разходите, себестойността, ефективността – факторен анализ, анализ по 

ABC – центрове на отговорност, видове изделия и функционално-стойностен (ценнос-
тен) анализ.  

6. Анализ величината, структурата, динамиката на приходите и ефективността.  
7. Анализ на величината, структурата, динамиката, обращаемостта на активите и актив-

ните счетоводно-балансови съотношения.  
8. Анализ на величината, структурата и динамиката на капитала, пасивите (анализ на 

пасивните счетоводно-балансови съотношения). 
9. Анализ на финансовата независимост, маневреност, стабилност, ликвидност и плате-

жоспособност.  
10. Анализ на смесените счетоводно-балансови съотношения и паричните потоци (Cash 

Flow Method of Analysis). 
11. Анализ на рентабилността на различни бази и във връзка с обращаемостта (Du Pont 

Method of Analysis). 
12. Оперативен анализ по отклонения – ситуационен, текущ, последващ и перспективен 

анализ. 
13. Комплексна оценка, анализ на рейтинга и конкурентоспособността, финансовата ста-

билност и риска от финансова несъстоятелност, респ. банкрут (Security Method of 
Financial Analysis). 
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При анализа не трябва да се подхожда механично, със стремеж за прилагане на пълен 
набор от показатели, в който и да е момент. Един прагматичен и рационален подход пред-
полага в практиката да се използва критерий за т.нар. оптималното информационно съдър-
жание на показателите. Счетоводната теория и практика недвусмислено показват, че опре-
делени показатели, индивидуално или по групи, в различните моменти от времето имат 
различно информационно съдържание [10]. Съблюдавайки този критерий, трябва да изпол-
зваме различни по спектър, съдържание и обхват показатели за специфичните цели на от-
делните видове анализ. По-голямата част от множествените показатели имат адекватно и 
пълноценно съдържание след изтичане на отчетния период и реализацията на пълния счето-
водно-информационен цикъл. Такива показатели са подходящи за работа при системен 
анализ на бизнеса за целия анализиран период. Единичните показатели, респ. компонентите 
на множествените показатели, могат да се използват при оперативен и вътрешнофирмен 
стопански анализ по функционални центрове. От съобразяването с критериите за информа-
ционното съдържание на показателите, според нас, до голяма степен зависи ефективността 
от реализацията на анализа и неговата достоверност. 

Финансово-стопанският анализ на предприятието трябва да се базира на комплексен, 
системен и балансиран подход. Той предполага бизнес метрика, адекватна на изисквания-
та на управлението на сложен обект, реализиращ множество дейности, формализиращи 
се от сложни производствени, финансови функции и параметри. Анализът следва да е 
съобразен с международноутвърдените принципи на балансираната система от показатели 
за анализ на ефективността "Balanced Scorecard Method of Analysis". 

Философията на "Balanced Scorecard Method of Analysis" утвърждава важното значение 
на финансовите показатели (параметри) за оценка на бизнеса, но утвърждава и необходи-
мостта от тяхното интегриране с показатели от нефинансов характер. Целта е да се анализи-
рат четири определящи характеристики: 

 

 
Фигура 1 

Финансово-стопанският анализ на предприятието (Financial Business Analysis) е трябва 
да се ориентира към ключовите принципи на методологията и методиката на Balanced 
Scorecard Method of Analysis[5], [9]. Трябва да се приеме, че прекомерното фаворизиране 
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на резултативните финансови показатели за сметка на нефинансовите без съобразяване с 
принципите на балансираната система от показатели за анализ на ефиктивността Balanced 
Scorecard Method of Analysis често води до плъзгане по повърхносттта и намаляване на 
обхвата на задълбочения, причинно-следствен факторен анализ. Новото и същественото е, 
че приоритет придобиват показателите, характеризиращи взаимоотношенията и съобразя-
ването с интересите на клиентите (потребителите). Изхождайки от европейските и све-
товните постижения в областта на балансирания бизнес анализ на предприятието може да 
се направи изводът, че трябва да се използват показатели, характеризиращи мястото на 
предприятието в пазарното пространство, резултатите от основната му дейност, техноло-
гичното ниво и екипировка, ефективността, иновациите, вътрешнофирмените бизнес про-
цеси, конкурентоспособността, финансовата стабилност и пазарния му рейтинг.  

Финансово – стопанският бизнес анализ трябва да се интегрира със системата "Balanced 
Scorecard Analysis" при съхранение на ценното и положителното от системния и комплек-
сен подход. 

 
 

 

 
 

Фигура 2 

Една от най-важните задачи на съвременния финансов бизнес анализ съобразно 
принципите на системата "Balanced Scorecаrd Analysis" e защита на предприятието в 
предупредителен режим от финансова несъстоятелност посредством перманентна оцен-
ка на риска от несъстоятелност и банкрут (Security Financial Businesss Analysis). Диск-
риминантният Z-Score Method of Analysis, посредством който се анализира рискът от 
несъстоятелност, също трябва да се интегрира в Balanced Scorecard Method of Analysis. 
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Посредством интегриране на "Balanced Scorecard Analysis" със стратегическия "SWOT 
Method of Analysis" може да се определи мястото на предприятието в пазарното пространст-
во към даден момент спрямо конкурентите и да се направи оценка на силните, слабите 
страни, възможните бизнес сценарии и реалните заплахи за пазарната и финансовата ста-
билност на предприятието. Споделяме вижданията на проф. д-р Огнян Симеонов и доц. д-р 
Евангелий Андронов относно "бордното табло" ("Le Tableau de Bord"), които са оригинално 
развитие на френските традиции в SWOT Method of Analysi [2] посредством пространствен 
модел на конкурентната среда в рамката на Balanced Scorecard Method of Analysis: 

 

 
Фигура 3  

Степента на риск за предприятието е представена на следващата фигура чрез т.нар. "от-
ворени очи на риска".  

 

 

 

 

 
 

Фигура 4 

Локализираните повърхности на фигурата, съответстващи на заплахите от страна на 
всеки от конкуриращите и рисково застрашаващи предприятието пазарни субекти, биха 
могли да бъдат сравнени с "очи, които следят дейността" на предприятието. Колкото са 

Силни страни Възможности 

Слаби страни Заплахи Лицензионно  
табло 

Балансирани  
карти 

Персонал Фискален орган Потребители Доставчици 

Друг конкурент Регулиращ орган Основен конкурент
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по-широко отворени тези очи, с толкова по-голямо внимание предприятието трябва да 
следи и отчита действията на съответните конкуренти. Промените в стратегията на про-
тиводействие би следвало да рефлектират чрез минимизиране на площта на т.нар. "отво-
рени очи на риска". 

В условията на динамичен пазар и конкуренция с голяма острота стои проблемът за 
стопанския и финансовия риск, на които са подложени фирмите. 

Финансовият риск представлява променлив интензитет и вариация на печалбата като 
следствие от фирмената структура на финансиране (съотношение "дълг/собствен капитал").  

Анализът на финансовия риск включва реализирането на следните задачи: 
1. Анализ на източниците на риск посредством прилагането на анализ на чувсвител-

ността (Sensitivity Analysis) или чрез т.нар. "Анализ на сценариите". 
2. Анализ на риска чрез групи индикатори: изменчивост на печалбата в резултат на раз-

лични фактори, чийто количествен израз е коефициентът на еластичност на печалба-
та, стандартното отклонение или коефициентът на вариация. 

3. Анализ на способността на предприятието да посрещне задълженията си и да покрие 
пасивите: платежоспособност, финансова автономност, задлъжнялост, финансова 
маневреност, лихвено покритие, финансов ливъридж "Leverage Effect", ликвидност – 
обща, междинна и незабавна. 

4. Анализ на способността за елиминиране на риска: възможности за регулиране на 
дисконтовия процент, скоростта на движение на паричните потоци при различни ин-
вестиционни решения и режими. 

В теорията и международноутвърдената практиката на анализа има стабилен и надежден 
метод, който в предупредителен режим алармира за тревожни симптоми, финансови проб-
леми и риск от финансова несъстоятелност и банкрут на предприятието. Щатският проф. д-
р Едуърд Алтман (Edward Altman) създава модел за финансов бизнес анализ, който се нари-
ча "Z-Score Method of Aanalysis". Този метод синтезира пет различни финансови пропорции, 
определящи възможността за финансова несъстоятелност (банкрут) на предприятието. 

Моделът на проф. Едуърд Алтман е класически за съвременния ФСА. Това е универса-
лен метод, приложим към което и да е предприятие. Z-моделът се доразвива и усъвършенс-
тва за целите на практиката ежегодно.  

Моделът на Алтман е свързан с комбинирана формула, която измерва финансовото със-
тояние на предприятието и предсказва възможността за банкрут в близките две години. 
Изследванията, оценяващи ефективността на модела, показват, че той може с много висока 
степен на вероятност да анализира и определи риска от несъстоятелност (фалит) на предп-
риятието при непреодолима финансова дестабилизация. 

Откритието на проф. Алтман комбинира четири или пет свързани бизнес коефициента, 
които определят вероятността за финансов крах с различно относително тегло в специална 
таблица за изчисления. Освен това всеки от коефициентите има граници на проявление. За 
всички показатели на Z-Score Analysis тези граници са от ‒ 4 до + 8,независимо дали анали-
зират фирми от публичния или непубличния сектор. 

"Z-Score Мethod of Analysis"- базисен модел : 
 

 
където: 
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Отразява производителността на активите. Печалбата е годишният доход на сто-
панската единица минус сумата на разходите. Този показател оценява текущия приход и е 
от съществено значение за определяне на финансовата перспектива на предприятието. 

 

 
 

акцентира върху пазарното влияние върху финансовата дейност на предприятието. 
Анализирайки стоковите пазари, финансовите експерти предричат, че промените в цените 
на акциите са сигурен източник за настъпващи промени. Това е така, защото цените на ак-
циите са огледало за финансовото състояние на емитиращата фирма.  

 

 
 

 служи за стандартно измерване на оборота. Неговата стойност варира и е различ-
на за отделните сектори на икономиката. Ето защо е невъзможно да се сравняват фирми, 
опериращи в различни сектори, тъй като няма база на сравнение и резултатът няма да има 
реална стойност. Това отношение показва на инвеститорите до каква степен мениджмънтът 
изпълнява задълженията си и колко ефективно предприятието използва активите, за да уве-
личи приходите си. От стойността на този коефициент зависи цената на пазарните дялове на 
стопанската единица. 

Всеки един от описаните коефициенти участва с различен относителен дял в анализа на 
дадена стопанска единица за получаването на резултат, отразяващ финансовото състояние 
на фирмата. 

При анализа трябва да се съобразяват всички изменения в текущата стойност на капита-
ла, породени от разнообразни конюнктурни колебания и темпа на информационните проце-
си. 

Показателят "Gearing" ("Leverage") може да се използва при анализ на ефекта на фи-
нансовия лост. Предварителният анализ на капиталовата структура на предприятието 
предполага паралелна оценка на показателя "Geаring", нетния доход на една акция 
(EPS) и равнището на финансов ливърийдж (FLev). Равнището на финансов ливъридж 
може да се анализира по формулата: 

 

 
 

където:  
Prf (i) – брутна печалба плюс лихви; 
Prf – брутна печалба, намалена с платените лихви. 
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Целта е да се анализира влиянието на промените в капиталовата структура върху рента-
билността на собствения капитал, посредством ефекта на финансовия лост. Данните за ана-
лиза могат да се систематизират по следния начин: 

Таблица 1 

 
Показатели 

Заемен 
капитал  

0% 

Заемен 
капитал  

35% 

Заемен 
капитал  

55% 
1. Капитал – всичко, хил. лв. 105 000 105 000 105 000
2. Собствен капитал, хил. лв. 105 000  68 250 57 750
3. Заемен капитал, хил. лв. -  36 750 47 250
4. Капиталова структура (Gearing),% (п.3:п.1) х 100  
5. Брутна печалба (печалба +лихви), хил. лв. 31 500 31 500 31 500
6. Лихви, хил. лв. 0 3 675 4 725
7. Брутна печалба без лихви, хил. лв. (п.5 – п.6) 31 500 27 825 26 775
8. Данък 9 450 8 347 8 032
9. Нетна печалба, хил. лв. 22 050 19 478 18 743
10. Брой на обикновените акции (1 акция – 1050 лв.)  100 65 55
11. Нетна печалба на една акция, хил. лв. 220 299 341
12. Индекс на нетния доход на една акция,% 100.0 135.9 155.0 
13. Равнище на финансов ливъридж (п.5:п.7) 1.00 1.13 1.18
14. Рентабилност на собствения капитал,% (п.9:п.2) х 100 21.00 28.50 32.40

 
Данните показват пряка зависимост между промените в капиталовата структура, нетния 

доход на една акция и равнището на финансовия ливъридж. С увеличението на относител-
ния дял на заемния капитал при Gearing от 0 до 55% нетният доход на една акция нараства 
от 220 хил.лв. до 341 хил. лв., а нарастването на финансовия ливъридж – от 1.00 до 1.18 е 
свързано с увеличение на рентабилността на собствения капитал в диапазона от 21.00% до 
32.40%. Данните показват положителния ефект за предприятието при промяна на капитало-
вата структура в полза на заемния капитал. Увеличението на финансовия лост е съпроводе-
но от нарастване на рентабилността на собствения капитал. Увеличението на относителния 
дял на заемния капитал следва да става в разумни граници, като се отчита степента на на-
растване на среднопретеглената цена на капитала (СПЦК). СПЦК следва да расте в разумни 
граници, без да се допуска рискът от разбалансиране на капиталовата структура и изпадане 
на предприятието в режим на неплатежоспособност. При предварителния анализ на капита-
ловата структура следва паралелно с финансовия ливъридж да се анализират и контролните 
счетоводно-балансови съотношения за ликвидност и платежоспособност.  

При обосноваване на финансовата стратегия на предприятието величината и структурата 
на капитала следва да се анализира и посредством методите за инвестиционен анализ, отчи-
тащи промяната на стойността във времето. 

 
 

 

 
 

където: 
NFVE и NPVE – респ. бъдеща и настояща нетна стойност на капитала на предприятието; 
CAP0 – начален капитал от пасива на счетоводния баланс; 



275 

EISLS (Expected Income Sales) – очаквани приходи от продажби; 
(1+r)n – сложнолихвен фактор; 
n – брой на годините в аналитичния хоризонт. 
Моделите за анализ на промяната на стойностите във времето дават възможност за ори-

ентация във възможните бъдещи приходи и печалби, както и по отношение на излишъка 
или недостига на капитал в предприятието. Това личи от следните детерминирани модели: 

 

 
 

 
 

 
 

където:  
ROS – рентабилност на база продажби; 
EPrfe – очаквана оперативна печалба; 
S(D)cap – излишък (недостиг) на капитал; 
GE0 − очаквано капиталоотдаване. 
На сравнителен анализ следва да се подлагат алтернативните варианти на капиталова 

структура и вариантите за капиталово инвестиране. Ефектът може да бъде както положите-
лен, така и отрицателен. Благоприятно е, когато нормата на рентабилност е по-висока от 
лихвения процент на заемния капитал. 

Анализът на финансовата стратегия на предприятието е изходен момент в методиката на 
финансово-стопанския анализ. Трябва да се има предвид, че финансовата стратегия е тясно 
свързана с производствената и търговската стратегия на предприятието. Добре защитената 
производствена и търговска стратегия повишава интереса на инвеститорите към дейността 
на отделното предприятие. Ето защо логично продължение на анализа на финансовата стра-
тегия е анализ на пазарната стратегия на предприятието. Водеща роля в анализа има изс-
ледването на пазарната конюнктура през призмата на съотношението между търсенето и 
предлагането на стоки. Обектите на анализа се представят схематично на фиг.  5.  
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Фигура 5 

Анализът на пазарната конюнктура предполага оценка на функционалните параметри на 
равновесието. То се дефинира от факторите, влияещи върху факторите на търсенето и пред-
лагането на стоки, динамиката на производствения капацитет на предприятието и неговата 
капиталова осигуреност. На тази основа чрез анализ на критичната точка на изделията1 
може да се направи избор на производствената стратегия на предприятието. Тук се има 
предвид, че изборът на печелившо изделие е водещ елемент на производствената и търговс-
ката стратегия на предприятието. 

Чрез конкретен ФСА бизнес организацията трябва да определи степента на въздействие 
на отделните параметри върху търсенето, предлагането и пазарното равновесие, която е 
специфична и индивидуална за отделните стоки. Чрез анализ на еластичността може да се 
определи евентуалният прираст на продажбите на даден вид стока, която се произвежда в 
предприятието, или определено намаление на пазарната цена. Като имаме предвид, че фун-
кционалните зависимости на търсенето и предлагането нямат детерминиран характер, тряб-
ва да се анализира еластичността на търсенето спрямо цената, еластичността на търсенето 
спрямо дохода и др. 

Анализът на производствената и продуктовата стратегия на предприятието може да се 
базира на изследване на динамичното равновесие между разходите и приходите. Изследва-
нето на нивото на разходите и нивото на приходите и тяхното влияние върху финансовия 
резултат може да започне със следната графична интерпретация: 

 

                                                            
1 Точката, в която се уравновесяват разходите и приходите. 

СТОКИ ПРЕДЛАГАНЕТЪРСЕНЕ 

Капацитетни 
възможности на 
предприятието

Функционални параметри на 
пазарното равновесие

Капиталова 
осигуреност

Производствен 
капацитет 

Възможна критична точка на 
изделието

приходи разходи 
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Фигура 6. Изследване на нивото на разходите и нивото на приходите  

и тяхното влияние върху фин. резултат 

където: 
Q – физически обем на продажбите; 
Expenses Line – линия на разходите; 
Income Sales Line – линия на приходите от продажби; 
ТE (Total Expenses) – пълни разходи по изделието; 
ISLS (Income Sales) – приходи от продажби на изделието; 
VE (Variable Expenses) – променливи разходи, в т.ч.: 
MVE (Material Variable Expenses) – материални променливи разходи; 
LVE (Labor Variable Expenses)- трудови променливи разходи; 
OVE (Other Variable Expenses)- други променливи разходи; 
Constant Expenses Line – линия на условнопостоянните разходи; 
Net Loss Area – зона на нетните загуби; 
Net Profit Area – зона на нетната печалба,  
ВЕР (Break-Even Point) – критична точка на равновесие между пълните разходи и при-

ходите, при която финансовият резултат е 0. 
От фигурата се вижда, че пресечната точка между линията на разходите и линията на при-

ходите съответства на този обем на продажбите от изделието, при който няма нито печалба, 
нито загуба. Това е т. нар. критична точка – критичен обем на продажбите. Преди достигането 
на критичната точка линията на разходите минава над линията на приходите. Площта между 
двете линии преди достигането на критичната точка представлява зона на загубите. След 
достигането на критичната точка линията на разходите е под линията на приходите. Площта, 
ограничена между двете линии след достигането на критичната точка, представлява зона на 
печалбите. Логиката показва, че по-ранното достигане на критичната точка съответства на 
по-ранно преминаване от зоната на загубите в зоната на печалбите. Следователно, в интерес 
на предприятието е да произвежда и продава такива изделия при които критичният обем е по-
малък и критичната точка се достига най-бързо. Този принцип обаче не бива да се абсолюти-



278 

зира. В редица случаи предприятията наред с бързопечеливши изделия поемат за разработка и 
т.нар. "трудни изделия", които са с благоприятна прогноза за бъдещото търсене на пазара. 
Печалбата от бързопечелившите изделия осигурява рентабилността на продажбите като 
цяло. В същото време се осигуряват условия за търсене на варианти за намаление на разходи-
те и по-бързо достигане на критичната точка на по-разходоемките и перспективни изделия.  

Такава е принципната логика на производствената стратегия на предприятието. За уп-
равлението чрез тази стратегия е нужен метод за бързо и точно определяне на критичната 
точка, критичния обем и времето на настъпването им. Необходим е модел за анализ на по-
ведението на основните фактори, дефиниращи критичната точка и критичния обем на про-
изводството и продажбите.  

Целесъобразно е да се използва следният метод за определяне на критичния обем на 
продажбите:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
където: 

 − променливи разходи на единица продукция 

 – цена на единица продукция; 

 – маржинален доход на единица (печалба  променливи разходи); 
 – критичен обем на продажбите. 

Oт представения модел за анализ следва, че управлението на критичната точка и кри-
тичния обем на изделието може да се осъществява чрез маневри по линия на променливите 
разходи, постоянните разходи и цените. 

Пример: Допускаме, че едно предприятие има четири поделения с различно териториал-
но разпределение и достъп до различни пазарни региони. Задачата на анализа е да се преце-
ни в кое от поделенията е най-подходящо да започне производството на изделие "X" с цел 
най-бързото му излизане в режим на печалба. 
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Таблица 2 

Параметри на изделието Възможни варианти 
I II III IV 

1. Pi (лв.) единична цена 100 120 100 100
2. VEi (лв.) променливи разходи на единица продукция 80 70 75 80
3. CE (лв.) условнопостоянни разходи 10000 10000 9500 9500
4. (бр.) критичен обем 500 200 380 475
Поделения на предприятието: A B C D 

 
Анализът на четирите варианта показва, че най-изгодно за предприятието е да започне 

на производството на изделие "X" в поделение "В". 
Финансово-стопанският анализ показва, че в условията на това поделение критичната 

точка настъпва при по-нисък критичен обем – 200 бр. изделия. Ако прецизираме анализа 
между вариант I и II по метода на верижните замествания, получаваме следните резултати:  

 Таблица 3 

Показатели Значения 
1. Критичен обем за поделение А, бр. 500
2. Критичен обем за поделение В, бр. 200
3. Разлика между критичните обеми, бр. -300
4. Влияние на факторите: 
а) намаление на променливите разходи в поделение В спрямо поделение А -167
б) влияние на постоянните разходи 0
в) влияние на възможността единичната продажна цена да се увеличи в В спрямо А 
с 20 лв. (100-20) -133

Комплексно влияние на факторите, бр. -300
 
Резултатите от анализа насочват към търсене на възможности за намаление на постоян-

ните разходи поне до величината на тези в третия и четвъртия вариант. Това би намалило 
критичния обем при втория вариант с още 10 бр. изделия:  

 
(9 500: 50)  (10 000: 50) = 190 бр.  200 бр. = -10 бр. 
 
Налага се изводът, че на регионалния пазар, където се продават изделията на поделение 

В, цената благоприятства най-много критичната точка. Явно е, че технологията в същото 
поделение позволява най-нисък размер на променливите разходи спрямо останалите три 
варианта. 

Моделът за анализ на критичния обем дава възможност да се намери желаният обем 
продукция, гарантиращ определена печалба при неизменно или плаващо значение на оста-
налите параметри на изделието. На базата на този модел, при наличието на данни за дневна-
та или часовата производителност на труда, може да бъде определен моментът, в който ще 
настъпи критичната точка на изделието. С промяна на параметрите този момент може да 
бъде управляван така, че да бъде в оптимално отношение с моментите на настъпване на 
критичните точки на други видове изделия, произвеждани в предприятието.  

Предварителният анализ на продуктовата структура може да бъде реализиран и посредс-
твом графично решение на общата задача на линейното програмиране. 

Пример за предварителен анализ чрез графичен метод:  
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Предприятие произвежда два вида изделия – X1 и X2. Изделията се произвеждат в три 
основни звена при норми за разход на машиновреме на материалните дълготрайни активи, 
както следва: 

Таблица 4 

Показатели Разход на машиночасове по изделия 
Разполагаем максимален фонд  

машиновреме според произв. капацитет в 
машиночасове 

Цех Изделие Х1 Изделие Х2  
I 30 60 180 
II 50 40 200 
III 70 0 280 

 
Печалбата на единица изделие е съответно: 
а) за изделие Х1 – 9 хил. лв.; 
б) за изделие Х2 – 6 хил. лв. 
Чрез графичен метод за предварителен анализ да се установи оптималното количество 

от всяко едно изделие, което би осигурило максимална печалба за предприятието при съ-
ществуващите ограничителни условия относно машиновремето за обработка по цехове. Да 
се установи оптималната асортиментна структура на продукцията, гарантираща максимална 
печалба за предприятието. 

Модел за анализ: 
1. Моделиране на целевата функция, ограничителните условия и координатите на пра-

вите, ограничаващи зоната на оптималните решения: 
 

 

 

 

 

 
2. Построяване на графичен модел за анализ: 
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Фигура 7 

3. Правата на целевата функция се транслира в посока към началото на координатната 
система. В т. Р правата Lev пресича за първи път зоната на оптималните решения. Спускат 
се перпендикуляри от т. Р към координатните оси. Координатите на т. Р са 3 и 1,5. Това 
показва, че за да се получи максимална печалба при съществуващите ограничителни усло-
вия, предприятието трябва да произведе 3000 бр. от Х1 и 1500 бр. от Х2. 

4. Оптималната асортиментна структура (STR), гарантираща максимална печалба (max 
Prf), е: 

 Таблица 5 

Изделие Физически обем – Q Асортиментна структура – STR (%) 
X1 3000 77 
X2 1500 33 
Всичко 4500 100 

 
Бизнес организацията трябва да произведе 77% и 33% съответно X1 и X2 в рамките на 

целия обем от 4500 бр. изделия при максимално възможна печалба от 36 000 хил. лв. 
(9.3000 + 6.1500).  

Променливата пазарна ситуация предполага теоретико-методологично и организационно 
разгръщане и усъвършенстване на видовете ФСА. Бизнес метриката на ФСА предполага 
субординация на ключовите му видове – предварителен, оперативен, оперативно-

Изд. X2

Изд. X1 
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прогностичен, текущ и последващ бизнес анализ в рамките на балансирана система от пока-
затели (Balanced Scorecard Analysis), която се базира на специфично интегриране между 
финансови и нефинансови показатели (KPI – бизнес индикатори).  

Финансово-стопанския бизнес анализ трябва да се разглежда в пространствен, ситуаци-
онен и в динамичен аспект, иманентно на характера на пазарно-конкурентните ситуации. 
Трябва да се търсят възможности за стиковане на видовете анализ по правилата на съвре-
менната бизнесметрична наука [7] По-категорични и ясни трябва да са вижданията относно 
метода на ФСА. Методът на индукцията, дедукцията, традукцията, анализа и синтеза би 
следвало да се интегрират с метода на икономическата интуиция и метода на синхрониза-
ция с динамиката и информационна достатъчност на бизнес интикаторите в системата и 
подсистемите за интегрирано отчитане.  
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Аннотация 
Реализация социальной политики предприятие несет значительные расходы, однако при этом 

предприятие получает значительно больше преимуществ, которые для него играют важную роль. 
Поэтому при формировании концепции социальной политики защиты работников особое внимание 
необходимо уделить возможностям предприятия в управлении социальной деятельностью. 

По результатам проведенного исследования актуальных вопросов учета социальных расходов, ко-
торые освещены отечественными учеными установлено, что с целью обеспечения успешной социаль-
ной политики предприятия исследования требует значение социальных расходов, как главного факто-
ра, способствующего удовлетворению потребностей персонала, и соответственно обеспечивает пов-
ышение эффективности работы предприятия. Исследовав учет политики социальной защиты работни-
ков, можно сделать вывод, что на предприятиях отсутствует организация учета социальных расходов. 
В результате, первичное отражение социальных расходов осуществляется на основе типовых форм 
документов, и как следствие, политика социальной защиты работников отражается в составе обычной 
деятельности. В результате этого руководство предприятия и другие заинтересованные стороны не 
имеют возможности увидеть реальное состояние. 

Именно в процессе учета социальных расходов реализуются составляющие бизнеса, которые со 
временем все больше влияют на прибыльность субъектов хозяйствования. То есть, разработка предп-
риятием политики, направленной на социальную защиту работников, не только обеспечивает соци-
альные нужды работников, но и предоставляет дополнительные экономические и социальные преи-
мущества на внутреннем и внешнем рынках. Социальная защита работников является проявлением 
социальной ответственности бизнеса, а следовательно, все чаще продуцируются вопросы, связанные с 
отражением в учете расходов, возникающих в процессе реализации социальной политики предприятия. 

 
Abstract 
The implementation of social policy the company incurs significant costs however, the company gets 

more advantages that play an important role. Therefore, the formation of the concept of social policy 
protection of workers, special attention should be given to possibilities of the enterprise in the management of 
social activities.  

The results of the study of topical issues including social costs, which are covered by Russian scientists 
established that to ensure successful social enterprise policy research requires the value of social spending as 
the main factor contributing to the needs of the staff and, accordingly, enhances the efficiency of the 
enterprise. Examining the accounting policies of social protection of workers, it can be concluded that the 
plants lacked the organization of accounting of social costs. As a result, the primary reflection of social costs 
is based on the model forms of documents and as a consequence, a policy of social protection of workers is 
recorded in regular activities. As a result, the company's management and other stakeholders have no 
opportunity to see the real condition.  

It is in the process of accounting for social spending are being implemented the components of the 
business that all affect the profitability of business entities. That is, the development of enterprise policies for 
the social protection of workers, not only provides the social needs of the employees, but also provides 
additional economic and social benefits in the domestic and foreign markets. Social protection of employees 
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is a manifestation of social responsibility of business and, therefore, increasingly are produced by the issues 
related to the recognition of expenses arising in the implementation of social policy. 

 
Вопрос учетного обеспечения социальных расходов сегодня является чрезвычайно акту-

альным в процессе формирования социальной политики предприятия. Соответственно, в 
поле деятельности предприятий все чаще возникает вопрос внедрения отдельных важных 
аспектов социальной ответственности предприятия, в том числе и вопрос связан с осущест-
влением расходов, возникающих в процессе реализации данной политики. Однако, как 
всегда основным препятствием на пути реализации социальной политики на отечественных 
предприятиях является недостаточность средств и экономическая нестабильность. 

Как известно проведения социальных мероприятий требует значительных затрат и мно-
го бизнес-структур отказываются от их осуществления. К основным недостаткам от внед-
рения и реализации политики социальной защиты работников относят нарушение принципа 
максимизации прибыли и рост расходов на социальные нужды. Однако, за счет социальной 
политики бизнеса предприятие получает значительно больше выгоды. 

Важность вопросов формирования социальных расходов, порядка их отражения в учете 
и отчетности, обеспечение контрольно-аналитического процесса социальных расходов от-
ражены в исследованиях Левицкой С.А., Пацулы О.И., Стрибулевич Т.А., Чебан Ю.Ю., 
Фоменко Г.Г. и др. 

Потребность в информации о социальных расходах с каждым годом возрастает. Это 
объясняется процессами социализации, которые происходят в экономике в XXI веке. Ведь 
для эффективной деятельности важна не только максимизация прибыли, но и осуществле-
ния социальной деятельности. 

Реализация социальной политики защиты работников требует от предприятия расходо-
вания финансовых и материальных ресурсов. Высокий уровень социальной политики в 
процессе хозяйствования свидетельствует о значительном уровне имеющихся расходов 
предприятия. А поскольку такие расходы подчинены концепции социальной политики то 
соответственно являются социальными. 

Стоит отметить, что в научных работах украинских ученых больше внимания обращает-
ся на теоретические аспекты и сущность социальных расходов. Так, содержание соци-
альных расходов предприятия рассматривали в своих работах Сопко В.В. и Пархоменко 
В.Н. [9]. Пацула О.И. [6] сделала значительный вклад в развитие теории и практики соци-
альной защиты работников на уровне предприятия, исследовав социальные расходы и раз-
работав их классификацию. А отечественный и зарубежный опыт идентификации соци-
альных расходов отражены в трудах Стрибулевич Т.А. [10]. 

Фактическую сумму затрат предприятия на содержание работников, Нападовская Л.В. и 
Головай Н.М. определяют как социальные расходы, которые являются важным мотиваци-
онным механизмом привлечения квалифицированного персонала, повышение производи-
тельности труда и, как результат – рост экономической эффективности деятельности предп-
риятия [5, с. 29]. 

При этом, проблема осуществления социальных расходов, с точки зрения Чебан Ю.Ю., 
связана прежде всего с социальной защитой работников по таким направлениям как соци-
альная защита населения, социальная ответственность бизнеса, социальное партнерство, 
управление затратами предприятия, управление персоналом, социология и экономика тру-
да. Социальная составляющая деятельности предприятий присутствует при осуществлении 
всех видов деятельности на всех стадиях и процессах, подтверждает сложность процесса 
учета и контроля социальных расходов [11]. 
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Относительно нормативного регулирования социальных расходов стоит отметить, что 
П(С)БУ 16 "Расходы" и Налоговый кодекс Украины (НКУ) не определяют и не классифи-
цируют социальные расходы как отдельную категорию расходов предприятия, однако в: 

- П(С)БУ 16 приводятся элементы расходов, которые можно объединить в дефиницию 
"социальные расходы" [8]; 

- НКУ представлено общее определение расходов [7]. 
И так, современная практика организации бухгалтерского учета не отражает полной ин-

формации о социальных расходах, поскольку отечественными предприятиями не ведется 
отдельный учет социальной деятельности. В результате руководство не получает полной 
информации о состоянии дел и не в состоянии принять эффективные решения. Также осве-
щение социальной деятельности в бухгалтерском учете приостанавливает иностранные 
инвестиции в отечественный бизнес. Ведь в зарубежных странах социальный учет более 
распространенным. 

Объектом организации учета социальной защиты работников на предприятиях является 
любая добровольная деятельность, в том числе соблюдение норм действующего законода-
тельства. На практике на исследуемых предприятиях наиболее распространении социальн-
ые мероприятия, касающиеся работников. Поэтому, опираясь на это, на рис. 1 определим 
объекты организации учета социальных расходов предприятий. 

 

 
Рис. 1. Объекты организации учета социальных расходов предприятия 

Таким образом, к объектам учета социальных расходов на предприятии выделено ме-
роприятия по повышению заработной платы, которая включает основную, дополнительную 
и другие поощрительные и компенсационные выплаты. В составе других выплат опреде-
лены добровольное медицинское страхование и профессиональное обучение, поскольку эти 
составляющие важны для исследуемых предприятий. Отдельным объектом организации 
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учета социальных расходов выделены мероприятия по улучшению условий труда и обеспе-
чения работников спецодеждой. 

Для эффективного функционирования учета социальных расходов необходима надле-
жащая его организация. В общем организацию рассматривают как упорядочение, налажи-
вание определенной системы. Под организацией учета социальных расходов следует пони-
мать последовательность действий, которые осуществляют оптимальное функционирование 
учета и обеспечивают информацией о социальной деятельности внутренних и внешних 
пользователей. 

На рис. 2 наглядно представлено последовательность организации учета социальных 
расходов на предприятии. 

 

 
Рис. 2. Последовательность организации учета социальных расходов 
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Таким образом, организация учета социальных расходов включает: 
- назначение лица, ответственного за реализацию политики социальной защиты работ-

ников или расширение имеющихся должностных обязанностей; 
- обеспечение информационными источниками по осуществлению социальной политики 

и отражения ее в учете. Имеется в виду определение альтернативных вариантов учета соци-
альных расходов во внутри-распорядительных документах; 

- установление перечня первичных документов, задействованных в осуществлении со-
циальных расходов и формирования графика документооборота; 

- осуществление учетно-аналитического отображения социальных расходов в соответст-
вии с внутренними документами предприятия; 

- определение показателей социальной политики и отражения их в отчетности; 
- организация контроля за достоверностью и своевременностью отражения социальных 

расходов. 
Исследовав основные аспекты учета социальных расходов на предприятии было выяс-

нено, что организация учета их не соответствует требованиям, пользователей такой инфор-
мации. Так, в табл. 1 сгруппированы предпосылки совершенствования учета социальных 
расходов на предприятии. 

Таблица 1 

Предусловия совершенствования бухгалтерского учета социальных расходов на предприятии 

Предусловия для совершенствования Значение учета социальных расходов 
1 2 

Возрастание роли социальных расходов в 
Украине и мире 

В Украине и за рубежом предпочтение отдается соци-
ально ответственным компаниям 

Отсутствие нормативного регулирования 
учета социальных расходов на предприятии 

Нормативно-правовые документы на уровне предпри-
ятия будут способствовать организации учета соци-
альных расходов 

Действующая система бухгалтерского учета 
в полной мере не раскрывает информации о 
социальных расходах 

Учетно-аналитическая система социальных расходов 
будет обеспечивать руководство своевременной, дос-
товерной и полной информацией для принятия опти-
мальных решений по социальным мероприятиям. 

 
Учитывая предусловия, указанные в табл. 1 и значение учета социальных расходов мож-

но сделать вывод, что введение данной концепции имеет положительные последствия. Пос-
кольку социальная политика способствует решению проблем, на которые не обращает вни-
мание государство. Поэтому возникает потребность в отображении социальных расходов и 
их последствий в учете. 

Для отражения в бухгалтерском учете социальных расходов должны существовать осно-
вание, то есть документ, предусматривающий реализацию политики социальной защиты 
работников. Однако, на предприятиях такие документы не используются. Поэтому для уст-
ранения данного недостатка предлагаем разработку Положения о социальной политике 
предприятия, а также для формирования данного документа методические рекомендации по 
внедрению социальной политики на предприятии. 

Итак, предложенными методическими рекомендациями, определены не только порядок 
формирования Положения о социальной политике, но и установлены основные моменты по 
организации социальной политики на предприятии. Данный нормативный документ состо-
ит из трех разделов. Первым разделом установлено которым предприятиям целесообразно 
его использовать. Второй раздел дает ответ на вопрос, что такое социальная политика, ка-



288 

кими принципами она регулируется и какие функции выполняет. Следующий раздел уста-
навливает этапы формирования социальной политики. Согласно данному разделу, сначала 
руководство предприятия должно определиться с направлениями реализации данной кон-
цепции. Затем, оценив свои ресурсы и возможности установить источники финансирования. 
Следующим этапом является определение ответственного лица за данные операции. На 
основе выбранного пути реализации данной концепции формируется Положение о соци-
альной политике. Отдельным этапом выделено составления социальной отчетности. Пос-
кольку недостаточно только осуществлять социальную политику, должны существовать 
документальные подтверждения. Поэтому на предприятии целесообразно формировать 
социальные отчеты. 

Таким образом, опираясь на разработанные рекомендации, предприятия могут внедрять 
социальную политику.  

Поскольку учетная политика является основанием для отражения в учете социальных 
расходов, необходимо предложенные нововведения, о социальной политике, отметить в ее 
положениях. В табл. 3 на примере представлены предлагаемые изменения в разделах учет-
ной политики. 

Таблица 3 

Совершенствование элементов учетной политики в части социальных расходов 

№ з/п Элементы учетной 
политики Определение по учетной политике 

1 2 3 
1 Организация бух-

галтерского учета 
Ответственность за ведение учета социальных расходов возложена на 
работников в разрезе объектов, осуществляющих социально ответст-
венную функцию. Обязанность составления социальной отчетности 
возлагается на заместителя главного бухгалтера и закрепляется долж-
ностной инструкцией 

2 Первичный учет Расчетные документы, отражающие осуществление социальных расхо-
дов в графе основание сказываются надписью: "социальная деятель-
ность" 

3 Бухгалтерский учет Расходы на добровольное медицинское страхование и профессиональ-
ное обучение, капитальный ремонт основных средств трудоохранного 
назначения погашать за счет созданного резерва резервов. 

4 Основные средства 
 

К основным средствам относить материальные активы, которые предп-
риятие содержит с целью использования их в процессе производства 
или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим 
лицам или для осуществления административных и социально-
культурных функций, ожидаемый срок полезного использования 
(эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, 
если он больше года) и стоимость которых превышает 6000 гривен. 
К малоценных необоротных материальных активов относить матери-
альные ценности, предназначенные для использования в хозяйственной 
и социальной деятельности в течение периода, более одного года с 
даты ввода в эксплуатацию таких материальных ценностей, и стои-
мость которых не превышает 6000 грн. 

5 Обязательства  Создавать обеспечения (резервы) на оплату будущих отпусков работ-
ников, капитальный ремонт основных средств, предоставления добро-
вольного медицинского страхования и оплату профессионального 
обучения. 
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Таким образом, предложенные нововведения создают почву для отображения соци-
альных расходов в учете. Так, в первом разделе учетной политики предусматривается пре-
доставление ответственности за отображение социальных расходов в учете и составления 
социальной отчетности. Совершенствование первичного учета предполагает первичные 
документы, отражающие операции по формированию социальных расходах, замечать над-
писью "социальная деятельность". Это позволит отделить социальные операции от хозяйст-
венных. 

В данной учетной политике отсутствовали нормы отражения расходов на профессио-
нальное обучение и добровольное медицинское страхование. Учитывая это предлагаем 
предусмотреть данное отображение. 

В разделе "Основные средства" по учетной политики в первую очередь необходимо из-
менить критерии отнесения материальных активов к основным средствам. Согласно 
данным изменениям, МНМА считать активы, срок использования которых больше года, а 
стоимость меньше 6000 грн. Кроме этого целесообразно отметить, что МНМА является не 
только материальные активы предназначены для хозяйственной деятельности, а также для 
выполнения социальной функции. Поскольку спецодежду и другие материальные ценности 
трудоохранного назначения выполняют не только защитную функцию, а также повышают 
престижность работы. 

Относительно обязательств, то на многих предприятиях не предусматривается создание 
резервов. Однако, считаем данные резервы необходимыми на предприятиях. Поэтому фор-
мируя обеспечения будущих расходов и платежей предприятие оберегает себя от непредви-
денных ситуаций. 

Итак, проанализировав выше приведенное можно сделать вывод, что учет социальных 
расходов не предоставляет полной информации. Поэтому возникает потребность в его усо-
вершенствовании. Представленные выше нововведения будут способствовать увеличению 
социально ответственных предприятий и повысят контроль по осуществленным операциям. 

Как уже отмечалось, социальная политика является одной из важных предпосылок для 
успешного ведения бизнеса. Однако, с ее распространением перед представителями бизнес-
структур возникает ряд дискуссионных вопросов. Одним из них является отражение соци-
альных расходов в отчетности. 

Вопросы отражения социальных расходов в отчетности неоднократно рассматривался в 
трудах отечественных ученых. Однако в данных работах, отсутствует единый подход к 
решению этой проблемы. Учитывая такое возникает потребность в исследовании имею-
щихся методик формирования социальной отчетности. 

Для решения проблемы информационного обеспечения пользователей рассмотрим 
предложения отечественных ученых по составлению социальной отчетности. Предложения 
наведении в трудах Давидюк Т.В. [3], Грицишин Д.А. и Дикий А.П. [2] определяют только 
общее направление представления информации о социальной ответственности. В отличие 
от данных авторов, Жиглей И.В. и Ворона О.В. подают более детализированные предложе-
ния. В частности, показатели предложены Жиглей И.В. [4] направлены на определение 
социальной безопасности, путем соотношения размера заработной платы. Вороной А.В. 
разработана система показателей для определения уровня социальной ответственности. 
Однако данные показатели не учитывают области применения [1]. 

Проанализировав имеющиеся подходы, считаем наиболее целесообразным разработать 
стандартизированный пакет нефинансовой отчетности, который бы предусматривал все 
направления реализации социальной политики. Но, вместе с тем, позволял предприятиям 
составлять только те формы и статьи, касающиеся социальной политики в отношении ра-
ботников. При этом подавать информацию о расходах на оплату труда, улучшение рабочего 
места и мероприятий по охране труда, повышение квалификации, и эффект от этих затрат. 
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Это будет способствовать эффективному управлению, обеспечит доверие к компании, пов-
ысит прозрачность и готовность к работе на других рынках. 

Таким образом, предлагаем разработать регламентированную форму Отчета о социаль-
ной политике для предприятия. Это будет способствовать отражению периодической ин-
формации о социальных расходах предприятия в части обеспечения будущих выплат, оп-
латы труда, профессионального обучения, медицинского обслуживания и улучшения усло-
вий труда. А регламентирована форма отчета обеспечит сравнение показателей с результа-
тами социальной деятельности других предприятий. 

Однако для формирования информации о социальной политике недостаточно только 
формы отчета. Учитывая, что на государственном уровне отсутствуют нормативно-
правовые документы по отражению социальной политики для предприятий. Предлагаем 
разработать документ, который бы устанавливал структуру отчета и предусматривал основ-
ные показатели. 

Отчет о социальной политике предлагается составлять по 6 разделам: "Общая информа-
ция о персонале", "Обеспечение гарантий по оплате труда", "Расходы на основные социаль-
ные нужды работников", "Расходы на дополнительные социальные нужды работников", 
"Расходы на трудоохранные мероприятия" и "Обеспечение будущих выплат на социальные 
расходы". 

В первом разделе приводится общая информация о работниках. Данная информация яв-
ляется важной и показывает, как повлияла социальная политика на количество работников 
и их движение на предприятии. 

В разделе "Обеспечение гарантий по оплате труда" считаем нужным сравнить уровень 
заработной платы на предприятии с уровнем минимальной заработной платы. Ведь, по со-
циально ответственных предприятиях, уровень зарплаты должен превышать минимальный 
размер установлен государством. Социально ответственное предприятие должно следить за 
этим, поэтому на основе данного раздела, руководство предприятия может осуществлять 
сравнение данных показателей и принимать будущие решения касающиеся оплаты труда 
для улучшения обеспеченности работников. 

В разделе "Расходы на основные социальные нужды работников" приводятся данные о 
социальных расходах, предусмотренных действующим законодательством и является важ-
ной составляющей социальной политики предприятия. 

В четвертом разделе "Расходы на дополнительные социальные нужды работников" 
обобщается информация о расходах связанные с обучением и медицинским страхованием 
персонала. Предлагаем отображать информацию о количестве работников, прошедших 
учебные курсы по профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квали-
фикации. Учитывая, что на сегодня важное значение приобретает развитие персонала пред-
приятия, данная информация позволяет предприятиям оценить образованность своих рабо-
чих и их развитие. Для внешних пользователей, данная информация показывает или реали-
зует предприятие социальную политику по отношению к развитию персонала. 

Также в данном разделе предложено отражать информацию о предоставлении работни-
кам страховых полисов на добровольное медицинское страхование. Ведь основой предпри-
ятия является его персонал, ведь здоровье работников и их самочувствие влияет на произ-
водительность. Поэтому благодаря информации, приведенной в данном отчете руководство 
предприятия имеет возможность проанализировать как повлияли меры по обеспечению 
работников бесплатным медицинским страхованием и предоставления лечебно-
профилактических путевок, на количество дней нетрудоспособности в связи с временной 
потерей трудоспособности. Среди работников такая информация способствует формирова-
нию положительного мнения о предприятии и повышению престижности своего рабочего 
места. 
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В пятом разделе "Расходы на трудоохранные мероприятия" обобщается информация о 
расходах связанные с трудоохранными расходами и улучшением условий труда. Ведь, как 
внутренним, так и внешним пользователям информации необходимо знать сколько затрат 
понесло предприятие на трудоохранные мероприятия. Важное значение для работников 
предприятия имеет обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Это 
способствует обеспечению достойных условий труда и защиты жизни. Кроме того, спецо-
дежда носит не только защитный характер, а также и эстетический. 

В разделе "Обеспечение будущих выплат на социальные расходы" обобщается инфор-
мация о размере созданного обеспечения на социальные нужды. Данная информация де-
монстрирует готовность предприятия к осуществлению социально-ответственной деятель-
ности и предоставляет руководству данные относительно возможностей предприятия. Поэ-
тому исходя из этих данных можно спланировать объемы возможных трудоохранных ме-
роприятий. 

Для обнародования отчета о социальной политике предлагаем подавать его в органы 
статистики. Ведь данная информация влияет на макроэкономические показатели государст-
ва и престижность в целом. Кроме этого считаем, что такой отчет должен быть доступным 
для работников предприятия, а, следовательно, предлагаем предоставлять отчет о социаль-
ной ответственности работникам по требованию. 

Для общего ознакомления с информацией о социальной политике, в мире, в частности в 
и Украины, практикуется обнародование социальной отчетности на специализированных 
электронных ресурсах. К ним относится информационные электронные ресурсы: Corporate 
Register, Сообщество СВБ, UN Global Compact и GRI. Однако считаем, целесообразным 
создание одной информационной базы, где бы накапливалась информация о социальной 
политике предприятий по отраслям деятельности. Это позволило бы внешним заинтересо-
ванным лицам знакомиться с социальной деятельностью отечественных предприятий, для 
принятия необходимых решений. 

Периодичность отчетности о социальной политике обычно составляет два года. Однако 
при этом предприятия, которые формируют отчетность в соответствии с Глобальным дого-
вором, обязаны составлять промежуточную отчетность, которую обнародуют в неотчетный 
год. 

Предприятиям предлагаем отчитываться раз в год. Поскольку направление реализации 
политики социальной защиты работников не столь широким, поэтому позволяет предприя-
тиям отчитываться ежегодно и при этом нести минимальные затраты. 

Оптимальным сроком подачи и обнародования отчета о социальной политике считаем 1 
марта. Поскольку на предприятии заканчиваются сроки представления финансовой, налого-
вой и статистической отчетности. Поэтому формирование отчета о социальной политике не 
будет отягощать бухгалтеров и других ответственных за это лиц. 

Таким образом, внедрение социальной отчетности не получило широкого распростране-
ния в Украине. Причиной этому является отсутствие опыта и необходимых знаний. Поэто-
му для решения этой проблемы предложено форму отчета о социальной политике и мето-
дические рекомендации по заполнению отчета о социальной политике. 

Представленные предложения обеспечивают своевременное формирование и обнародо-
вание информации о социальной политике предприятий и способствует принятию эффек-
тивных решений. 
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ДОХОДНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА БИЗНЕСА –  
КОНВЕНЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ 

доц. д-р Любомир Тодоров1,  
УНСС 

BUSINESS RETURN AND EFFICIENCY – CONVENTIONAL MODELS  
FOR ANALYSIS AND CONTROL 
 
Abstract 
This article examines some theoretical-methodological and applied aspects related to the analysis and 

control of profitability. A classification of profitability indicators is presented. The difference between 
profitability and efficiency of the business is clarified. Attention is paid to some important informational and 
methodological problems of profitability analysis and to methods for calculating indicators. The essence and 
role of comparative and factor analysis are explained. Some models for analyzing the profitability and 
efficiency of the business, with a strong practical significance are presented. 

 
Резюме 
Статията разглежда някои теоретико-методологични и практико-приложни аспекти, свързани с 

анализа и контрола на рентабилността. Направена е класификация на показателите за рентабилност. 
Изяснена е разликата между доходност и ефективност на бизнеса. Засегнати са важни информационни 
и методологични проблеми на анализа на рентабилността и начините за изчисляване на показателите. 
Обяснена е същността и ролята на сравнителният и факторният анализ. Представени са отделни моде-
ли за анализ на доходността и ефективността на бизнеса, с подчертана практическа значимост. 

 
Ефективността е необходимо условие за успешен бизнес. Когато дейността на предприя-

тието, като съвкупност от различни бизнес операции и процеси е достатъчно ефективна, 
може да се осигури желаната доходност на бизнеса, т.е. необходимата възвръщаемост на 
инвестициите и финансова стабилност. Често в практиката, а за съжаление и в специализи-
раната литература понятията "ефективност" и "доходност" се отъждествяват. Причината за 
това е обстоятелството, че конвенционалните (традиционните) индикатори измерващи до-
колко един бизнес е ефективен и доходен спадат към една и съща група, наречена "Показа-
тели за рентабилност" (Profitability Ratios). Трябва да подчертаем обаче, че между двете 
понятия има съществена разлика. 

Съществуват два основни подхода за оценка на бизнес успеха – традиционен и стойнос-
тно-базиран (финансово-инвестиционен). Те оценяват функционирането на предприятието 
от различни гледни точки, като използват коренно различни модели и измерители. В осно-
вата на традиционния подход стои счетоводната печалба и счетоводната стойност на инвес-
тирания в бизнеса капитал, докато вторият подход е базиран на справедливата стойност на 
предприятието и възвръщаемостта (финансовата ефективност) на инвестициите. Предмет на 
настоящата статия е първият подход. 

Класификация на показателите за рентабилност 

Традиционното разбиране за ефективен и доходен бизнес е свързано предимно с печал-
бата. Това е обяснимо, тъй като предприемачите инвестират капитали в стопанската дей-
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ност, само ако могат да получават приходи по-високи от извършените разходи. Наличието 
на положителен финансов резултат не означава непременно ефективна дейност и въобще 
счетоводната печалбата като абсолютна величина не може да измерва нито ефективността, 
нито доходността на бизнеса. Фактът, че печалбата сама по себе си не е критерий за ефек-
тивност, се третира в българската икономическа литература още в началото на миналия век. 
В това отношение Д. Добрев пише: "…когато се говори за стремеж към възможно по-висока 
печалба, то представата за размера на тази печалба трябва винаги да се свързва и с големи-
ната на самия капитал…" [1]. Такъв измерител са показателите за рентабилност (Profitability 
Ratios), които се получават като отношение на печалбата към стойността на други показате-
ли, служещи за база. Възможни бази за изчисляване на рентабилността са сумата на активи-
те (TA – Total Assets), собствения капитал (E – Equity), общия размер на приходите (TR – 
Total Revenue), приходите от продажби (SR – Sales Revenue), общия размер на разходите 
(EX – Expenses) и др. Някои от получените относителни величини измерват доходността, а 
други ефективността на бизнеса. Ето защо показателите за рентабилност могат да се разде-
лят в две основни групи (фиг. 1): 

 показатели за доходност на бизнеса; 
 показатели за ефективност на бизнеса 

 

 
Източник: автора 

Фиг. 1. Класификация на показателите за рентабилност 

Показатели за доходност на бизнеса 

Тази група от показатели измерват годишната възвръщаемост на инвестирания в бизнеса 
капитал. Те показват с колко процента се е увеличил или намалил инвестираният капитал 
през годината в резултат на реализираната печалба (загуба). Двата основни показателя, 
които измерват доходността на бизнеса са "Рентабилност на активите (ROA – Return On 
Assets) и "Рентабилност на собствения капитал" (ROE – Return On Equity).  
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NI

TA
=ROA  

  
където: 

NI – Net Income (нетна печалба) 
TA – Total Assets (сума на активите) 
Както се вижда, ROA e отношение на нетната печалба и сумата на активите. Сумата на 

активите изразява счетоводната стойност на целия инвестиран в бизнеса капитал (както 
собствен, така и привлечен). Показателят е известен също и като "Годишна норма на капи-
тализация на активите". За удобство е възприето показателите за рентабилност да се предс-
тавят в процент. Следователно, ROA показва с колко процента се е увеличил целият капи-
тал на предприятието през съответната година, благодарение на реализираната чиста печал-
ба. При отрицателен финансов резултат (загуба) ROA ще показва годишната норма на дека-
питализация, т.е. с колко процента се е редуцирал целият капитал на предприятието в ре-
зултат на реализираната загуба.  

Определено може да се каже, че в практиката съществуват проблеми с правилното из-
числяване на показателите за рентабилност и респективно с интерпретацията на резултатите 
от анализа на рентабилността. В методологично отношение дори в научната литература 
няма единодушно мнение по въпроса към коя дата трябва да се взема сумата на активите. 
Във връзка с това, още през 60-те години на миналия век Е. Хелферт посочва, че "…Някои 
аналитици изчисляват рентабилността, като използват средногодишните активи, докато 
други предпочитат началните или крайните баланси..." [2]. Най-често в практиката рента-
билността на активите се изчислява, като в знаменателя се поставя размерът на активите 
към 31 декември на отчетната година. За съжаление, този начин не е правилен по няколко 
причини: първо – печалбата не е реализирана на тази дата, а в продължение на цялата годи-
на; второ – знаменателят на съотношението съдържа в себе си и размера на годишната пе-
чалба; трето: сумата на активите може да се променя не само под влияние на реализираната 
печалба (загуба), но също и по много други причини, като например, допълнително финан-
сиране от външни източници и лизинг, погасяване на задължения и др. Нека си представим 
следната ситуация: акционерна компания реализира годишни приходи и нетна печалба за 
отчетната година близки по размер на тези от предходната година. Същевременно, почти 
към края на отчетната година компанията е извършила нова емисия на акции с което е уве-
личила сумата на активите си почти двойно. При това положение, ако при изчисляване на 
ROA се вземе сумата на активите към края на отчетната година, то показателят ще има два 
пъти по ниска стойност в сравнение с тази от предходната година. Оттук може да се напра-
ви погрешният извод, че предприятието е влошило своята рентабилност (доходност на биз-
неса).  

Вторият вариант за изчисляване рентабилността на активите (препоръчван от Е. Хел-
ферт) е да се взема средногодишния размер на активите. Обикновено, сумата на активите се 
осреднява като средна хронологична величина: 

 

1
2 3 ...

2 2
1

nTATA TA TA
TA

n

+ + + +
=

−
 

 
където: 

TA  – средногодишен размер на активите; 
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ТА1 – размер на активите в началото на периода, т.е. края на предходната година; 
ТА2,ТА3,….. ТАn – размер на активите в края на всяко тримесечие (месец) през отчетната 

година; 
n – брой на моментите в периода (тримесечия или месеци). 
При този вариант се отчита обстоятелството, че печалбата (загубата) е "произведена" 

през цялата отчетна година, а не на 31-ви Декември, но не се решават останалите два проб-
лема, посочени по-горе. За да се елиминира влиянието на всички останали фактори за изме-
нението на активите, освен балансовата печалба (загуба), най-правилно би било да се взема 
размерът на активите в края на предходната година. Именно този вариант се прилага от Б. 
Стюарт при изчисляване на показателя "Рентабилност на инвестирания капитал" (ROIC – 
Return On Invested Capital) [3]: 

 
( ) ( )

1 1 1 1 1

1 1

n n n n n

NI i T EBIT T NOPATROIC
TA NIBCL E IBD IC− − − − −

+ ⋅ − ⋅ −
= = =

− +
 

 
където: 

i – interests (разходи за лихви); 
T – Tax Rate (ставка на корпоративния данък); 
TAn-1 – Total Assets (сума на активите към края на предходната година); 
NIBCLn-1 – Non-Interest-Bearing Current Liabilities (безлихвени текущи задължения към 

края на предходната година); 
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes (печалба преди лихви и данъци); 
En-1 – Equity (собствен капитал към края на предходната година); 
IBDn-1 – Interest-Bearing Debt (лихвоносен дълг към края на предходната година); 
NOPAT – Net Operating Profit After Tax (нетна оперативна печалба); 
ICn-1 – Invested Capital (инвестиран капитал към края на предходната година) 
Вижда се, че показателят ROIC представлява разновидност на ROA. В числителя вместо 

нетната печалба се взема нетната оперативна печалба. Тя представлява печалбата преди 
лихви, но след данъци. Получава се, като към нетната печалба се прибавят разходите за 
лихви, коригирани с данъчния ефект върху лихвите (1-T). В знаменателя вместо сумата на 
активите се взема инвестирания капитал (IC). Той се получава, като от сумата на активите 
(TA) се приспаднат безлихвените текущи задължения (NIBCL). Такива са например, задъл-
женията към доставчици и клиенти, към персонала, към НОИ и др. Особеното е, че инвес-
тираният в бизнеса капитал се взема към края на предходната, а не към края на отчетната 
година. Както всички показатели за рентабилност, така и показателят ROIC обикновено се 
изразява в процент. Следователно, той показва с колко процента се е увеличил или намалил 
инвестираният в бизнеса капитал, в резултат на реализираната нетна оперативна печалба 
(загуба).  

Показателят "Рентабилност на инвестирания капитал" (ROIC) стои в основата на модела 
EVA – Economic Value Added [3] (Икономическа добавена стойност), който представлява 
своеобразен мост (хибрид) между традиционния и стойностно-базирания подход за оценка 
доходността и ефективността на бизнеса. Това е така, тъй като от една страна той се базира 
на счетоводния баланс и счетоводната печалба, но от друга страна отчита създаването на 
стойност за акционерите (собствениците). За да се прецени дали предприятието има нужна-
та доходност на бизнеса, показателят ROIC се сравнява със среднопретеглената цена на 
капитала WACC – Weighted Average Cost of Capital. WACC се възприема като минимално 
изискваната норма на възвръщаемост за конкретния тип бизнес и за конкретното предприя-
тие. Счита се, че то функционира ефективно и осигурява нужната възвръщаемост за собст-
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вениците, само когато ROIC > WACC. Икономическата добавена стойност (EVA) показва в 
абсолютна сума прираста или редукцията на стойността на компанията за съответната го-
дина: 

 

( ) 1nEVA ROIC WACC IC −= − ×  
 
Бенет Стюарт не само доразвива традиционната теория за рентабилността, свързвайки я 

със стойността на компанията, но той прави и решителна крачка напред в изясняването на 
критериите за доходен бизнес, като прави сравнение между рентабилността на инвестира-
ния капитал (ROIC) и среднопретеглената цена на капитала (WACC). Това сравнение е в 
унисон с концепцията за връзката между възвръщаемост и риск при инвестициите. Знаем, 
че WACC инкорпорира в себе си както нивото на бизнес риск, така също и нивото на фи-
нансов риск на съответното предприятие, посредством бета коефициента с ливъридж, при 
определяне цената на собствения капитал [4]. 

Друг основен показател свързан с доходността на бизнеса е "Рентабилност на собстве-
ния капитал" (ROE – Return On Equity). Представлява отношение на нетната печалба (NI – 
Net Income) и собствения капитал (E – Equity) на предприятието по баланс: 

 
NIROE
E

=  

 
Изчислява се в процент и показва с колко процента се е увеличил или намалил собстве-

ния капитал на предприятието в резултат на реализираната нетна печалба (загуба) за съот-
ветната година. И тук подобно на показателя ROA възниква въпросът, към коя дата да се 
взема собствения капитал. Въпреки, че в практиката е обичайно да се взема собствения 
капитал в края на годината, от методическа гледна точка най-правилно е да се взема него-
вия размер към края на предходната година. Показателят ROE е важен за собствениците и 
потенциалните инвеститори, тъй като показва как се капитализират направените от собст-
вениците вноски в капитала на фирмата за съответната година. Той е свързан с други важни 
показатели, като "Печалба на акция" (EPS – Earnings Per Share) и "Дивидент на акция" (DPS – 
Dividend Per Share). 

Показатели за ефективност на бизнеса 

Беше подчертано по-горе, че между доходност и ефективност на бизнеса има съществе-
на разлика. Доходността на бизнеса се свързва с нормата на възвръщаемост на инвестира-
ния капитал, докато ефективността зависи от съотношението между разходите и приходите. 
Предприемачите са заинтересовани с по малко текущи разходи да получават повече прихо-
ди. Това обикновено е и един от основните приоритети на мениджмънта – постоянният 
стремеж към промяна на съотношението в полза на приходите. Когато съотношението меж-
ду разходите и приходите за даден период се изменя в полза на приходите, казваме, че 
ефективността на бизнеса се повишава. Ясно е, че най-простият начин за измерване на 
ефективността на бизнеса е посредством показателя "Коефициент на ефективност на прихо-
дите", който представлява отношение на счетоводните разходи към счетоводните приходи 
за определен период (календарна година) или неговото реципрочно, което наричаме "Кое-
фициент на ефективност на разходите".  

По-големи аналитични възможности, що се касае до оценката на ефективността има по-
казателят "Рентабилност на приходите" (ROR – Return On Revenue), който представлява 
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отношение на счетоводната печалба (нетна, брутна, нетна оперативна и др.) и счетоводните 
приходи за периода (годината). Обикновено се представя в процент и така изразява относи-
телния дял на печалбата в приходите. Най-често в практиката се използва неговата разно-
видност, наречена "Рентабилност на продажбите" (ROS – Return on Sales) или "Оперативен 
марджин на печалбата" (OPM – Operating Profit Margin), която е отношение на оперативната 
печалба (печалбата от продажби) и приходите от продажби. 

 
Operating Income 

Sales Revenue
ROS =  

 
където: 

Operating Income (оперативна печалба); 
Sales Revenue (приходи от продажби) 
 
Показва каква част от приходите представлява печалба (фиг. 2). ROS е показател за 

ефективността на оперативната (основната) дейност на предприятието, тъй като пряко зави-
си от съотношението между оперативните разходи (пълната себестойност на продажбите) и 
оперативните приходи (приходите от продажби): 

 
Operating Income 1 1

Sales Revenue Sales Revenue
OPEXROS CSR= = − = −  

 
където: 

OPEX – Operating Expenses (оперативни разходи, т.е. себестойност на продажбите); 
CSR – Cost to Sales Ratio (себестойност на 1 лев продажби) 
 
Отношението между себестойността на продажбите (OPEX) и приходите от продажби е 

известно като "Себестойност на 1 лев продажби" (CSR – Cost to Sales Ratio): 
 

Sales Revenue
OPEXCSR =  

 
От представената зависимост се вижда, че сборът от ROS и CSR е равен на единица: 
 
Operating Income 1

Sales Revenue Sales Revenue
OPEX ROS CSR+ = + =  
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Източник: автора 

Фиг. 2. Взаимовръзка между разходи, печалба и приходи 

Рентабилността на разходите (ROEX – Return On Expenses) е друг показател за оценка на 
ефективността, който представлява отношение на счетоводната печалба и счетоводните 
разходи за периода. Показва каква печалба се реализира с 1 лев. (100 лв.) извършени разхо-
ди. Подобно на ROR и тук са възможни различни варианти за изчисляване. Най-често се 
използва оперативната печалба (Operating Income) и оперативните разходи (OPEX), тъй като 
най-често се налага да оценяваме ефективността на оперативната дейност на предприятие-
то. Подобно на ROS, показателят ROEX също зависи от съотношението между приходите и 
разходите 

 
Operating Income Sales Revenue 1ROEX

OPEX OPEX
= = −  

 
Вижда се, че двата показателя за ефективност ROEX и ROS са свързани в следната зави-

симост: 
 

1
ROEXROS

ROEX
=

+
 ; 

1
ROSROEX

ROS
=

−
 

 
Поради тази причина, обикновено за анализ се използва само единият от двата показателя.  

Сравнителен анализ на рентабилността 

Сравнителният анализ на рентабилността се извършва в два аспекта:  
1) Анализ на динамиката на рентабилността за определен период (напр. за последните 

пет години). Сравняват се стойностите на съответния показател (напр. ROA) за отделните 
календарни години.  

2) Бенчмаркинг – сравнение на рентабилността със средните стойности за отрасъла и 
спрямо водещите предприятия в отрасъла. За целта могат да се използват както официални 
справочници на НСИ, така също и "Отраслови анализи" предлагани от някои консултантски 
фирми в т.ч. и он-лайн [5] чрез поръчка или годишен абонамент. Необходимо е да разпола-
гаме с финансовите отчети на лидерите в бранша или на основните конкуренти. 

Резултатите от сравнителния анализ могат да се онагледят чрез диаграми, което ги прави 
по-достъпни за потребителите. Например, фигура 3 изобразява динамиката на ROA в про-
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цент на "Техностил" АД за последните пет години като линейна графика. Същевременно 
тази диаграма е сравнителна, защото на нея е изобразена и динамиката на средната за отра-
съла ROA. Графиката на фиг. 3 е построена с данните от табл. 1: 

Таблица 1 

Рентабилност на активите (ROA) 
в процент 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

"Техностил" АД 12.25 13.91 14.66 17.45 14.67 
Средно за отрасъла 16.12 15.75 14.34 15.98 17.33 
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Източник: автора 

Фиг. 3. Сравнителен анализ на показателя ROA 

Вижда се, че преди 2014-та година предприятието е имало по-ниска рентабилност от 
средната за отрасъла. От 2014-та до края на 2015-та година рентабилността на "Техностил" 
АД е по-висока от средната за отрасъла. След 2015-та година се наблюдава негативна тен-
денция – има значителен спад на рентабилността, като тя отново спада под средната за от-
расъла.  

Факторен анализ на рентабилността 

Целта е да се определят преките фактори, влияещи върху рентабилността и да се измери 
тяхното влияние. Това дава възможност да се разкрият непосредствените причини, довели 
до изменението на рентабилността, в една или друга посока. В основата на този анализ сто-
ят т.нар. факторни модели, представляващи математически израз на функционална зависи-
мост между отделни показатели [6]. 
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Модели за анализ на доходността на бизнеса 

Един от най-популярните модели за анализ на рентабилността на активите (на инвести-
рания в бизнеса капитал) е "Du Pont model". Той е разработен още в началото на XX век от 
американската компания "Du Pont Powder Company". Представлява произведение от показа-
телите "Обращаемост на активите" (ATO – Asset Turnover) и "Рентабилност на приходите" 
(ROR – Return on Revenue): 

 
TR NIROI ROA ATO ROR
TA TR

= = × = ×  

 
където: 

ROI – Return On Investments (рентабилност на инвестирания в бизнеса капитал); 
TR – Total Revenue (сума на приходите); 
TA – Total Assets (сума на активите); 
NI – Net Income (нетна печалба) 
Моделът Du Pont се използва предимно за анализ на рентабилността на оперативните ак-

тиви. Ето защо, при наличието на неоперативни активи, като например финансови активи, 
инвестиционни имоти и др., същите трябва да се приспаднат от сумата на активите. Освен 
това, при наличието на неоперативни приходи и разходи, като например финансови прихо-
ди и разходи, които участват при формиране на финансовия резултат, е необходимо вместо 
цялостната нетна печалба на предприятието (NI) да се използва само оперативната печалба 
(печалбата от продажби) от която да се приспадне полагащият се корпоративен данък: 

 
( ) ( ) ( )Operating Income 1 Sales Revenue 1NOPAT T OPEX T= × − = − × −  

 
 Така получената печалба се доближава до използваната от Б. Стюарт "Нетна оперативна 

печалба" (NOPAT) с тази разлика, че тук не участват никакви неоперативни разходи и при-
ходи. В този случай би следвало да се работи с приходите от продажби (SR – Sales 
Revenue), а не с общите приходи (TR – Total Revenue).  

Показателят "Обращаемост на активите" (ATO) измерва съотношението между прихо-
дите (TR) и сумата на активите (TA). Показва колко приходи стоят срещу 1 лев инвестиран 
в бизнеса капитал. Това е показател, измерващ степента на ефективно използване на акти-
вите или тяхната продуктивност. Целта на предприемачите и мениджърите е с по-малко 
инвестиран капитал (по-малко активи) да получават повече приходи. Стойностите на този 
коефициент значително варират в отделните сфери и браншове. Например, в търговията 
обикновено ATO има високи стойности, докато в индустрията има ниски стойности. За 
някои дейности са необходими огромни инвестиции, главно под формата на скъпоструващо 
производствено оборудване и други материални и нематериални активи. Това са отрасли с 
висока инвестиционна поглъщаемост. В разширен вариант, моделът Du Pont включва фак-
тори от различни нива (подфактори) – по линия на ROR (ROS) и по линия на ATO (фиг. 4). 
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Източник: автора 

Фиг. 4. Разширен модел DuPont за анализ на рентабилността на оперативните активи 

Идеята принадлежи на F. Donaldson Brown – служител на компанията "Du Pont Powder 
Company" [7]. Всеки месец подобни схеми са били представяни на топ-мениджърите на 
компанията, но не и на акционерите (системата за контрол обслужвала само управлението). 
Схемите били диференцирани по видове дейности и продукти. Чрез редовно наблюдение на 
факторите и подфакторите, били установявани конкретните причини за промяната в степен-
та на ефективност на дадена дейност или производство, което позволявало да се вземат 
своевременни и адекватни управленски решения. Тъй като моделът отразява определени 
връзки и зависимости между показателите, детерминиращи доходността и ефективността на 
бизнеса, той може да послужи не само за факторен анализ, но също и за планиране, прогно-
зиране и контрол на оперативната печалба и рентабилността. 

Моделът Du Pont може да се приложи не само по отношение на оперативните активи и 
респективно тяхната рентабилност, но и общо за всички активи и респективно всички при-
ходи и разходи на предприятието. В този случай разширеният модел (фиг. 4) ще се видоиз-
мени, за да отрази съответните фактори и подфактори.  

Моделът Du Pont би могъл да се обвърже с рентабилността на собствения капитал (ROE) 
при което той придобива следния вид: 

 
TA TR NIROE LR ATO ROR
E TA TR

= × × = × ×  

 
където: 
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E – Equity (собствен капитал) 
LR – Leverage Ratio (ливъридж-коефициент); 
Ливъридж-коефициентът (LR) изразява съотношението между целия капитал (TA) и 

собствения капитал (Е). Той е свързан с капиталовата структура и в случая изразява ефекта 
на финансовия лост. Увеличаването на относителния дял на дълга в общото финансиране 
при равни други условия увеличава стойността на ливъридж-коефициента и респ. рента-
билността на собствения капитал (ROE). Чрез този коефициент, рентабилността на активите 
(ROA = ATO . ROR) се мултиплицира.  

Друг модел за анализ на рентабилността на собствения капитал (ROE), използван в 
практиката, отчита влиянието на фактори, като капиталовата структура, цената на дълга на 
предприятието и респективно ефекта на финансовия ливъридж: 

 

( )DROE ROA DER ROA r= + ⋅ −  
 

където: 
DER – Debt to Equity Ratio (коефициент "Дълг – собствен капитал"); 
rD – нетна цена на общия дълг на предприятието 
 
Участващите в модела показатели се изчисляват така: 
 

TLDER
E

=  ; 
( )1NI i T

ROA
TA

+ ⋅ −
=  ; ( )1D

ir T
TL

= ⋅ −  

 
където: 

i – interests (разходи за лихви); 
TL – Total Liabilities (общо финансови задължения); 
T – Tax rate (ставка на корпоративния данък) 
 
Ефектът на финансовия лост (FLE) представлява израза: 
 

( )DFLE DER ROA r= ⋅ −  
 
Той е толкова по-силен, колкото по-високи стойности приема коефициента DER ("Дълг – 

собствен капитал") и колкото по-голяма е разликата между нетната рентабилност на акти-
вите (ROA) и нетната цена на общия дълг (rD). Действието на финансовия лост може да 
бъде както положително, така и отрицателно. Когато (ROA – rD) > 0,ефектът е положителен 
и ROE > ROA. Обратното, когато (ROA – rD ) < 0,ефектът е отрицателен и ROE < ROA. 
Предприятието би могло да си позволи по-високи стойности на DER само когато възвръща-
емостта на активите покрива в достатъчна степен цената на дълга. Когато разликата в ско-
бите е отрицателна, финансирането чрез дълг става неизгодно и рисковано. 

Модели за анализ на ефективността на бизнеса 

Ефективността на бизнеса може да бъде анализирана не само в качеството и на резулта-
тивен показател, например ROS, но също така и в качеството и на фактор, от който зависи 
размерът на оперативната печалба. Особено популярен в практиката е следния модел за 
анализ на оперативната печалба: 
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Operating Income Sales Revenue Sales Revenue 1
Sales Revenue

OPEXROS ⎛ ⎞= × = × −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Той е изключително полезен за управлението на бизнеса. Неговата идея е следната: опе-

ративната печалба е функция на два основни фактора – приходите от продажби (Sales 
Revenue) и рентабилността на продажбите (ROS) или съотношението между разходите и 
приходите (CSR – Cost to Sales Ratio). Това означава, че печалбата може да се увеличи по 
два начина – като се увеличават продажбите и като се повишава ефективността на бизнеса, 
т.е. като се променя съотношението между разходите и приходите в полза на приходите. 
Вижда се, че моделът насочва вниманието на мениджърите към търсенето на възможности 
за увеличаване на продажбите от една страна и повишаване ефективността на бизнеса, от 
друга страна.  

Според конкретните условия и спецификата на дейността, могат да се предприемат раз-
лични действия, насочени към увеличаване на продажбите – привличане на нови дистрибу-
тори и клиенти (разширяване на дистрибуторската и търговската мрежа); провеждане на 
рекламни кампании и повишаване ефективността на рекламата; актуализиране на ценовата 
политика; търсене на възможности за излизане на нови пазари в т.ч. износ; търсене на въз-
можности за повишаване на качеството на продукцията и услугите, което би рефлектирало 
върху обема на продажбите; регистриране или покупка на търговска марка; разработка на 
нови продукти или услуги; въвеждане или разширяване продажбите на кредит, ако това е 
възможно и др. Естествено, че много от тези действия са свързани с допълнителни инвести-
ции, но в повечето случаи ефектът си заслужава.  

За повишаване ефективността на бизнеса и респективно оптимизиране на съотношение-
то между приходите и разходите могат да се предприемат следните действия:  

 Търсене на резерви за намаляване на себестойността на продукцията или услугите. 
Понякога изникват неподозирани възможности, като напр. доставки на материали на 
по-ниски цени, подобряване на организацията на производствения процес, усъвър-
шенстване на технологиите, намаляване на загубите от брак, намаляване на материа-
лоемкостта и енергоемкостта на продукцията и др. Някои от тези действия са свърза-
ни с допълнителни инвестиции в нови технологии и оборудване, за които е необхо-
димо допълнително финансиране. В повечето случаи ефектът от подобни инвестиции 
си заслужава и те се възвръщат бързо. 

 Закриване на губещи или нискодоходни производства и дейности. В това отношение 
изключително полезен е анализът на ефективността по видове продукти и дейности. 
Отделните продукти могат да се ранжират по различни показатели, напр. приходи от 
продажби, оперативна печалба, търговска рентабилност (рентабилност на продажби-
те) и др. Някои от продуктите може да се окажат високо ефективни, съчетаващи го-
леми приходи, оперативна печалба и висок оперативен марджин (рентабилност на 
продажбите). Други продукти може да имат големи продажби, но ниска рентабил-
ност и малка печалба. Възможно е някои от продуктите да се окажат губещи. Най-
честата причина за това е твърде висока себестойност. Основен проблем при някои 
производствени фирми е неточната калкулация на пълната себестойност (с вкл. ад-
министративни разходи и разходи по продажби) или липсата на такава; 

 Оценка на възможностите за повишаване производителността на труда. Един от ос-
новните проблеми на бизнеса у нас е ниската производителност на труда. Това озна-
чава висока себестойност на продукцията и ниска конкурентоспособност на произво-
дителя, тъй като той не може да се конкурира с останалите производители по отно-
шение на цената. Известно е, че водещите производители в света поддържат високо 
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качество на най-ниската възможна цена. Именно съчетанието на високо качество и 
ниска цена увеличава продажбите и пазарния дял на производителя. При някои про-
изводства и дейности, разходите за труд (заплати и осигуровки) имат висок дял в се-
бестойността на продукцията (услугите). Повишаването на производителността озна-
чава с по-малко работници да се произвежда повече продукция. Така предприятието 
може да реализира значителни икономии от заплати и осигуровки, което директно ще 
увеличи оперативната печалба и ефективността на бизнеса. Освен това, повишаване-
то на производителността води до намаляване себестойността на продукцията, което 
позволява и редуциране на продажните цени. Ако продукцията е с висока еластич-
ност на търсенето, това би увеличило продажбите. Основните фактори, влияещи вър-
ху производителността на труда са използваните технологии, състоянието на маши-
ните и оборудването, степента на автоматизация на производството, условията на 
труд, организацията на производствения процес, мотивацията на персонала, квали-
фикацията и опита на работниците, качеството на използваните суровини и материа-
ли и др. Един от най-съществените фактори за повишаване на производителността са 
инвестициите в ново производствено и технологично оборудване и в автоматизация 
на производствените процеси. След въвеждане в експлоатация на тези инвестиции се 
постига по-висока енергийна ефективност, по-ниски разходи за производствен брак, 
по-ниски експлоатационни разходи и съкращаване броя на работниците. Опитът по-
казва, че подобни инвестиции се изплащат бързо и в повечето случаи положителният 
ефект си заслужава усилията. За съжаление проблемът с финансирането на инвести-
циите съществува за много от българските индустриални фирми. При сегашните нис-
ки лихвени равнища, банковите заеми са изгодни, стига фирмата да има гарантирани 
продажби и стабилни парични потоци.  

Ефективността на бизнеса, измерена чрез показателя "Рентабилност на продажбите" 
(ROS) може да бъде анализирана с помощта на различни модели. Особено значение има 
анализът по линия на оперативните разходи (OPEX), т.е. по линия на пълната себестойност 
на продажбите. Става въпрос за онези разходи, които са признати за текущи разходи и учас-
тват при формиране на финансовия резултат за периода. Един от възможните варианти е 
следния: 

 
&

&

Operating Income 1 1
Sales Revenue Sales Revenue Sales Revenue

1

OPEX PC G AE SEROS

PC G AE SE
SR SR SR

+ += = − = − =

⎛ ⎞= − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
където: 

PC – Prime Cost (основни разходи); 
G&AC – General & Administrative Expense (общи и административни разходи); 
SE – Selling Expense (разходи по продажби); 
SR – Sales Revenue (приходи от продажби) 
Фирмите от реалния сектор у нас, като например индустриалните предприятия, отчитат 

своите оперативни разходи по сметките от гр. 60 "Разходи по икономически елементи", 
след което те се пренасочват към сметки от гр. 61 "Разходи за дейността". Основните про-
изводствени разходи се калкулират по сметка 611 "Разходи за основна дейност", общите и 
административните разходи се калкулират по сметка 614 "Административни разходи", а 
разходите за продажби – по сметка 615 "Разходи за продажби на продукция". Текущо през 



306 

годината готовата продукция се заприхождава по себестойност (основни производствени 
разходи) чрез статията Dt сметка 303 "Продукция" / Kt сметка 611 "Разходи за основна дей-
ност". Информация за себестойността (основните производствени разходи) на продадената 
продукция дава кореспонденцията Dt сметка 701 "Приходи от продажби на продукция / Kt 
сметка 303 "Продукция". В края на периода, сметките 614 "Административни разходи" и 
615 "Разходи за продажби" се приключват също кореспондирайки със сметка 701 "Приходи 
от продажби на продукция". Именно тези кореспонденции осигуряват необходимата ин-
формация за нуждите на бизнес анализа по отношение ефективността на бизнеса и по-
конкретно пълната себестойност на продадената продукция. Справката, която е нужна се 
нарича "Главна книга на сметка 701 "Приходи от продажби на продукция". Почти всеки от 
масово използваните в практиката счетоводни програмни продукти може да генерира по-
добна справка. Фактът, че оперативните разходи се отчитат не само по функционално пред-
назначение, но и по икономически елементи (сметки от гр 60 "Разходи по икономически 
елементи") означава, че счетоводството е в състояние да осигури и информация за опера-
тивните разходи по статии на калкулацията (материали, външни услуги, амортизации, зап-
лати и осигуровки и други). В този случай може да се приложи следният модел за анализ на 
ефективността на бизнеса: 

 
Operating Income &

1 1
Sales Revenue Sales Revenue Sales Revenue

&
1

+ + + +
= = − = − =

= − + + + +⎛ ⎞
⎜ ⎟
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OPEX MC EES A DE LC OЕ
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MC EES A DE LC OE
SR SR SR SR SR

 

 
където: 

MC – Material Cost (разходи за материали); 
EES – Expenses for External Services (разходи за външни услуги); 
A&DC – Amortization & Depreciation Expense (разходи за амортизации); 
LC – Labor Cost (разходи за заплати и осигуровки); 
OЕ– Other Expenses (други разходи); 
Представените факторни модели на показателя ROS дават възможност да се разкрият 

непосредствените причини, довели до промяна в ефективността на бизнеса и респективно в 
размера на оперативната печалба за даден период в сравнение с предходния отчетен период. 
Това от своя страна сигнализира и насочва вниманието на мениджърите към съответните 
проблеми, свързани с бизнеса и неговата ефективност. Особено ценни в това отношение са 
коефициентите (съотношенията) в скобите от последната формула, сборът от които предс-
тавлява пълната себестойност на един лев продажби (CSR – Cost to Sales Ratio). Например, 
ако материалните разходи на 1 лев продажби (MC/SR) за отчетния период са по-високи от 
миналогодишните или от заложените в бизнес плана, това насочва вниманието на предпри-
емача или мениджърския екип към конкретните причини за този негативен резултат. Най-
често причината е повишаване на цените на основните производствени материали през 
отчетния период, което обаче не е отразено в релевантно повишаване на продажните цени 
на продукцията. Подобна информация дават и останалите коефициенти, формиращи пълна-
та себестойност на един лев продажби. 
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ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ  
ПО СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ  

НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

гл.ас. д-р Калина Кавалджиева1,  
УНСС  

Abstract 
Managers show in its financial statements, the assets and liabilities at fair values. Thus aiming to optimize 

the activity of the enterprise and maximize capital appreciation by applying adequate financial and 
management decisions. Condition for successful business is comparable management policy obligations to 
policy for recovery. The financial policy of the company will determine how twisted and will further increase 
the calculated cost of the finished product. Through the policy will ensure accessibility and competitiveness 
of the company. An analysis of the situation in which the company; analysis is the recognition of costs and 
created asset. In terms of implementation and enforcement of European policies and in particular finance the 
initial assessment and recognition of financial instruments (assets) are carried at cost. The problem is how to 
determine the subsequent measurement of financial assets. 

The importance of the problem is dictated by the principle of true and fair view of the assets in the 
balance sheet and the impact of the depreciation in the management accounts and the form of the cost of 
services provided. 

In subsequent valuation of financial instruments is best – to apply fair value. At its removal is necessary 
to take into account a number of components. Also important are the rights under contractual agreements on 
financial instruments and hence indirectly on the cost of services. Financial instruments if carried at fair 
value, will achieve true and fair presentation of the situation in annual financial statements and putting the 
fair value of capital and thus the analysis of capital efficiency in decision making. 

Key words: financial assets, contractual agreements, market value, valuation approach, analysis, fair 
value of capital, recognition of costs and created assets 

Въведение 

Мениджърите се стремят да представят във Финансовите си отчети, всички активи и па-
сиви на дружеството по справедливи стойности. С цел оптимизиране дейността на предпри-
ятието и максимализиране стойността на капитала, чрез адекватни финансови и управленс-
ки решения.  

Предпоставка за успешен бизнес е необходимостта от съпоставимост на политиката за 
управление на задълженията спрямо политиката за събиране на вземанията. От финансовата 
политика на дружеството ще се предопредели доколко ще се изкриви и допълнително ще се 
увеличи калкулираната себестойност на крайния продукт. При коректна политика ще се 
осигури достъпност и конкурентоспособност на дружеството.  

За постигането на поставената цел се извършва анализ на ситуацията, в която се намира 
дружеството; анализира се признаването на разходите и създадения актив. В условията на 
провеждане и прилагане на Европейски политики и по конкретно финансирания Първона-
чалната оценка и заприхождане на финансовите инструменти (активи) се извършва по се-
бестойност. Проблем е начина на определяне на последващата оценка на финансовите активи.  

                                                            
1 kalinakavaldzhieva@gmail.com 
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Важността на проблема е продиктувана от принципа за вярно и честно представяне на 
активите в баланса от една страна, а от друга отражението на обезценката във управленски-
те отчети и формане на себестойността на предоставените услуги.  

При последваща оценка на финансовите инструменти е най – добре да бъде прилагана 
Справедлива стойност. При нейното извеждане е нужно да се вземат под внимание редица 
компоненти. Особено важно значение има влиянието, което указва наличието на права по 
договорни споразумения върху финансовите инструменти, а от там индиректно и върху 
себестойността на услугите. Чрез извеждането на справедливата стойност на финансовите 
инструменти ще се постигне вярното и честно представяне на ситуацията в Годишните 
финансови отчети и извеждането на справедливата стойност на капитала, а от там и анализа 
на ефективността на капитала при вземане на управленски решения. 

Идентифициране на финансови инструменти,  
обект на извеждане на справедлива стойност 

Финансовите инструменти са категория, в чийто състав се включват както традиционни-
те вземания, задължения, парични средства, акции и облигации, така и деривативи и сложни 
финансови инструменти, позволяващи на предприятията при наличие на развит капиталов 
пазар да управляват и намаляват различните видове стопански риск, свързани с тяхната 
дейност. 

В практиката на развитите в пазарно отношение страни се срещат разнообразни финан-
сови инструменти, което е породило необходимостта от възприемане на единни правила и 
изисквания за тяхното счетоводно третиране. За целта Съветът за МСС е разработил и ут-
върдил два международни счетоводни стандарта: МСС 32 Финансови инструменти: оповес-
тяване и представяне, и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Разра-
ботването на стандарт за финансовите инструменти започва още през 1988г, а през 1994 
Комитета решава да раздели материята в два стандарта – един за представяне и оповестява-
не и един за признаване и измерване. През 1995г. е завършен МСС32 и влиза в сила от 
01.01.1996г. Издадени са и различни пояснения във връзка с този стандарт – №5 Класифи-
кация на финансовите инструмент Освен това като специално допълнение към МСС39 са 
издадени различни разяснения под формата на въпроси и отговори от Комитета за насоки 
по прилагане на стандарта. 

МСС 39 е одобрен от КМСС през 1998г. и е в сила от 01.01.2001г. Последната му реви-
зия е в сила от 01.01.2005г. На 17.12.2003г. IASB публикува ревизиран вариант на МСС 32 и 
МСС 39,а на 23.06.2005г. IASB публикува промяна относно прилагането на справедливата 
стойност в МСС 391. 

"В МСС 32 "Финансови инструменти: представяне" се изяснява същността на финансо-
вите активи. Съгласно дефиницията в стандарта под финансов актив се разбират следните 
активи2:  

а) парични средства; 
б) капиталови инструменти на друго предприятие; 
в) договорно право: 
да се получат парични средства или други финансови активи от друго предприятие, или 

                                                            
1 PKF, (2016), Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2016. Коментари и 
приложения, MСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване 

2 PKF, (2016), Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2016. Коментари и 
приложения, MСС 32"Финансови инструменти: представяне", пар. 1 
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да се разменят финансови активи или финансови пасиви в друго предприятие, които са 
потенциално благоприятни за него; 

г) договор, който ще бъде или може да бъде уреден в собствени капиталови инструменти 
на емитента и е: 

-  недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да получи про-
менлив брой инструменти на собствения капитал на предприятието; или 

- дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума 
парични средства или друг финансов актив за фиксиран брой от собствените капиталови 
инструменти на предприятието.  

Следователно в обхвата на финансовите активи се включват: 
• парични средства и парични еквиваленти; 
• вземания с договорен характер; 
• предоставени заеми; 
• инвестиции в ценни книжа. 
Разликата между финансовите и нефинансовите активи е, че финансовите активи не 

участват пряко в създаването на блага. Те участват в процеса на разпределение на доход, 
генериран от реалните активи. При нефинансовите активи е точно обратното."1 

 В МСС 32 са използвани следните термини с посоченото значение: 
Финансов инструмент – всеки договор, който поражда финансов актив за дадено пред-

приятие и финансов пасив или инструмент на собствения капитал за друго предприятие. 
Финансов актив – всеки актив, който е: парични средства; инструмент на собствения 

капитал на друго предприятие; договорно право: да се получат парични средства или друг 
финансов актив от друго предприятие; или да се разменят финансови активи или финансови 
пасиви с друго предприятие при условия, които са потенциално благоприятни за предприя-
тието; договор, който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капи-
тал на емитента и е: недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да 
получи променлив брой инструменти на собствения капитал на предприятието; или (Регла-
мент (ЕО) № 1293/2009,ОВ L 347,24.12.2009) дериватив, който ще бъде или може да бъде 
уреден чрез размяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив за фик-
сиран брой инструменти на собствения капитал на предприятието. За тази цел инструмен-
тите на собствения капитал на предприятието не включват упражняеми финансови инстру-
менти, класифицирани като инструменти на собствения капитал в съответствие с парагра-
фи16А и 16Б, инструменти, които налагат на предприятието задължението да предостави на 
друга страна пропорционален дял от нетните активи на предприятието само при ликвидация 
и са класифицирани като инструменти на собствения капитал в съответствие с парагра-
фи 16В и 16Г, или инструменти, които са договори за бъдещо получаване или предоставяне 
на инструменти на собствения капитал на предприятието. 

Финансов пасив – всеки пасив, който е: договорно задължение: да се предоставят па-
рични средства или друг финансов актив на друго предприятие; или да се разменят финан-
сови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условия, които са потенциално 
неблагоприятни за предприятието; или договор, който ще бъде или може да бъде уреден в 
инструменти на собствения капитал на емитента и е: договор, който ще бъде или може да 
бъде уреден в инструменти на собствения капитал на емитента и е: (Регламент (ЕО) 
№ 1293/2009,ОВ L 347,24.12.2009) дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден по 
начин, различен от размяна на фиксирана парична сума или друг финансов актив за фикси-
ран брой инструменти на собствения капитал на предприятието. За тази цел правата, опции-
                                                            
1 Филипова – Сланчева, А. , (2014) "Счетоводството като информационна – контролна система в уп-
равлението на кредитния риск в банките", Дисертационен труд,С., стр. 46-47 
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те или варантите за придобиване на фиксиран брой инструменти на собствения капитал на 
предприятието за фиксирана сума в каквато и да било валута представляват инструменти на 
собствения капитал, ако предприятието предлага тези права, опции или варанти пропорци-
онално на всички съществуващи държатели на същия клас от неговите собствени недерива-
тивни капиталови инструменти. Също така за тази цел инструментите на собствения капи-
тал на предприятието не включват възвръщаеми финансови инструменти, класифицирани 
като инструменти на собствения капитал в съответствие с параграфи 16А и 16Б, инструмен-
ти, които налагат на предприятието задължението да предостави на друга страна пропорци-
онален дял от нетните активи на предприятието само при ликвидация и са класифицирани 
като инструменти на собствения капитал в съответствие с параграфи 16В и 16Г, или инст-
рументи, които са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на 
собствения капитал на предприятието. 

Като изключение, инструмент, който отговаря на дефиницията на финансов пасив, се 
класифицира като инструмент на собствения капитал, ако притежава всички характеристи-
ки и отговаря на условията на параграфи 16А и 16Б или параграфи16В и 16Г. 

Инструмент на собствения капитал – всеки договор, който доказва остатъчен дял от ак-
тивите на дадено предприятие, след приспадането на всички негови пасиви. 

Упражняем инструмент е финансов инструмент, който дава на държателя право да 
върне инструмента обратно на емитента срещу парични средства или друг финансов актив, 
или който автоматично се връща обратно на емитента при настъпване на несигурно бъдещо 
събитие или смърт, или оттегляне на държателя на инструмента. 

Справедлива стойност – се определя като цената за продажба на актив или за прехвър-
ляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.  
(чл. 9) 

При извеждане на СС в случай на Сделка (чл.16) се предполага, че продажбата на актив 
или прехвърляне на пасив се извършва: 

а) на основния пазар за този актив или пасив;  
б) при липсата на основен пазар — на най-изгодния пазар за този актив или пасив.  
Възложителят (чл.17) не е длъжен да разполага с изчерпателно търсене на всички 

възможни пазари, за да установи основния пазар или на най-изгодния пазар. Нужно е да се 
вземе предвид цялата разумно достъпна информация.  

Пазарни участници – СС на даден актив или пасив се извежда въз основа на 
евентуалните допускания на пазарните участници, като се приема, че те действат в своя 
максимална икономическа изгода. (чл.22)  

Цена – При продажба на актив или при прехвърляне на пасив цена при обичайна сделка 
на основния (или най-изгодния) пазар към датата на оценяване при актуалните тогава 
пазарни условия (т.е. продажбена цена), независимо дали тази цена е непосредствено 
достъпна или определена чрез друг метод за остойностяване. (чл.24) Така определената 
цена не се коригира спрямо разходите по сделката. Разходите по сделката са преки за 
сделката за дадения актив или пасив но не са елемент на СС на същия. Разходите по 
сделката се различават в зависимост от начина, по който предприятието сключва сделката. 
(чл.25) В тези разходи не влизат Транспортните разходи (чл.26). Ако последните са 
характерни за актива (като местоположението му), цената на основния (или най-изгодния) 
пазар се коригира с разходите, ако има такива, които биха възникнали за транспортирането 
на актива от неговото местоположение към момента до този пазар.  
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Цел на извеждане на справедливата стойност 

Справедливата стойност се извежда въз основа на пазарни критерии, а не според специ-
фиката на отделните предприятия. Оценката се извършва по два метода: 

- При наличие на пазар 
- При липса на пазар / данни за идентичен актив или пасив – справедливата стойност 

се извежда чрез друг метод за остойностяване, при който се използват максимално съответ-
ните наблюдаеми хипотези и се свежда до минимум използването на ненаблюдаемите хи-
потези 

Допускането за хипотетична обичайна сделка 
- Обичайна сделка е сделка, при която се предполага, че актива/пасива е бил предло-

жен на пазара за определен период преди датата на оценката, за да бъдат направени оби-
чайните маркетингови дейности свързани с продажбата или прехвърлянето на пасива.  

- Обичайната сделка не е форсмажорна сделка, т.е. не представлява принудителна лик-
видация или продажба 

Предпоставки за определяне на справедлива стойност 

За да оцени справедливата стойност предприятието трябва да определи следното: 
- конкретния актив или пасив, предмет на оценяване (в съответствие със своята раз-

четна единица); 
- за нефинансов актив — уместната за оценяването презумпция за остойностяване (в 

съответствие с оптималното му използване); 
- основния (или най-изгодния) пазар за този актив или пасив; 
- уместния за оценяването метод (или методи) за остойностяване, предвид наличието 

на данни, с помощта на които да се разработят хипотези, които представляват  
- допусканията на пазарните участници при определянето на цената на дадения актив 

или пасив и нивото в йерархията на справедливите стойности, на което са категоризирани 
хипотезите 

Обхват и регламентация при определяне на справедлива стойност 

МСФО 131 се прилага при извеждане на справедливата стойност и при оповестяването ѝ 
(както и при СС която е намалена с разходите за продажба). (чл.5-8) 

Не се прилага МСФО 13 при: 
 

Вид действие Регламентира / Попада в обхвата на: 
Извеждане на справедлива стойност при операции 
свързани с плащане чрез акции 

МСФО 2 "Плащане на базата на акции" 

Извеждане на справедлива стойност при наличие на 
лизинговите операции  

МСС 17 "Лизинг" 

Извеждане на справедлива стойност под фирмата на 
нетна реализируема стойност 

МСС 2 "Материални запаси"  

Извеждане на справедлива стойност под фирмата на 
стойността в употреба  

МСС 36 "Обезценка на активи" 

 
Оповестяване не се изисква при: 
 

                                                            
1 Браг, С. (2015), Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност".  МСФО 13 – 

2015, стр. 734 – 765 и разяснения – стр. 381 – 391. 
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Вид действие Регламентира / Попада в обхвата на: 
Изведена СС на активи на планове МСС 19 "Доходи на наети лица" 
Изведена СС на инвестициите на плановете за пен-
сионни доходи 

МСС 26 "Счетоводство и отчитане на планове 
за пенсионни доходи" 

Активите, за които възстановителната стойност е 
равна на справедливата стойност, намалена с разхо-
дите за освобождаване  

МСС 36 "Обезценка на активи" 

Извеждане на СС на пасиви и инструменти на собствения капитал 

Извеждането на СС на пасивите или на инструментите на собствения капитал (чл.34) се 
извършва чрез прехвърляне му на даден пазарен участник към датата на оценяване. 
Допусканията относно прехвърлянето на пасив или инструмент на собствения капитал са: 

а) При прехвърляне на пасив – той остава неиздължен, като изпълнението на 
задължението ще се изисква от пазарния участник приобретател на датата на оценката. 
Пасивът не се урежда с контрагента или погасява по друг начин;  

б) При прехвърляне на инструмент на собствения капитал – същият остава неиздължен, 
като правата и задълженията, свързани с инструмента, се поемат от пазарния участник 
приобретател. На датата на оценяване инструментът не се анулира или действието му не се 
прекратява по друг начин. 

При липса на наблюдаем пазар, който да предостави ценова информация относно 
прехвърлянето на пасив или на инструмент на собствения капитал (например защото 
договорните или другите правни ограничения възпрепятстват прехвърлянето), може да се 
наблюдава пазар на такива елементи, ако са държани от други страни като активи 
(например корпоративна облигация или кол-опция върху акциите на предприятието). 
(чл.35)  

Използват се максимално съотносими наблюдаеми хипотези и минимални на брой 
ненаблюдаеми хипотези. СС по естеството си представлява определяне на цената при 
обичайна сделка между пазарни участници при актуални към датата на оценяване пазарни 
условия за прехвърляне на пасив или инструмент на собствения капитал.(чл.36) 

Риск от неизпълнение на задължение 

Сама по себе си при извеждане на СС на всеки един от пасивите (чл.42) отчита риска от 
неизпълнение на задължение. Рискът от неизпълнение на задължение включва кредитния 
риск на самото предприятие (както е определено в МСФО 7 "Финансови инструменти: 
оповестяване") и други. Приема се, че рискът от неизпълнение на задължение не се променя 
след прехвърлянето на пасива. 

При извеждане на СС на пасивите (чл.43) се отчита, както кредитния риск (кредитната 
репутация) и всички други фактори, които биха могли да окажат влияние върху 
вероятността задължението да не бъде изпълнено. Степента на въздействие може да се 
различава в зависимост от самия пасив, например: 

а) от това дали пасивът е задължение за предоставяне на парични средства (финансов 
пасив) или за доставка на стоки или услуги (нефинансов пасив); 

б) от условията на евентуално кредитно подобрение, свързано с пасива.  
При извеждане на СС на пасива като разчетна единица (чл.44). Емитентът на пасив, 

издаден с неделимо кредитно подобрение от трета страна, което се отчита отделно от 
пасива, не взима предвид кредитното подобрение (например обезпечаване на дълг от 
третата страна) при оценяването на справедливата стойност на пасива. Ако кредитното 
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подобрение се отчита отделно от пасива, при оценяването на справедливата му стойност 
емитентът отчита не кредитната репутация на гаранта, а своята собствена.  

Пазарни рискове 

Финансовите активи и пасиви при извеждане на СС (§53) (= НС се приспадне пазарния 
риск) следва да се получи цената според кувача-продавача, която най представителна за СС 
при съответните обстоятелства (§ 70 и 71) 

Дружеството трябва да се увери че пазарния риск, който се определя е същия. Не се 
съчетават лихвен риск с ценови риск (двойно наслагване при промени например в цените на 
стоковите запаси). Пазарния риск се определя от всеки базисен риск, породен от 
нееднородни параметри.  

Кредитен риск 

Извежда се СС на група фин.активи и пасиви, свързани с даден контрагент се формира 
като НС на актива/пасива се намали с кредитния риск от самия конкретен 
контрагент.Вземат се предвид всички съществуващи договорености и обезпечения, които 
биха намалили риска от неизпълнение на задълженията.  

Оценяването на справедливата стойност отразява очакванията на пазарните участници 
относно вероятността за правоприлагане на подобна договореност в случай на 
неизпълнение на задълженията. (§56) 

Хипотези при методите за остойностяване 

При извеждане на СС се прилагат: 
- Методите за остойностяване да са максимално съотносими с наблюдаеми хипотези 

(като борсови, дилърски, брокерски пазари и др.); 
- Методите за остойностяване да се свеждат до минимум използване на ненаблюдаеми 

хипотези 
Хипотезите са съобразени от характера на актива или пасива, които пазарните участни-

ци вземат предвид при сделка (§ 69). (премия, сконто или дисконт за миноритарен дял и др.) 
Отбив не се изисква в разчетните единици на МСФО който изисква или позволяват оценя-
ването на СС. Отбивите или премиите трябва да бъдат: 

- съобразени с характера на актива или пасива (например премия за контрол, когато се 
оценява справедливата стойност на контролиращо дялово участие),  

- характеристика на притежаваното от предприятието (по-конкретно — блокажен кое-
фициент, с който се коригира обявената цена на актив или пасив, тъй като обичайният дне-
вен търгуван обем на даден пазар не е достатъчен, за да поеме количеството, държано от 
предприятието).  

При наличие на цена на активен пазар (т.е. хипотеза от 1-во ниво) за даден актив или па-
сив, при оценяване на СС – тази цена се ползва без корекция.  

Хипотези на база покупко – продажни цени 

При наличие на цена "купува" или "продава" (на дилърски пазар например), то СС неза-
висимо как е категоризирана (ниво 1,2 или 3) се ползва тази цена в спред "купува-продава" 
(§ 70). 

Допуска се използването на средна пазарна цена или други свързани с ценообразуването 
възприети практики на пазанирте участници. Средната стойност трябва да е в рамките на 
спреда "купува-продава" (§ 71).  
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Йерархия на справедливите стойности 

Има три йерархии за извеждане на СС, което е с цел улесняване на оповестяванията съг-
ласно МСФО. Най – висок ранг на обявените (некотирани) цени на активен пазар (хипотеза 
1 ниво) и най нисък – на ненаблюдаеми хипотези (3 ниво). 

При прилагането на различни в йерархията хипотези, се взема хипотезата с най – ниско 
ниво и тя се приема като ниво при извеждане на СС като цяло на актива или пасива. За да се 
оцени дадена хипотеза се изисква отчитане и преценяване на специфични за даден актив 
или пасив фактори.  

Хипотези от 1-во ниво 

Хипотезите от 1-во ниво са обявените (некоригирани) цени на активните пазари за иден-
тични активи или пасиви, до които предприятието може да има достъп към датата на оценя-
ване (§ 76).  

Акцентът (§ 78) при ниво 1 е за определяне: 
а) Стойността на основния пазар или при отсъствие на такъв — на най-изгодния пазар 

за дадения актив или пасив; както и 
б) на това дали предприятието може да сключи сделка за дадения актив или пасив на 

цената на този пазар към датата на оценяване. 
Изключения, когато се коригират стойности определени на активен пазар са: 
а) когато предприятието притежава голям брой сходни активи или пасиви като за всеки 

отделен актив или пасив е налице, но не е лесно достъпна, обявена цена на активен пазар. 
Тогава СС се извежда чрез алтернативен метод на ценообразуване (например 
ценообразуваща матрица). Това би довело до по – ниско ниво в йерархията на 
справедливите стойности;  

б) когато обявената цена на активен пазар не представлява СС към датата на оценяване. 
Установяват се събитията, които биха могли да повлияят на оценяването на справедливата 
стойност. Въпреки това, ако обявената цена се коригира, за да се отчете постъпилата нова 
информация, корекцията води до оценка на справедливата стойност, категоризирана на по-
ниско ниво от йерархията на справедливите стойности; 

в) когато СС на даден пасив или инструмент на собствения капитал се оценява въз 
основа на цената търгуван като актив на активен пазар, и тази цена трябва да бъде 
коригирана, за да бъдат отчетени специфичните за елемента или актива фактори Всяка 
коригирана обявена цена на актива води до категоризиране на оценката на справедливата 
стойност на по-ниско ниво от йерархията на справедливите стойности. 

Хипотези от 2-ро ниво 

Хипотезите от 2-ро ниво са тези хипотези за даден актив или пасив, различни от 
включените в ниво 1 обявени цени, които могат да бъдат наблюдавани пряко или косвено. 
(§ 81) 

Ако актива/пасива има определен срок (договор) то се наблюдава по същество за целия 
период.  

Хипотезите от 2-ро (§ 82) ниво включват следното:  
а) обявени цени на подобни активи или пасиви на активни пазари; 
б) обявени цени на идентични или подобни активи или пасиви на пазари, които не са 

активни; 
в) хипотези, различни от обявените цени, които могат да се наблюдават за актива или 

пасива, например: 
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 (i)  лихвени проценти и криви на доходност, наблюдаеми на обичайно обявявани 
интервали; 

 (ii)  предполагаеми колебания; както и 
 (iii)  кредитни спредове; 
г) пазарно потвърдени хипотези. 
Корекции при определяне на стойността при хипотеза от 2-ро ниво се определят от 

спецификата на актива или пасива. (§ 83) Факторите за определянето им са: 
а) състоянието и местоположението на актива;  
б) степента, в която хипотезите се отнасят до елементи, които са сравними; както и 
в) обема или степента на дейност на пазарите, на които се наблюдават хипотезите.  
В параграф Б 35 се описва използването на хипотези от 2-ро ниво за конкретни активи и 

пасиви. 
а) лихвен суап "плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви", 

основан на суаповия курс на Лондонския междубанков лихвен процент (LIBOR). Хипотеза 
от 2-ро ниво е суаповият курс на LIBOR, ако този курс е наблюдаем на обичайно обявявани 
интервали по същество за пълния срок на суапа; 

б) лихвен суап "плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви", 
основан на крива на доходността във валута. Хипотеза от 2-ро ниво е суаповият курс, 
основан на кривата на доходността във валута, наблюдаема на обичайно обявявани 
интервали по същество за пълния срок на суапа. Такъв би бил случаят, ако срокът на суапа е 
10 години и курсът е наблюдаем на обичайно обявявани интервали за 9 години, при условие 
че всяка разумна екстраполация на кривата на доходността за 10-тата година няма да бъде 
от значение за оценяването на справедливата стойност на суапа в неговата цялост; 

в) лихвен суап "плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви", 
основан на основната лихвена ставка на дадена банка. Хипотеза от 2-ро ниво е основната 
лихвена ставка на банката, получена чрез екстраполация, ако екстраполираните стойности 
са потвърдени от наблюдаеми пазарни данни, например корелация с лихвен процент, 
наблюдаем по същество за пълния срок на суапа; 

г) тригодишна опция по търгувани на борсата акции. Хипотеза от 2-ро ниво са 
предполагаемите колебания на курса на акциите, получени чрез екстраполация за година 3 
при наличието на следните две условия: 

 (i)  цените за едногодишни и двугодишни опции върху акции са наблюдаеми;  
 (ii)  екстраполираните предполагаеми колебания на стойността на тригодишна опция се 

потвърждават от наблюдаеми пазарни данни по същество за пълния срок на опцията.  
В този случай предполагаемите колебания могат да бъдат получени чрез екстраполация 

от предполагаемите колебания на стойността на едногодишни и двугодишни опции върху 
акции и потвърдени от предполагаемите колебания на стойността на тригодишни опции при 
акции на сравними предприятия, при условие че бъде установена корелация с 
едногодишните и двугодишните предполагаеми колебания; 

д) лицензионно споразумение. За лицензионно споразумение, придобито в бизнес 
комбинация и неотдавна договорено от придобитото предприятие (страната по 
лицензионното споразумение) с несвързаната страна, хипотеза от 2-ро ниво е 
лицензионното възнаграждение по договора с несвързаната страна, предвидено 
първоначално в споразумението; 

е) продукция в обект за търговия на дребно. За продукция, придобита в бизнес 
комбинация, хипотеза от 2-ро ниво е цената за клиенти на пазара на дребно или цената за 
търговците на дребно на пазара на едро, коригирана с отчитането на разликите в 
състоянието и местоположението между инвентарните и сравнимите (т.е. подобни) 
позиции, така че оценката на справедливата стойност да отразява цената, която би била 
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получена при такава сделка за продажба на продукцията на друг търговец на дребно, който 
ще довърши необходимите усилия по продажбата. Теоретично оценяването на 
справедливата стойност ще бъде същото, независимо дали цената на дребно е намалена или 
цената на едро повишена. Обикновено за оценяването на справедливата стойност се 
използва цената, която изисква най-ниско равнище на субективни корекции. 

ж) притежавани и използвани сгради. Хипотеза от 2-ро ниво е цената на квадратен 
метър за сградата (множествен показател за оценка), получена чрез наблюдаеми пазарни 
данни, например множествени показатели, получени чрез цени на наблюдаеми сделки, 
включващи сравними (т.е. подобни) сгради на подобни места. 

з) единица, генерираща парични потоци. Хипотеза от 2-ро ниво е множествен показател 
за оценка (например на печалбата, приходите или сходен измерител на резултата от 
дейността), получен от наблюдаеми пазарни данни, например множествени показатели, 
получени чрез цените на наблюдаеми сделки, сключени от сравними (т.е. подобни) 
стопански структури, като се вземат предвид оперативни, пазарни, финансови и 
нефинансови фактори. 

Хипотези от 3-то ниво  

Хипотезите от 3-то ниво са ненаблюдаеми хипотези за даден актив или пасив (§ 86).  
Използва се в най – краен случай. Оценяването при тази хипотеза се допуска съвсем 

малка достоверност – Ненаблюдаеми хипотези. Включват се допускания, относно 
ценообразуването на актив или пасив, както и допускания за риска (§ 87).  

Допускания за Риск (§ 88) – отразява се вътрешноприсъщия риск както за метода за 
оценяване, така и на различните хипотези. Всяка СС се определя след повлияване от риска1.  

При тази хипотеза обичайно предприятието разработва ненаблюдаема хипотеза въз 
основа на най- добрата информация (§ 89), която може да включа собствени данни на 
предприятието. При използване на собствени данни те трябва да бъдат коригирани, ако има 
достъпна информация за това, че останалите пазарни участници използват други данни или 
е налице специфичен за предприятието елемент, който не е достъпен за тях. 

В параграф Б36 се описва използването на хипотези от 3-то ниво за конкретни активи и 
пасиви. 

а) валутен суап с дълъг матуритет. Хипотеза от 3-то ниво е лихвен процент в 
определена валута, ненаблюдаем и без възможност да бъде потвърден от пазарни данни на 
обичайно обявявани интервали или по друг начин по същество за пълния срок на валутния 
суап. Лихвените проценти във валутен суап са суапов курс, изчислен от кривите на 
доходност на съответните държави. 

б) тригодишна опция по търгувани на борсата акции. Хипотеза от 3-то ниво е кривата 
на колебанията в стойността на акциите, получена въз основа на историческите курсове. 
Тази крива обикновено не отразява текущите очаквания на пазарните участници за 
бъдещите колебания в стойността на акциите, дори ако е единствената информация, 
налична за определянето на цената на опция. 

в) лихвен суап. Хипотеза от 3-то ниво е корекцията на средната пазарна консенсусна 
(незадължителна) цена за суап, разработена въз основа на данни, които не са пряко 
наблюдаеми и не могат да бъдат потвърдени по друг начин от наблюдаеми пазарни данни. 

г) извеждане от експлоатация на пасив, поет в бизнес комбинация. Хипотеза от 3-то 
ниво е текуща оценка въз основа на собствените данни на предприятието относно бъдещите 
изходящи парични потоци в резултат на изпълнението на задължението (включително 

                                                            
1 http://kpo.bg/wp-content/uploads/2010/07/KPO-IFRS-13_FINAL.pdf  
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очакванията на пазарните участници относно разходите за изпълнение на задължението и 
компенсацията, изисквана от даден участник на пазара при поемане на задължението за 
демонтиране на актива), ако не съществува обичайно достъпна информация за това, че 
пазарните участници ще използват други допускания. Тази хипотеза от 3-то ниво се 
използва в метода на настоящата стойност заедно с други хипотези като например текущ 
безрисков лихвен процент или коригиран с отчитане на кредита безрисков лихвен процент, 
ако отражението на кредитоспособността на предприятието върху справедливата стойност 
на пасива е отразено в сконтовия процент, а не в оценката на бъдещите изходящи парични 
потоци. 

д) единица, генерираща парични потоци. Хипотеза от 3-то ниво е финансова прогноза 
(например на паричните потоци или печалбата или загубата), разработена с помощта на 
собствени данни на предприятието, ако не съществува обичайно достъпна информация за 
това, че пазарните участници ще използват други допускания.. 

Заключение относно финансовите инструменти –  
отчитане, представяне и оповестяване 

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква да се правят приб-
лизителни оценки и предположения, които се отразяват на балансовата стойност на активи-
те и пасивите към датата на баланса, както и на отчетените приходи и разходи за периода. 
Когато се установи необходимост от промяна в приблизителните оценки, дружеството от-
чита тази промяна в текущите резултати за периода, в който тази промяна става известна. 

Приблизително оценената справедлива стойност на финансовите инструменти е опреде-
лена на базата на наличната пазарна информация, където има такава, или подходящи оце-
нъчни модели. Ръководството отчита че пазарната информация би могла да не отразява 
напълно стойността, по която даден финансов инструмент може да бъде действително реа-
лизиран. По преценка на ръководството е отчетено, че справедливата стойност на някои 
балансови позиции не се различава съществено от техните текущи балансови стойности. 
Това се отнася за паричните средства, предоставени кредити и депозити и други договорни 
вземания и задължения. Виждането на ръководството за тях е, че текущата балансова стой-
ност на тези активи и пасиви се доближава до тяхната справедлива стойност, особено кога-
то те са краткосрочни или лихвените им проценти се променят с промяната в текущите 
пазарни условия. 

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци Дружеството е приело като па-
рични средства и парични еквиваленти всички високоликвидни и свободно разполагаеми 
финансови активи под формата на пари в брой, средства по разплащателни и депозитни 
сметки с остатъчен срок до 90 дни. 

Банковите депозити са представени по цена на придобиване, включително начислената 
лихва. 

Първоначално финансовите активи, държани за търгуване, се признават по цена на при-
добиване, която е справедливата стойност на платеното възнаграждение. След първоначал-
ното признаване дружеството оценява финансовите активи за търгуване по справедлива 
стойност на базата на котираните цени купува на активен пазар. При липсата на котирани 
цени се използват техники за надеждно определяне на справедливата стойност на финансо-
вия инструмент чрез съпоставяне на текущата пазарна стойност на друг сходен финансов 
инструмент или определяне на дисконтираните парични потоци, които се очакват от финан-
совия инструмент чрез сконтови проценти, равняващи се на преобладаващия процент на 
възвръщаемост за финансовия инструмент. 
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Реализираните и нереализираните печалби и загуби, произтичащи от промени в справед-
ливата стойност на финансовите активи, държани за търгуване, се признават в Отчета за 
доходите като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи за периода на 
възникването им. Получените лихви по време на притежаването на финансови активи се 
отчитат като приходи от лихви. 

Всички покупки и продажби на финансови активи се признават на датата на търгуване 
т.е. датата, на която дружеството се ангажира да закупи или продаде актива. 

Кредитите, отпуснати от дружеството, се отчитат по амортизирана стойност. Амортизи-
раната стойност е стойността, по която са оценяват финансовите активи при първоначално-
то им признаване, минус погашенията на главницата, плюс или минус натрупаната аморти-
зация на разликата между първоначалната стойности стойността на падежа с използване на 
метода на ефективния лихвен процент и минус всяко намаление вследствие на обезценка и 
несъбираемост. Всички кредити се признават при фактическото отпускане на средствата на 
кредитополучателите. 

Разходите за изплатени обезщетения се признават в периода, в който възникват. Те 
включват разходите за изплатени обезщетения и разходите, свързани с оценка на дължимо-
то обезщетение. 

Периодично актюерът на дружеството прави оценка дали общо формираните резерви, 
намалени с отсрочените аквизиционни разходи, са достатъчни, за да покрият евентуални 
бъдещи плащания. Съгласно изискванията на регулаторните органи сумата на така форми-
раните резерви трябва да бъде обезпечена напълно с инвестиции във високоликвидни акти-
ви (парични еквиваленти, депозити, ценни книжа). При оценката за адекватността на резер-
вите се вземат под внимание паричните потоци, насочени за плащане на обезщетения, па-
ричните потоци, генерирани от събрани премии, изплатените комисионни. 

Пазарният риск е рискът от негативното движение на лихвените проценти, валутните 
курсове между различните валути и на пазарната цена на ценните книжа и другите финан-
сови инструменти. Тези движения оказват влияние върху рентабилността на дружеството. 
Дружеството винаги има експозиция спрямо движението на пазарните лихвени проценти, 
което оказва влияние върху финансовото състояние и паричните потоци. Лихвените маржо-
ве могат да варират в резултат от промени в пазарните условия. 

Лихвените проценти за активи и пасиви, деноминирани в български лева, се определят 
на базата на движението на основния лихвен процент, определян от Българската народна 
банка (БНБ), и колебанията им са предвидими в определена степен. Дружеството следи 
постоянно движенията при чуждестранните валути, несъответствията в лихвените нива и в 
матуритетната структура на своите активи и пасиви. Също така наблюдава текущо проме-
ните в цените и доходността на търгуваните държавни ценни книжа. Пазарният риск се 
следи активно, за да се осигури съответствие с пазарните рискови ограничения. 

Валутният риск е риск от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни 
курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на дружеството.  

Ликвидният риск представлява риска от невъзможност дружеството да посрещне теку-
щите и потенциалните си задължения, когато те са дължими, без да понесе неприемливи 
загуби. Несъответствието в матуритетната структура на активите и пасивите увеличава 
потенциално рентабилността, но увеличава също и риска от загуби. За да управлява този 
риск, дружеството поддържа във всеки момент високоликвидни активи. 

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят из-
цяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок.  
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СЪЩНОСТ И РЕГУЛАЦИЯ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО  
ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ 

гл.ас. д-р Мария Маркова1,  
УНСС  

Резюме 
Статията е провокирана от прилагането на Закона за публично-частно партньорство в България. 

Засегнати са проблеми, свързани с признаването на активи и оповестяването на информация в годиш-
ните финансови отчети на предприятията в резултат на договори за публично-частно партньорство 
(ПЧП). Разгледани са различни подходи за признаване на активи в резултат на ПЧП в международен 
аспект. Отделено е внимание на оповестяването на информация в годишните финансови отчети и по-
конкретно на декларацията за нефинансова информация и докладът за плащанията към правителството.  

Ключови думи: Публично-частно партньорство, подходи за признаване на активи в резултат на 
публично-частно партньорство, оповестяване на информация за дейности в резултат на публично-
частно партньорство. 

 
Abstract 
This article is provoked by the application of the PPP legislation in Bulgaria. It covers problems related to 

assets recognition and information disclosure in the annual financial statements for entities operating with 
PPP contracts. The paper presents different international aspects for recognising assets, acquired under the 
rules for PPP. The article pays attention to the disclosure of the information in the annual financial reports 
and to the declaration for non-financial information, and the report with the payments to the Government in 
particular. 

 Key words: Public Private Partnership (PPP); approaches for assets recognition, in case the acquisition 
is governed by a PPP contract; disclosure of activities, resulting from a PPP. 

Увод 

Публично-частното партньорство (ПЧП) е успешна форма на взаимодействие между 
държавата и частния бизнес с дългогодишни традиции по света. В България доскоро този 
вид сътрудничество се осъществяваше най-вече чрез концесионни сделки, регулирани от 
Закона за концесиите. Правителството от своя страна прояви законодателна инициатива и 
вече е факт Закон за публично-частното партньорство[1], съгласно който публично-част-
ното партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече пуб-
лични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга, за извърш-
ването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените 
публични средства и разпределяне на рисковете между партньорите. Новата правна регула-
ция е необходима форма на сътрудничество, когато изпълнението на проекта изисква пове-
че финансови средства от тези, които може да осигури публичният партньор, или в случаи-
те, в които не се реализират приходи от обществената услуга или те остават при обществе-
ния партньор. Законът регулира дейности от обществен интерес, в сферата на техническата 
и социалната инфраструктура и в обекти на зелената система.  

                                                            
1 mimim_bg@abv.bg 
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1. Приложно поле на ПЧП 

В теорията съществуват различни дефиниции на публично-частното партньорство. Спо-
ред автора най-точно е определението, което гласи, че публично-частното партньорство 
е дългосрочно сътрудничество между публични организации и частни субекти за це-
лите на ускорено, по-качествено и по-ефикасно предоставяне на публични услуги чрез 
оптимално разпределяне на отговорности, рискове, ползи и контрол [2]. 

Субекти, при които се създава счетоводна информация като резултат от договори за 
ПЧП, са публичният партньор, в лицето на държава, общини, публично-правни организа-
ции, неправителствени организации (ООН, УНИЦЕФ), европейски и световни структури, от 
една страна, и частният бизнес – от друга. При всяка от страните в публично-частното 
партньорство се генерира счетоводна информация, която следва да се представя в съответс-
твие с определени правила. В практиката успешно функционират различни форми на пуб-
лично-частно партньорство. В България, а и в международен план концесията се е утвърди-
ла като най-успешна форма на сътрудничество между публичния и частния сектор. (вж. 
фиг. 1).  

 
 

 
 
Източник: Consultation Paper for SCA, IPSASB, 2008. 

Фиг. 1. Форми на ПЧП в зависимост от степента на риска, ползите,  
отговорността и контрола, разпределени между публичния и частния партньор 

Счетоводството на проекти, във връзка с публично-частното партньорство изисква мно-
го ясно да се определи коя от страните в споразумението (публичният или частният парт-
ньор) ще носи рисковете, отговорностите, облагите и контрола върху инфраструктурата, 

 9. Строителство – притежание – експлоатация 

 7. Проектиране – строителство – финансиране – 
експлоатация  

 6. Проектиране – строителство – експлоатация – 
поддръжка 

Степени на участие на частния сектор

 8. Строителство – притежание – експлоатация –  
прехвърляне на собственост 

 4. Проектиране – строителство 
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обществените съоръжения и съответните публични услуги, предлагани на населението. При 
някои от представените взаимоотношения на фигурата ясно могат да се разграничат тези 
характеристики и съответно не възникват счетоводни проблеми за това, кой ще отчете акти-
ви в резултат на публично-частното партньорство. Приватизацията например се разглежда 
като обикновена сделка за покупко-продажба на актив. При държавните компании и дого-
ворености от типа "проектирай – построй" също може да се определи, че активите (инфрас-
труктура, обществени съоръжения и др.) са собственост на публичния партньор и остават 
негови по време на съвместното сътрудничество. В този случай публичният партньор (дър-
жавата или общината) извършват текущи разходи или отчитат строителство чрез възлагане. 

Проблемите, свързани със счетоводното отчитане при договор за публично-частно парт-
ньорство, обикновено възникват, когато в основата на партньорството е споделянето на 
рискове, отговорности, облаги и контрол между публичния и частния партньор. Това са 
партньорства, които се намират в средната част на фиг. 1 (оградени в черен квадрат от т. 5 
"Оперативни концесии" до т. 9 "Строителство – притежание – експлоатация"). При тези 
сложни взаимоотношения основна цел на сътрудничеството е споделяне на рискове, отго-
ворности, ползи и контрол. Възможно е рисковете да се понасят от едната страна, ползите – 
от другата, или да са разпределени между участниците по договорен от тях принцип. 

2. Международна практика по отношение на възприети подходи  
за признаване на активи в резултат на ПЧП 

В международен план са утвърдени различни подходи за признаване на активи в резул-
тат на ПЧП. 

Още през 1998 г. в Обединеното кралство Стандартизационният съвет на Великобрита-
ния (UK Accounting Standards Board) приема Приложение F "Частна финансова инициатива 
и сходни договори" като изменение към счетоводен стандарт 5 "Отчитане същността на 
сделките"[3]. Съгласно приложението страната, участник в частна финансова инициатива 
(ЧФИ), която ще признае актив в резултат на съвместната дейност, е тази, която получава 
ползите от актива и обезпечава рисковете за постигане на тези ползи. Ако тази страна е 
публичният партньор, срещу признатия актив той трябва да заведе съответстващо задълже-
ние да заплати на оператора разходите във връзка с актива. За да определи кой оповестява 
актив от съвместна дейност, Приложение F казва, че следва да бъде отделена дейността по 
изграждане на актив от последващата предоставяна услуга във връзка с този актив. Услуги-
те, които се предоставят впоследствие на населението или на публичната организация, се 
отчитат, като се спазват общите правила за отчитане на договор за услуга. Отделеният актив 
може да се класифицира в две категории – като актив, придобит по реда на финансов лизинг 
(поредица от плащания за придобиване на собственост), или като актив по реда на Прило-
жение F (права за предоставяне на услуги). Съгласно приложението кой ще отчита актива 
зависи от възможните вероятности за разпределянето на ползите и рисковете, които ще 
доведат до приходи и разходи от достъп до актива на страните.  

Факторите, които влияят за разпределяне на ползите и рисковете във Великобритания, са: 
 рискът на търсенето; 
 технологичното остаряване на актива; 
 вероятните промени на заложените разходи; 
 определянето на характеристиките на актива; 
 ангажиментът за рекултивация и остатъчният риск; 
 неустойките за неизпълнение на договора; 
 крайният потребител на услугата. 
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Подходът, възприет от Обединеното кралство, е да се изключи строителният риск от 
факторите, които определят кой ще оповестява актива, резултат от частната финансова 
инициатива. Приема се, че строителният риск предхожда и следователно е извън обхвата на 
концесионния режим. Като негов аналог е посочен факторът "определяне характеристиките 
на актива".  

През 2004 г. Евростат публикува допълнителна глава към ESA95 "Наръчник с указания 
за правителствения дефицит и правителствения дълг", озаглавена "Дългосрочни договори 
между правителството и неправителствени партньори (публично-частно партньорство)"[4]. 
В наръчника Евростат помества насоки за отчитане на собственост, придобита в резултат на 
публично-частно партньорство. Съгласно насоките съвместно придобит актив се отчита от 
оператора само когато той носи икономическите рискове по договор за ПЧП. Във всички 
останали случаи актив се отчита от публичния сектор. Евростат дава пояснение, че иконо-
мическият риск включва: строителния риск, риска на възможностите и риска на търсенето 
(вж. фиг. 2). Пояснено е също, че трите риска трябва да се носят едновременно от оператора 
като условие за отчитане на актив.  

 

 
Източник: Съставено от автора по информация от Евростат. 

Фиг. 2. Фактори, определящи признаване на актив  
от оператора според Евростат 

През септември 2005 г. Бордът по счетоводни стандарти в Южна Африка (Accounting 
Standards Board of South Africa) приема Насоки за счетоводно отчитане на публично-
частното партньорство.  

В тях са разграничени два вида публично-частно партньорство: 
 с институционален интерес; 
 с търговски цели.  

В насоките са представени различни подходи за признаване на собственост в зависимост 
от вида на публично-частното партньорство (вж. фиг. 3). Общият критерий за двата вида е 
кой остава собственик в края на договора за ПЧП.  

 
При ПЧП с институционален 

интерес 
При ПЧП с търговски  

цели 

• Публичният партньор 
 

• Кой контролира актива? 
• Кой е собственик на актива след приключване на дого-
вора за ПЧП? 

Фиг. 3. Фактори, определящи признаване на актив от публичния сектор,  
Насоки за отчитане на публично-частното партньорство в Южна Африка 

В съответствие с легални изисквания в Южна Африка при съвместни проекти, свързани 
с недвижима собственост, е задължително в края на съвместната дейност активите да оста-

Строителен риск Риск на 
възможностите

Риск на 
търсенето 

Икономически 
риск 
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нат правителствена собственост. За проекти в областта на строителството или експлоатаци-
ята на движима собственост се прилагат правилата за финансов или оперативен лизинг. 

 
Алтернативни подходи за отчитане на публично-частното партньорство 
Подход за признаване на актив на база лизинг (Lease Approach) 
При дългосрочните договори за публично-частно партньорство в практиката е възприет 

и подход за отчитане на актив на база лизинг. Ако договорът за ПЧП е структуриран като 
оперативен лизинг, няма основание активът да променя своя собственик в нито един етап от 
партньорството, но ако в договора се съдържа елемент на финансов лизинг, е необходимо 
да се дефинират рисковете и ползите по трансфера на актива към друга страна и в съответс-
твие с приетия стандарт за лизинг страната с характеристики на лизингополучател да отчете 
актив. Тя следва да извърши тези действия, като се съобрази с общоприетия счетоводен 
принцип за предимство на икономическото съдържание пред правната форма и действащи-
те счетоводни стандарти (МСС 17 и СС 17). 

Изложеното може да се обобщи по следния начин: 
• при оперативен лизинг – собственикът на актива не се променя; 
• при финансов лизинг – собственик на актива става лизингополучателят. 
 
Подход за признаване на актив на база притежавани права и поети задължения 

(Unbundling/Components – Rights and Obligations) Approach) 
Съдържанието на този подход гласи, че публичният партньор, респ. операторът, призна-

ва само тази част от съвместния актив, за която носи риск и получава ползи. По този начин 
всяка от страните отчита само частта, която контролира.  

Описаният подход крие много практически проблеми. Смисълът на публично-частното 
партньорство е да се споделят рискове и ползи, докато прилагането на подхода предполага 
разделянето им, а не споделянето. Освен това много трудно счетоводителите могат да опре-
делят частта, която засяга публичния партньор или оператора. Двете страни могат да при-
ложат двоен стандарт, защото са водени от различни интереси в партньорството.  

В България няма разписани правила за счетоводно признаване на активи в резултат на 
ПЧП. Националните счетоводни стандарти не предвиждат конкретни текстове по отноше-
ние третирането на активи в резултат на ПЧП. Би могло да се приеме, че все пак има утвър-
дени практики по отношение на отчитане на концесионни договори с оглед традициите по 
прилагане на концесията като най-успешно прилагана форма на ПЧП у нас. Според автора 
могат да се възприемат и прилагат подходите, утвърдени в международен план или да се 
разработят счетоводни правила, съобразени с националните специфики. 

3. Оповестяване на информация, във връзка с договорите  
за публично-частно партньорство 

Взаимоотношенията между субектите, участници в договори за публично-частно парт-
ньорство по своята същност засягат обществен интерес. Този факт предполага създаване на 
публична и общодостъпна информация, във връзка с тези дейности. Счетоводното законо-
дателство изисква в годишните финансови отчети на предприятията от обществен интерес 
да бъде представена определена качествена и добре систематизирана информация Финансо-
вите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и 
финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения 
капитал. Вярнотото и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от 
операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за приз-
наване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стан-
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дарти. За да бъде постигнат този ефект законодателят изисква съдържанието на финансови-
те отчети да бъде представено ясно и разбираемо[6].  

Съгласно последните промени в Закона за счетоводство в България, продиктувани от 
общата промяна на европейското законодателство [7] за някои дейности и в някои опреде-
лени случаи предприятията следва да правят и допълнителни оповестявания. Тъй като пуб-
лично-частните отношения като цяло касаят обществения интерес, именно при оповестява-
нето на тези дейности има редица нови моменти. Акцент са декларацията за нефинансова 
информация и допълнителните оповестявания, наложени за предприятията в добивната 
промишленост в докладът за плащанията към правителството.  

Нефинансовата декларация следва да включва описание на политиките, които предприя-
тието е приело и следва по отношение на екологичните и социалните въпроси, включително 
дейностите, които е извършило през отчетния период и резултатите от тях [6]. 

Целта на годишният доклад за плащанията към правителствата е да отразява същността, 
а не формата на съответните плащания или дейности, свързани с добивната промишленост.  

Именно тази информация обичайно касае договори за ПЧП и трябва да бъде ясно предс-
тавена и добре систематизирана. Това ще бъде и основното предизвикателство пред предп-
риятията при изготвяне и оповестяване на законоизискуемата информация в разбираем вид 
за потребителите на финансови отчети. 

Заключение 

Съществуват различни подходи за признаване на активи в резултат на ПЧП, но от съ-
ществено значение от счетоводна гледна точка е да бъдат утвърдени ясни правила между 
публичния и частния партньор по отношение на въпроса кой ще признае актив в резултат на 
партньорството. За тази цел в счетоводната политика на партньора следва да бъде оповестен 
избрания подход за признаване на актив от съвместната дейност и съществените счетоводни 
аспекти, свързани с признаването на актив да бъдат ясно и систематизирано оповестени за 
всеки отделен договор. 
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Abstract 
The importance and relevance of the accounting basis topic as per the last Accountancy Act are 

indisputable. Applying Accounting Standard (AS) 42 First-time Adoption of National Accounting Standards 
(NAS) outlines new challenges for the accounting system in an ever changing economic environment. In the 
paper a literature review of accounting standards in Bulgarian literature is conducted. The impact of the 
regulatory framework for the accounting activity in Bulgaria is examined. The theoretical and methodological 
aspects of the adoption and first time implementation of IFRS as applicable accounting basis in our country is 
analyzed. Methodology involves a survey among Bulgarian enterprises, as expectations are defined and the 
effects of introduced one-off transitional arrangements as per NAS. 

Keywords – Standardization, Аccounting basis Accounting Standard 42,IFRS 1 
 
Резюме 
Значимостта и актуалността на проблемите по избор на счетоводна база в контекста на последния 

Закон за счетоводството са безспорни. Прилагането на СС 42 Прилагане за първи път на Национални-
те счетоводни стандарти очертава нови предизвикателства пред счетоводната система в условия на 
променяща се икономическа среда.  

Извършен е литературен преглед на счетоводната стандартизация в българската литература. Изс-
ледвано е влиянието на нормативната рамка върху организацията на счетоводството в България. Ана-
лизирани са теоретико-методологичните аспекти на приемането и прилагането за пръв път на МСФО, 
като приложима счетоводна база в страната ни. Чрез проведено анкетно проучване сред предприятия-
та в България, са дефинирани очакванията и ефектите от въведения еднократния преходен режим към 
НСС. 

Ключови думи – стандартизация, счетоводна база, СС 42,МСФО 1 

Въведение 

Транспонирането на новите европейски изисквания у нас бе осъществено чрез приема-
нето на нов Закон за счетоводството, който влезе в сила от 1 януари 2016 г. Новият закон 
потвърди регламентацията на двете счетоводни бази за изготвяне на финансови отчети – 
международните счетоводни стандарти и националните счетоводни стандарти. Считано от 
01.01.2016 г., Международните счетоводни стандарти (МСС), респ. Международните стан-
дарти за финансово отчитане (МСФО) задължително следва да се прилагат от предприятия-
та от обществен интерес, регламентирани в т. 22 от пар.1 на Допълнителните разпоредби на 
закона. Всички категории предприятия, които не са предприятия от обществен интерес 

                                                            
1 е-mail: nasiafilipova@gmail.com 
2 е-mail: l_kamburova@abv.bg 
3 е-mail:radka_bl@abv.bg 
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могат с еднократен преходен режим1 да прилагат НСС. Запазва се обаче изискването, че 
ако едно предприятие е избрало да прилага МСС, но по смисъла на новия Закон за счето-
водство, то тогава няма право да се връща към НСС.  

Някои български автори в областта на счетоводството, оценяват като правилно приетото 
законодателно решение, в опит да се коригира предишно решение на българския законода-
тел, основаващо се на разширен обхват на предприятията задължително прилагащи МСС в 
ЕС [8]. Предоставената законова възможност за по-пълно и всеобхватно прилагане на На-
ционалните счетоводни стандарти следва да се оцени професионално като значим и поло-
жителен момент в новия Закон за счетоводството, поради факта, че те са значително по-
адекватни и уместни за националната ни икономика и българските предприятия [16]. 

В продължение на приемането на новия Закон за счетоводството, настъпи и последваща 
промяна в счетоводното законодателство – приемане на нови и допълнени Национални 
счетоводни стандарти. В закона не се дава определение, но съгласно разпоредбите на чл. 36, 
Националните счетоводни стандарти се приемат от министерския съвет и са в съответствие 
с актовете на Европейския съюз и националните особености. Тази промяна влезе в сила с 
Постановление №394 на Министерския съвет от 30.12.2015г. Чрез него се връща името 
Национални счетоводни стандарти (НСС) от наименованието Национални стандарти за 
финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащо до края на 
2015г. Значително са допълнени Общите разпоредби, като в някои от стандартите се внасят 
незначителни промени и допълнения – СС №1 Представяне на финансови отчети и СС 27 
Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. 
Нов момент в НСС е приемането на СС 42 Прилагане за първи път на Националните сче-
товодни стандарти.  

1. Стандартизация на счетоводството в условия  
на променяща се икономическа среда.  

Нормативно регламентиране на счетоводството в България 

В условията на пазарно стопанство организацията на счетоводството като практическа 
дейност е предмет на нормативно регулиране. Сред правните норми, формулиращи норма-
тивната рамка на счетоводството у нас, водещо влияние върху неговата организация имат: 
Законът за счетоводството, Националните счетоводни стандарти (НСС) и Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО). 

Счетоводната стандартизация, като понятие, е сравнително ново в нашата научна лите-
ратура. Изследвания, посветени на стандартизацията на счетоводството, се откриват в тру-
довете на Иван Душанов, Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян и други изя-
вени български учени2. Иван Душанов определя стандартизацията като "способ и основно 
направление в хармонизирането и сближаването на организацията на счетоводството в ус-
ловията на глобализация в световната икономика" [10]. Стандартизацията в счетоводството 
има за обект и същевременно за цел – организацията на счетоводството, респ. нейното 
"пригаждане" за нуждите на счетоводното информационно осигуряване на мултинационал-
ните компании [10]. Според Снежана Башева "счетоводната стандартизация представлява 
установяването на строг и тесен набор от унифицирани счетоводни правила и фундамен-
                                                            
1 До края на 2016 г. - за микро, малки и средни предприятия, и до края на 2017 г. - за големи предпри-
ятия. 

2 Стандартизацията в счетоводството заема централно място в трудовете на българските учени: проф. 
д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Дамян Дамянов, доц. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Васил Божков, 
проф. д-р Бойчинка Йонкова, доц. д-р Бойка Брезоева, доц. д-р Христина Орешкова, д-р Христо 
Маврудиев, д-р Николай Орешаров и др. 
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тални принципи, използвани от отделните страни в тяхната счетоводна практика" [13]. Да-
ниела Фесчиян защитава тезата, че "стандартизацията на счетоводството в предприятията от 
публичния сектор е обективно необходим, динамичен процес, чрез които се постигат създа-
ване и прилагане на общоприети правила за регулиране на счетоводната система, унифици-
ране на структурата и съдържанието на финансовите отчети и удовлетворяване на интере-
сите на обществото от надеждна информация за публичните финанси" [15]. В своя труд 
Борислав Боянов достига до извода, че "стандартизацията представлява исторически детер-
миниран процес, чието възникване и развитие водят до качествени промени в счетоводство-
то, свързва се с изграждането на организацията на счетоводството, като има за цел получа-
ването на висококачествена информация за целокупната дейност на предприятието" [7]. 

Сред европейските и американските автори стандартизацията като понятие има богата 
история. Редица изследвания са посветени на счетоводните стандарти, някои от които с 
подчертан теоретичен характер [18,20], други с практическа насоченост [17], а трети се 
позовават на сравнителния и историческия подход [19,21]. Като цяло бихме могли да обоб-
щим, че всички тези автори определят стандартизацията като инструмент за международна 
сравнимост на финансовите отчети. Крайният резултат е състояние на единство. 

Нуждата от сближаване и хармонизиране на счетоводната практика в различните страни 
се очертава като основен въпрос, стоящ пред съвременното счетоводство. Концепцията за 
счетоводна хармонизация не се разглежда еднозначно. Понякога тя е взаимно заменяема с 
концепцията за счетоводна стандартизация доколкото те имат общи черти. Според други 
автори, "счетоводната хармонизация е процес, целящ постигането на сравнимост във фи-
нансовото отчитане, в счетоводните стандарти и практики на национално равнище, който 
стеснява границите на различия елиминира нежеланите алтернативни практики" Счетовод-
ната хармонизация се основава на стандартизацията" [13]. В този ред на мисли, стандарти-
зирането се възприема като способ за глобализация във финансовото отчитане, а не като 
възможност за постигане на пълна унификация и стандартизация на счетоводство в свето-
вен мащаб. "Пълната унификация и стандартизация са невъзможни поради разнородните 
нормативни актове и регулатори на счетоводната практика; различният фискален режим в 
отделните страни; различният статут на предприятията, спецификата в конкретното предп-
риятие; кадровата осигуреност със специалисти, притежаващи широки познания в областта 
на счетоводството, финансите, банковото дело, математическото моделиране и икономик-
сът като цяло" [14]. 

Стандартизацията се свързва с разработването и прилагането на счетоводните 
стандарти като рамка, общи принципи и правила, които трябва да бъдат интегрирани в 
счетоводната политика на предприятието и да се съблюдават от счетоводителите в тяхната 
текуща работа и при обобщаването на счетоводната информация под формата на финансови 
отчети [7]. Изразява се становището, че най-ярко проявление на счетоводната стандартиза-
ция са МСФО, доколкото те се наложиха като отчетна база в редица страни в резултат на 
процеса на глобализация и на произтичащата от нея необходимост за създаване на общ 
международен счетоводен език, независим от различията в националните счетоводни моде-
ли и норми, който дава ясна, сравнима, обективна и общоразбираема информация за финан-
совото състояние, паричните потоци и резултатите от дейността на предприятията, предста-
вена в техните финансови отчети. 

В исторически план, началото на хармонизацията в областта на счетоводството в Евро-
пейския съюз се поставя с приетата през 1978 година Четвърта директива на съвета от 25 
юли 1978 година относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества 
(78/660/ЕИО). Eдин от основните мотиви за приемането на Директивата е съгласуване на 
националните разпоредби относно съставянето и съдържанието на годишните финансови 
отчети и годишните доклади за дейността, методите за оценка, както и официалното публи-
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куване на тези документи. Четвърта директива е последвана от Седма директива на Съвета 
от 13 юни 1983 година относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО), която 
урежда реда и организацията за консолидиране на обобщената счетоводна информация от 
годишните финансови отчети на включените в икономически групи предприятия. 

Основната задача на Четвърта и Седма директива, бе да се наложат изисквания за изгот-
вяне на финансови отчети на дружества с ограничена отговорност и да се определят мини-
малните изисквания с оглед подобряване съпоставимостта на равнище ЕС. Това, от своя 
страна, спомага за по-добро функциониране на единен пазар и по-конкретно – за увеличен 
достъп по финансиране, намаляване на капиталовите разходи и засилване на трансгранич-
ната търговия, сливанията и поглъщанията. Дружествата с ограничена отговорност у нас, 
според Търговския закон [6], са ООД, АД и КДА (командитно дружество с акции), но в 
редица страни членки обхватът на предприятията е разширен, каквато възможност се пре-
доставя според директивата, което е възприето и у нас – към тях се отнасят не само търгов-
ските дружества с ограничена отговорност, но и тези с неограничена отговорност (събира-
телни дружества, еднолични търговци, командитни дружества без акции), неперсонифици-
рани дружества и др. [3]. 

С цел по-доброто функциониране на вътрешния пазар, публично търгуваните дружества 
на територията на ЕС, трябва да прилагат единен набор от висококачествени международни 
счетоводни стандарти при изготвянето на техните консолидираните финансови отчети. Това 
предполага постигането на единен набор от глобални счетоводни стандарти за финансово 
отчитане. Така се стига до приемането през 2002 година на Регламент (EO) № 1606/2002 г., 
с който се даде генерално решение на проблема за регулаторната рамка за финансово отчи-
тане на мултинационалните корпорации, базирани на територията на ЕС и с който 
МСС/МСФО се въвеждат в Европейския съюз. В Регламента се изразява становището, че 
"изискванията към отчетите, залегнали в тези директиви, не могат да осигурят високо рав-
нище на прозрачност и сравнимост на финансовите отчети от страна на публично търгува-
ните дружества от Общността, което е необходимо условие за изграждането на цялостния 
капиталов пазар, който да работи ефективно, гладко и резултатно. По тази причина е необ-
ходимо да се допълни правната рамка, прилагана по отношение на публично търгуваните 
дружества" [2]. Опасенията за противоречие между Европейските директиви и МСФО до-
веждат до разбирането, че не трябва да се издават нови или да се изменят повече счетовод-
ните директиви, а да се насърчи работата на СМСС за установяване на единна счетоводна 
рамка на международни ниво [22]. 

Регламент (EO) № 1606/2002 г. задължава, считано от 1 януари 2005 г., европейските 
дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в Европейския 
съюз, да изготвят консолидираните си финансови отчети на база Международните счето-
водни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане и свързаните с тях 
Разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти и одобрени от 
Европейския съюз. На държавите членки бе дадена възможност да изискват или да разре-
шат тази счетоводна рамка да се прилага и за консолидираните отчети на дружества, нетър-
гувани на европейски пазари, както и за индивидуалните финансови отчети, независимо 
дали дружеството е допуснато за търговия на регулиран пазар на ЕС. В това отношение 
България изпревари влизането си в Европейския съюз, налагайки МСФО като задължителна 
база за финансовите отчети на банки, застрахователни и инвестиционни дружества, осигу-
рителни предприятия и предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публично-
то предлагане на ценни книжа [5], считано от 1 януари 2003 г., но за микро, малките, сред-
ните и големите предприятия продължават да действат националните счетоводни 
стандарти, съответно националното законодателство, в които намират отражение 
заложените цели от счетоводните директиви на ЕС.  
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Стремежът към опростяването на отчетния процес и на финансовите отчети на малките 
и средните предприятия (МСП) в ЕС предизвика Европейската комисия и подпомагащите я 
органи да предприемат редица мерки. Още през 2004 г. стартира процесът по установяване 
на статута на МСП и същевременно на опростяване на дружественото право, намаляване на 
административната тежест и на изискванията към финансовите отчети. На 13 март 2012 г. 
се публикува и Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)1 
относно заменянето на Четвъртата и Седмата директива с една единствена Директива от-
носно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните док-
лади на някои видове предприятия. В отговор на което, Европейският съюз подготви и прие 
Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолиди-
раните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за измене-
ние на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Дирек-
тиви − 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. 

Целта на новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС е облекчаване на малкия бизнес, на-
маляване на изискванията по отношение отчетността на предприятията, като дава възмож-
ност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малките предприя-
тия. В съобщението на Европейската Комисия, озаглавено "Мисли първо за малки-
те!"/"Small Business Act" (SBA) за Европа [1], прието през юни 2008г. и преразгледано през 
февруари 2011г., се подчертава централната роля, която изпълняват малките и средните 
предприятия в икономиката на ЕС, като целта на съобщението е да се подобри цялостният 
подход към предприемачеството и принципът "мисли първо за малките" да залегне във 
формулирането на политиката от регулирането до предоставянето на публични услуги. 
Преди всичко, приемайки тази директива, ЕС запазва традицията да остави правото на 
страните – членки самостоятелно да решават как да транспонират нейните изисквания съ-
образно специфичните особености на националните си законодателства. 

Изхождайки от предоставената законодателна възможност за преминаване за първи път 
от МСС към НСС, пред всяко предприятие, което към 1 януари 2016 г. отговаря на крите-
риите за микро, малко, средно или голямо предприятие стои огромното предизвикателство 
за еднократно връщане към националните счетоводни стандарти, след приемане на СС 42 
Прилагане за пръв път на Националните счетоводни стандарти [11]. 

2. Първоначално приемане и прилагане на МСФО –  
методология и технология на отчетния процес 

Предприятията, които в условията на предишния Закон за счетоводството са изготвили 
финансовия си отчет за 2015 г. по НСС могат през 2016 г. да изготвят финансовите си отче-
ти на база МСС по избор, като във връзка с преминаването към МСС следва да спазват 
изискванията на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за фи-
нансово отчитане. Въпрос на продължаваща дискусия сред българските автори на счето-
водна литература е възприемането на СС 42 като аналог на МСФО 1. 

МСФО 1 е изготвен като следствие на решението на ЕС за прилагане на МСС към кон-
солидираните финансови отчети на борсово регистрираните компании от началото на 2005 
г. Първоначалната версия на стандарта бе приета през 2004 г. и се отнасяше за отчетни пе-
риоди започващи на или след 1 януари 2004 г., като по-ранното му прилагане също беше 

                                                            
1 Становище на специализирана секция "Единен пазар, производство и потребление" относно "Пред-
ложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, 
консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия" COM 
(2011) 684 final – 2011/0308 (COD). 
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допустимо. През 2010 г. Съветът по МСС издаде "Подобрения на МСФО", които внесоха 
три последователни подобрения и в МСФО 1. Стандарта е изменян според годишни подоб-
рения на цикъл 2009 – 2011г., публикувани през май 2012г., както и от цикъл 2011 – 2013г. 
публикувани през декември 2013г., като измененията влизат в сила за годишни периоди 
започващи на или след 1 юли 2014г.  

МСФО 1 очертава отчетните процедури, които предприятията следва да спазват при 
преминаване от досегашната им счетоводна база (например, НСС за предприятията в Р Бъл-
гария) към Международните счетоводни стандарти. В стандарта са изложени три основни 
цели на неговото прилагане: 

-  да се постигане съпоставимост, прозрачност и облекченост на процеса на прехода 
към МСФО/МСС;  

- да се даде подходяща начална точка за счетоводно отчитане по изискванията на 
МСФО, и  

- преминаването да се извърши при стойност, която не надхвърля ползите от него.  
МСФО 1 очертава четири важни условия, на които следва да отговаря отчитащото се 

предприятие, при представянето на първия си финансов отчет по МСФО: 
• Еднократно прилагане на стандарта1. Използва сe само в период на преход към 

МСФО/МСС. В други случаи няма приложение. 
• Правят се ретроспективни преизчисления на началните салда към датата на прехода. 

В следствие на тези преизчисления във финансовия отчет и приложенията към него 
се представят два сравними периода. 

• Налице е възможност за няколко допустими изключения от ретроспективни преиз-
числения и няколко задължителни изчисления от ретроспективни преизчисления. 

• Неприложимост на МСС 8 и на преходните разпоредби на останалите стандарти. 
МСФО 1 се прилага от предприятия, които изготвят и представят своя първи финансов 

отчет по МСФО. Предприятията следва да приложат стандарта не само в първия си финан-
сов отчет по МСФО, но и във всеки един междинен финансов отчет в съответствие с МСС 
34 за онази част от периода, която е обхваната от първия годишен финансов отчет по 
МСФО. Ако, 20ХХ е първият годишен период, за който се изготвя финансов отчет по 
МСФО, следователно тримесечни, шестмесечни или деветмесечни отчети за 20ХХ, ако се 
изготвят също следва да съответстват с МСФО. Първи финансов отчет по МСФО на дадено 
предприятие е първият годишен отчет, в който предприятието чрез изрично и безусловно 
изявление обявява в своите оповестявания, че спазва абсолютно всички МСФО. Съгласно 
параграф 2 от стандарта, първи финансов отчет по МСФО, ще бъде признат, ако предприя-
тията са представили своите предишни финансови отчети в следните ситуации: 

• съгласно националните общоприети национални стандарти и принципи, които по ни-
какъв начин не съответстват на МСФО, напълно са в противоречие с МСФО;  

• в съответствие с МСФО във всички аспекти, с изключение на това, че финансовият 
отчет не съдържа изрично и безусловно изявление, че съответства на МСФО;  

• ако предишният отчет съдържа категорично изявление за съответствие с някои, но не 
с всички МСФО; 

• ако предишният отчет е изготвен в съответствие с общоприетите национални стан-
дарти, несъответстващи на МСФО, но някои пера, които не са обхванати от нацио-
нални изисквания, са отчетени по МСФО;  

                                                            
1 Под еднократно прилагане се разбира, че стандартът може да се приложи един път от предприятие-
то. Преходът е еднократен процес. 
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• ако предишният отчет е изготвен в съответствие с общоприетите национални стан-
дарти с изравняване на някои пера към стойностите съгласно МСФО; 

•  ако е изготвяло финансов отчет съгласно МСФО само за вътрешно ползване, без те 
да са предоставяни на собствениците или на други външни ползватели; 

• ако е изготвяло пакет от отчети съгласно МСФО с цел консолидация, без да изготви 
пълния набор от финансови отчети съгласно дефиницията, дадена в МСС1 Предста-
вяне на финансови отчети или не е представяло финансов отчет за предходни периоди. 

Стандартът не се прилага при следните три ситуации, а именно: 
• Когато през текущата година предприятието прекратява отчитането по националните 

стандарти и се отчита само по МСФО и, когато предприятието е представило през 
предходната година финансовия си отчет съгласно националните счетоводни стан-
дарти и този финансов отчет съдържа изрично изявление и оповестяване за спазване 
на МСФО. 

• когато през предходната година предприятието е изготвило и представило финансо-
вия си отчет съгласно националните си изисквания заедно с друг комплект финансо-
ви отчети, който съдържа изрично оповестяване за спазване на МСФО и 

• когато предприятието е изготвило и представило финансов отчет през предходната 
година, в който изрично е оповестено за спазване на МСФО и одиторите са квалифи-
цирали своя доклад по този финансов отчет;  

Разпоредбите на МСФО 1 са систематизирани като правила (насоки), които предприяти-
ята трябва да спазват, както са разписани. В прехода към МСФО има две важни дати: "дата 
на прехода" и "дата на приемане/отчитане". "Дата на прехода" е началото на най-ранния 
период, за който едно предприятие представя пълна сравнителна информация съгласно 
МСФО в своя първи финансов отчет по МСФО. Датата на прехода зависи от две условия: 
датата на приемане на МСФО и броят години, за които предприятието е решило да изготви 
и представи сравнителна информация заедно с финансовата информация за годината на 
приемане на МСФО. Дата на приемане/отчитане за първия финансов отчет по МСФО е 
краят на най-късният период, обхванат от финансовия отчет или от междинен финансов 
отчет, ако има такъв по МСС 34. За МСФО 1 това е друга критична дата, тъй като на базата 
на тази дата предприятието, прилагащо МСФО за първи път, определя счетоводните поли-
тики, които ще бъдат прилагани при изготвянето на встъпителния баланс по МСФО. Пред-
приятие ако реши да приложи за първи път МСФО през 20ХХ и да представи сравнителна 
информация само за една година, то краят на първия отчетен период по МСФО ще е 31 
декември 20ХХ, а последният отчетен период по НСС ще е 20ХХ – 1. Предприятието след-
ва да изготви и представи встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО към дата-
та на преминаване, това ще е 1 януари 20ХХ-1. То последният отчетен период по НСС ще е 
20ХХ-2 г., а краят на сравнителния период е на 31 декември 20ХХ – 1.  

Етапите в прехода към МСФО са систематизирани в следната последователност: пър-
ви етап – избор на счетоводни политики, които са в съответствие с МСФО; втори етап – 
изготвяне на встъпителен баланс по МСФО на датата на прехода/преминаване по МСФО, 
като отправна точка за последващото отчитане по МСФО; трети етап: – представяне и опо-
вестяване на първите финансови отчети и междинни финансови отчети по МСФО; четвърти 
етап – представяне и оповестяване на информация в първия изготвен финансов отчет по 
МСФО. 

Първият етап, който представлява избор на счетоводни политики, които са в съот-
ветствие с МСФО 1,е най-важната стъпка, която стои като решение пред предприятието. 
Ръководството следва да избере първоначалните счетоводни политики по МСФО, на прин-
ципа на уместността и надеждността. Всяко предприятие следва да избере и прилага същите 
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счетоводни политики, които е използвало през всички периоди, представени в първия фи-
нансов отчет по МСФО. Стандарта изисква и тези счетоводни политики да спазват всички 
актуални МСФО/МСС, които са в сила към датата на отчитане по първия финансов отчет. 
Съответно предприятията извършват анализ на прилаганата до момента счетоводна база и 
ако тя не отговаря на приложимите изисквания по МСФО/МСС следва да се промени. 

Вторият етап включва – всяко предприятие, което приема МСФО за първи път, съглас-
но МСФО 1 следва да изготви встъпителен отчет за финансовото състояние (встъпителен 
баланс) към датата на преминаване към МСФО. Този встъпителен баланс е възприето да се 
нарича, че е отправна точка на счетоводното отчитане на предприятието по МСФО. Този 
встъпителен финансов отчет/баланс, следва да бъде изготвен, но не е задължително негово-
то представяне в първия финансов отчет по МСФО. В подготовката на встъпителния фи-
нансов отчет/баланс по МСФО, са задължителни следните четири корекции: 

1. Признаване на всички активи и пасиви, чието признаване се изисква по МСФО. От 
това изискване се очаква, че много предприятия ще трябва да признаят допълнителни 
активи и пасиви, които се отчитат по МСФО. Примери, които могат до доведат до 
такъв ефект са: отложени данъчни облекчения по МСС 12 Данъци върху дохода; пен-
сионни планове с твърди доходи по МСС 19 Доходи на наети лица; активи и пасиви 
по някои финансови лизинги МСС 17 Лизинг; деривативни финансови инструменти 
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване; плащанията на базата на 
акции по МСФО 2 Плащане на базата на акции; вътрешни разходи по развойна дей-
ност МСС 38 Нематериални активи и др. 

2. Отписване на пера от активите или пасивите, ако МСФО не позволява признаването 
им. Някои активи и пасиви, които са се признавали от досегашната счетоводна база 
ще трябва да се отпишат, примерно – отсрочени данъчни активи, когато сумата не е 
вероятна МСС 12 Данъци върху дохода; вътрешно генерирани нематериални активи 
МСС 38 Нематериални активи и др. 

3.  Рекласифициране на пера или прекласифициране на позиции, които по предишните 
счетоводни бази, са признати като един вид активи, пасиви или елементи на собстве-
ния капитал, но съгласно МСФО, са различни видове активи, пасиви или елемент на 
собствения капитал, като например: инвестиции отчетени в съответствие с МСС 39 
Финансови инструменти: признаване и оценяване; дълготрайни активи държани за 
продажба МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дей-
ности; участия без контрол по МСС 27 Самостоятелни финансови отчети; всички 
активи и пасиви, които са компенсирани, където критериите за компенсация по 
МСФО, не са изпълнени, например отклонение на застрахователно възстановяване 
срещу провизии и др. 

4.  Оценяване/измерване на всички признати активи и пасиви според принципите на 
МСФО. Тази преоценка се изисква, когато счетоводната база е същата, но измерва по 
различни методи. Такива активи и пасиви, които може да се измерват по различен 
начин са: вземания МСС 18 Приходи; материални запаси МСС 2 Материални запаси; 
плащане на базата на акция МСФО 2 Плащане на базата на акции; активи държани 
за продажба МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени 
дейности; отложено данъчно облагане МСС 12 Данъци върху дохода и др. 

При изготвяне на своя встъпителен финансов отчет/баланс по МСФО 1,конкретното 
предприятие следва да спазва четирите правила посочени по – горе на МСФО 1,с изключе-
ние на случаите, когато се допускат изключения и се забранява ретроспективно прилагане 
съгласно МСФО 1. Представени са две категории изключения от изискването за преизчис-
ляване с обратна сила и прилагане на изискванията за оценяване според всеки приложим 
стандарт, а именно: а) забранява ретроспективно прилагане на някои аспекти на други 
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МСФО, б) освобождава от някои изисквания на други МСФО. По първа точка влизат седем 
области по които има забрана за преизчисляване с обратна сила (пар.14-17 от Приложени 
Б): счетоводни приблизителни оценки; отписване на финансови инструменти; отчитане на 
хеджиране; консолидация и неконтролиращи участия; класификация и оценяване на финан-
сови активи; внедрени деривативи и държавни заеми. По втора точка за освобождаване по 
някои изисквания са общо в 22 области: бизнес комбинации; сделки с плащане на базата на 
акции; застрахователни договори; приета стойност; лизингови договори; кумулативни кур-
сови разлики от преизчисляване; инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместно контро-
лирани предприятия; активи и пасиви на дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани 
предприятия; съставни финансови инструменти; определяне на признати финансови инст-
рументи; оценяване по справедлива стойност на финансови активи и финансови пасиви при 
първоначално признаване; задължения за демонтаж, преместване и възстановяване; спора-
зумения за концесия на услуги; разходи по заеми; прехвърляне на активи на клиенти; пога-
сяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал; оповестяване на прех-
върлени финансови активи; доходи на наети лица; преизчисляване на сравнителната ин-
формация във връзка с МСФО 9 Финансови инструменти. С тези изключения за освобож-
даване се дава възможност на дружествата да не правят задължително оценяване, оповестя-
ване или преизчисления с обратна сила в области, когато разходите за съобразяване с при-
ложимите стандарти биха надвишили ползата от финансовите отчети за потребителите на 
информация. Във всички други случаи с изключение на посочените по – горе изключения, 
предприятията трябва да извършват преизчисления с обратна сила, като коригират салдото 
на неразпределената печалба или друг компонент на собствения капитал. 

Третият етап от изискванията на МСФО 1 включва – представяне и оповестяване 
на първите финансови отчети и междинни финансови отчети по МСФО. Освен изгот-
вянето на встъпителен финансов отчет/баланс от предприятията се изисква да направят и 
равнение на собствения капитал към датата на отчитане, равнение на общия всеобхватен 
доход към датата на отчитане, както и равнение на паричните потоци. Ако предприятието 
прави и междинно отчитане през първия период на отчитане по МСФО следва да се напра-
вят и такива равнения по отношение и на междинните отчети съгласно параграф 32. За да се 
спазят изискванията на МСС 1 Представяне на финансови отчети, първите отчети на 
предприятието по МСФО следва да включват, най-малко три отчета за финансовото състоя-
ние, два отчета за всеобхватния доход (ако се представят такива), два отчета за паричните 
потоци и два отчета за промените в собствения капитал и свързаните с тях сравнителни 
приложения [12]. От предприятията се изисква да обяснят как преминаването от досегашна-
та счетоводна база към МСФО се е отразило на отчетеното финансово състояние, финансо-
вия резултат и парични потоци [12]. Изисква се също така предприятията да равнят капита-
ла си, отчетен съгласно досегашните счетоводни принципи, с капитала му съгласно МСФО 
към посочените две дати [12]: а) към датата на преминаване по МСФО и б) края на най-
късния период представен в последните годишни финансови отчети на предприятието, съг-
ласно досегашните му общоприети счетоводни принципи. От точка "б" на същия параграф 
се изисква де се извърши равнени на сумите на цялостния доход по МСФО за последния 
период на годишния финансов отчет. База за такова равнение следва да бъде общата сума на 
всеобхватния доход от предишната счетоводна база за същия период или ако предприятието 
не е отчело такава обща сума, печалбата или загубата на предприятието по общоприетите 
счетоводни принципи. Равненията, които се изискват следва да бъдат подробно разписани, 
за да станат ясни съществените корекции на потребителите на информация.  

Четвъртият етап включва представяне и оповестяване на информация. Предприя-
тието, което приема за своя счетоводна база МСФО и прилага МСФО 1 за първи път, следва 
да оповести следната информация в своите годишни финансови отчети: 
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• Представя сравнителна информация най-малко за една година; 
• Подробно да бъде разяснено как преминаването към МСФО се е отразило на позици-

ите във финансовите отчети, следва да се изравни собствения капитал, печалбите и 
загубите съгласно предишните счетоводни бази в първият финансов отчет; 

• Ако във встъпителния баланс по МСФО е използвана справедливата стойност за 
имоти, машини, съоръжения и оборудване, инвестиционни имоти или нематериални 
активи, то е необходимо подробно оповестяване на съвкупността от преизчисленията 
на балансовите стойности за всяка позиция за встъпителния баланс; 

• В междинен финансов отчет по МСС 34 Междинно финансово отчитане за част от 
периода, обхванат от първия финансов отчет по МСФО, предприятието следва да 
представи равняване по МСФО на собствения капитал, на печалбите и загубите, от-
четени по предишните общоприети счетоводни принципи за същия период. 

Дейностите по прехода могат да се представят схематично по следния начин: 
 

 
В стандарта има и някои специфики които са посочени в няколко параграфа, които ще 

разгледаме поотделно. В параграф 27 от МСФО 1 е изписан следния текст "МСС 8 не се 
прилага по отношение на промените в счетоводната политика, които дадено предприятие 
прави, когато приема МСФО, или се прилага за промените в тази политика, едва след като 
предприятието представи първите си финансови отчети по МСФО". От изложения текст 
става ясно, че изискванията на МСС 8 относно промените в счетоводната политика, не се 
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прилагат само за първите финансови отчети, за чието изготвяне предприятието е приложило 
като счетоводна база МСФО/МСС. Ако настъпят промени в счетоводната политика по МСС 
8,след като изтече първия отчетен период по МСФО се отразяват промените. Разрешава се 
на предприятията, които имат стандартно регулиране, да използват балансовата стойност на 
отделни имоти, машини и съоръжения, както и нематериални активи, определена по пре-
дишната счетоводна база като приета стойност на датата на преминаването към МСФО. 
Също така се разрешава използването на справедливата стойност, наложена от определено 
събитие, като приватизация или първично публично предлагане и др. В първия финансов 
отчет по МСФО предприятията могат да признаят справедливата стойност, наложена от 
определено събитие, като приета стойност. В този случай корекцията до справедливата 
стойност се признава в неразпредената печалба. Правилното разбиране и третиране на 
МСФО 1 ще подпомогне предприятията при преминаването от една счетоводна база към 
МСФО. В период на глобализация където все повече превес заемат големите световни фир-
ми, и финансовата информация за да бъде съпоставими следва да бъде унифицирана, ще се 
прилагат и приемат МСФО.  

3. Еднократен преходен режим към националните счетоводни стандарти –  
текущо състояние и проблемни въпроси 

Промените, които са настъпвали в българското законодателство са били продиктувани 
от изискванията на Директивите на ЕС (отвън), а не от необходимостта породена от промя-
на на стопанската конюнктура (отвътре). Станахме свидетели на въвеждането на нови изис-
квания във връзка с транспониране на Директива 2013/34/ЕС, която рефлектира в нов Закон 
за счетоводството и промяна в националните счетоводните стандарти (НСС). Променените 
текстове на нормативната база не бяха съобразени с множеството специфики на национал-
ното законодателство и бяха направени набързо, в последния момент, без постигане на кон-
сенсус, което доведе до редица неточности и несъвършенства в иначе "новите" нормативни 
текстове. Липсата на счетоводна идентичност и стремежът за сближаване с МСС и този път 
не оправда очакванията за точност и прецизност на нормативната база. Остана практиката 
на намиране на решения "на парче" по отделните въпроси без единна и цялостна концепция 
за визията на националното счетоводно законодателство. Редица са несъвършенствата в 
новата счетоводна регулация, но те няма да бъдат обект на разглеждане в настоящата статия.  

Акцент в статията е напълно новият, без аналог в досегашната счетоводна практика 
стандарт 42 "Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти". Необходи-
мостта от неговото съществуване е породена от следните обстоятелства. Отмененият ЗСч 
беше разширил пределно кръгът от предприятията, прилагащи за счетоводна база МСС [4]. 
Това бяха всички предприятия с изключения на предприятията по чл. 22 б от ЗСч, като 
дори и за тези предприятията се позволяваше при избор да прилагат МСС [4]. В Закона за 
счетоводство в сила от 01.01.2016 г. се възприе изцяло нов подход (противоположен) – за-
дължение да прилагат МСС имат само предприятията от обществен интерес. Всички оста-
нали предприятия прилагат националните счетоводни стандарти, като и в настоящия закон е 
запазено правото на избор за прилагане на МСС. Приетият стандарт 42 ще се прилага от 
предприятия, преминаващи за първи път към НСС, когато предходната счетоводна база за 
финансово отчитане на тези предприятие е била МСС. Тези предприятия могат да се обосо-
бят в три групи: 

1. В първата група са предприятия, които по смисъла на закона са микро-, малките и 
средните предприятия и могат еднократно да направят това, след приемане на съот-
ветния национален счетоводен стандарт. 
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2. Във втората група са големите предприятия. Те следва да приложат МСС за годиш-
ните си отчети за 2016 г. За тези предприятия възможността за еднократно връщане 
към НСС е в сила от 1 януари 2017 г. 

3. Третата група са предприятия от обществен интерес. Предприятието от обществен 
интерес може еднократно в първия отчетен период, следващ периода, в който е прес-
танало да бъде предприятие от обществен интерес, да промени приложимата си сче-
товодна база. 

Както ще стане видно и от отговорите в анкетата, това разделение на предприятията и 
неравнопоставеното им третиране не е обосновано. Едни и същи стопански субекти – пред-
приятия, имат различни срокове за преминаване към НСС. Нещо повече, в закона се посоч-
ва, че предприятията от първата група ако не се възползват за финансовите си отчети за 
2016 г. губят това си право за преход от МСС към НСС.  

Накратко ще се представят насоки, които предприятията следва да спазват при първона-
чалното преминаване от МСС към НСС.  

Едно от основните изисквания е информацията да бъде сравнима с тази по първия отчет 
по НСС. Това налага същата да бъде преизчислена за 2015 г. по реда на НСС, за да може да 
бъде сравнима с тази за 2016 г. На практика това се реализира чрез: 

 

 
 
В счетоводната политика на предприятието за 2016 г. ръководството следва да оповести, 

че Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с НСС и това ще бъде неговият 
първи отчет по изискванията на националните стандарти. Всички корекции, които следва да 
бъдат направени, поради връщането от МСС към НСС следва да бъдат към 31 декември 
2014 г., така че представените данни в сравнимата 2015 г. да бъдат напълно съпоставими с 
тези от отчетната 2016 г. 

Първото прилагане на тази политика трябва да бъде към датата на преминаване – 31 де-
кември 2014 г. В СС 42 се говори за встъпителен баланс, който в случая е към 1 януари 
2015. Следва да се извършат следните процедури: 

• Да се извърши преглед на всички позиции в баланса и да се прецени дали те имат ка-
чествата на активи и пасиви и по реда на НСС. Ако това не е така те следва да се от-
пишат като такива в съответствие с НСС. В СС 42 е пропуснато да се отбележи, че 
предприятието следва да направи и обратния тест [11]. В случай че то е отчитало ка-
то разходи или като приходи обекти, които по НСС са изисквали капитализирането 
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им като активи и пасиви, подобна корекция също следва да бъде направена. При това 
положение са възможни различни варианти. 

а) Един актив или пасив да бъде признат и по МСС и по НСС; 
б) Един актив или пасив да бъде признат по МСС, но да не бъде признат по НСС; 
в) Един актив или пасив да не бъде признат по МСС и да бъде признат по НСС. 
Корекцията се извършва за активите чрез разход, респективно приход за пасивите. До-

колкото обаче се касае не до текущ период, а за натрупване или капитализиране, следва да 
се използва перото за финансовия резултат от предходни години. 

• Да се прегледат всички позиции в отделните елементи на финансовия отчет според 
начина на тяхното класифициране. Този преглед следва да се извърши като активите 
и пасивите се разделят на текущи и нетекущи, а също така да се включат разходите и 
приходите. Рекласификации биха могли да бъдат необходими и по отношение на пе-
рата в отчета за паричните потоци. Затова следва да бъде направен пълен преглед на 
състава на отделните пера във всеки един елемент. При необходимост следва да рек-
ласифицира съответната позиция, така че тя да бъде в съответствие с изискванията на 
НСС. 

• Оценяването на всички активи и пасиви следва да бъде съобразено с изискванията на 
НСС. Като цяло в мерните бази по МСС и НСС не съществуват съществени различия 
с изключение на преоценъчния подход към дълготрайните активи. Независимо от то-
ва могат да се намерят някакви различия, които следва да бъдат идентифицирани и 
изравнени. 

Следва да се има предвид, че корекциите към датата на премиване имат ретроспективен 
характер, тъй като се отнасят до минали периоди. Затова всички корекции, независимо дали 
са в увеличение или в намаление следва да бъдат за сметка на неразпределените печалби и 
загуби от предходни години. Всяко различие, което води до намаляване на активи-
те/увеличаване на пасивите, следва да бъде в намаление на неразпределените печалби и 
обратно. В случай че различието се отнася пряко до друг компонент на капитала, то корек-
цията следва да засегне него. Към датата на преминаване към НСС и изготвяне на встъпите-
лен баланс не следва да бъдат правени корекции по текущите приходи и разходи. 

В стандарта се посочват изключения от прилагането на ретроспективно счетоводното 
отчитане. Тези изключения са свързани с отписване на финансови активи и пасиви, отчита-
не на хеджирането и оценяване на некотролиращо участие. В изключенията се включват и 
приблизителните счетоводни оценки – те не следва да бъдат коригирани към датата на пре-
минаване, освен ако не се касае до грешка, направена при прилагането им по реда на МСС. 
При тях за тях са допустими корекциите само перспективно. Приблизителните счетоводни 
оценки са били направени от ръководството на основата информация, към 31 декември 2014 г. 
Ако в последствие, през 2015 г., тя се променила и налага корекция във вече направената приб-
лизителна счетоводна оценка, това се извършва към края на съответния отчетен период – 31 
декември 2015 г. 

Спорeн въпрос поражда и друго изключение от прилагане на ретроспективно счетовод-
ното отчитане, а именно "Преустановени дейности и преквалифицирането на активи, дър-
жани за продажба, съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преуста-
новени дейности. В НСС няма аналог на МСФО 5,поради което има различни хипотези. 
Според някои автори има две възможности: първата е въпросните обекти да бъдат третира-
ни по реда на МСФО 5,което е странно, при положение, че предприятието прилага НСС 
[11]. Втората е ръководството да следва общите принципи на НСС и да опише в счетовод-
ната си политика ясно съответният случай и политиката, която прилага към него.  

Според други автори следва да се приеме, че те са текущи активи и да се отчитат в със-
тава на материалните запаси в баланса по НСС [8]. 
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Стандартът позволява да не се извършват преизчисления и съответно корекции към да-
тата на преминаване при отчитане на някои обекти (2.6.6.1 – 2.6.6.12). Всяко облекчение 
кореспондира с духа на Директивата, но дали на практика тези облекчения няма още повече 
да объркат и затруднят предприятията. Някои от тях са: 

 допуска се оценяване на активи по справедлива стойност към датата на преминаване, 
ако НСС са регламентирали приложението й. Справедливата стойност е трудно при-
ложима за нашата действителност. Нещо повече. Директива 2013/34/ЕС максимално 
е ограничила приложното поле на справедливата стойност. 

 друга възможност е към датата на прехода да бъдат признати активи, които са били 
преоценявани по реда на МСС. За нашата практика това биха били преди всичко дъл-
готрайни материални и дългосрочните нематериални активи, които по реда на МСС 
16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи са били отчитани 
след първоначалното си признаване по преоценена стойност. След като СС 16 и СС 
38 не допуска прилагането на подобна политика това означава прекратяване на този 
подход, без да бъдат правени други корекции. В СС 42 не се дават никакви допълни-
телни пояснения по отношения на натрупания преоценъчен резерв. Би трябвало да се 
приложи т. 13.2 от преходните разпоредби на СС 16. 

 Кумулативните курсови разлики от преизчисляване на всички чуждестранни дейнос-
ти в чуждестранна валута се приемат за нула към датата на преминаване. Преизчис-
ляването на дейностите в чуждестранна валута се приключва ежегодно с финансови-
те приходи и разходи, така че няма как да има някакво акумулиране. Тази постановка 
е лишена от смисъл, тъй като транспонирането на алогичното изискване от МСФО 1 
е поначало неработещо [9]. 

 По отношение на бизнес комбинациите, които са осъществени преди датата на пре-
минаване към НСС не следва да се правят преизчисления. Промяна ще има само в 
положителната репутация, доколкото по националното законодателство следва да се 
амортизира в максимален срок от пет години. За отрицателната репутация не следва 
да се правя преизчисления, защото тя е била еднократно отчетена във финансовия ре-
зултат в периода на бизнескомбинацията. 

 Дадена е възможност към датата на преминаване да не бъдат признавани отсрочени 
данъчни активи или пасиви, ако това "би довело до неоправдани разходи или уси-
лия." На практика това е неприложимо тъй като прилагането на МСС е изисквало от 
предприятието определяне на временни данъчни разлики при всички случаи на про-
явление и съответно представяне на отсрочени данъчни активи и пасиви. Към датата 
на преминаване то следва да продължи да ги отчита, освен ако не се налага да бъдат 
отписани техните носители или да бъде променена стойността им.  

 Неясноти има по отношение на договорите за концесия, миннодобивните дейности, 
договорите за лизинг и други. 

Не може да се разчита, че някои от текстовете са неприложими в българската практика 
или се срещат рядко и това да е основание да има неясноти и различни тълкувания, които да 
нямат правна защита. 

4. Анкетно проучване на промените за избор на счетоводна база в контекста  
на новоприетия Закон за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г. 

4.1. Работни хипотези на проучването 
Две са основните цели на анкетното проучване, първата, да се разкрият ключовите въп-

роси и предизвикателства пред предприятията в България относно промените в избора на 
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счетоводна база, в контекста на новоприетия Закон за счетоводството и втора цел, оценка 
на предимствата и недостатъците на преходния режим от МСС към НСС. През месец януа-
ри 2017 г. бяха изпратени 98 анкетни карти до четирите категории предприятия – големи, 
средни, малки, микропредприятия, категоризирани според новата законова регламентация, 
и до предприятията от обществен интерес. От тях бяха върнати 59 попълнени анкетни карти 
(около 60%). Преобладаващият брой попълнени анкетни карти са от микропредприятия и 
малки предприятия, като се има предвид техният най-голям числен състав за България. 

Работни хипотези на проучването: 
1. По-голяма част от предприятията, няма да се възползват от възможността за прехо-

ден режим обратно към НСС, съгласно изискванията на СС 42 Прилагане за пръв път 
на Националните счетоводни стандарти. 

2. Предприятията, които доброволно са приели прилагането на МСС по реда на отме-
нения Закон за счетоводството не се очаква да извършат промяна в приетата счето-
водна база.  

3. Прилагането на СС 42 без законово ограничение във времето, е правилната посока 
към разширяване на кръга от предприятия, които ще прилагат НСС. 

4.2. Структура и профил на анкетираните лица 
Изготвената анкетната карта е сравнително кратка с цел да не обременяват много рес-

пондентите. Тя обхваща 9 основни въпроса, като преди базисните въпроси е включена 
предварителна адресна част, целяща да установи категорията предприятие, както и принад-
лежността на анкетираните, а именно ръководен персонал или финансово-счетоводен пер-
сонал. 

Анкетното проучване е съпроводено с изискването за конфиденциалност. Поради това, 
във всички върнати обратно анкетни карти не се споменава изрично наименованието на 
съответното предприятие. За целите на изследването използвахме един от най-
разпространените статистически пакети приложни програми за компютърна обработка – 
SPSS. Проведен е ситуационен статистически анализ, който включва получаване на едно-
мерни разпределения по отделните променливи, т.е. как се разпределят анкетираните лица 
според отговорите на всеки въпрос. Обобщените резултати от групировките и разпределе-
нията са представени в табличен и графичен вид. Паралелно с едномерните разпределения 
са разработени и подходящи двумерни разпределения, (т. нар. кростаблици). Те дават въз-
можност за по-задълбочен анализ относно, приложимостта на приетите Национални счето-
водни стандарти с Постановление № 394 на МС от 30.12.2015 г. и обвързването на въпроса 
с принадлежността на анкетираните, както и решението за еднократен преходен режим от 
МСС към НСС с принадлежността на анкетираните и с причините за промяна на счетовод-
ната база. 

Въз основа на различните двумерни разпределения с помощта на хи квадрат – анализа1 
могат да бъдат проведени статистически анализи за установяване и доказване на важни 

                                                            
1 За реализирането на този метод е необходимо да се премине през шест етапа на проверка на 
хипотези. Първият етап на проверката на хипотези е дефиниране на нулевата и алтернативната 
хипотеза. Нулевата хипотеза гласи, че изследваните променливи са независими, т.е няма стататисти-
чески значима връзка между. Алтернативната хипотеза е противоположна на нулевата. Тя гласи, че 
двете променливи не са независими, т.е между тях съществува закономерна връзка. Вторият етап е 
определяне на риска за грешка α. Обикновено в областта на социално-икономическите изследвания 
се работи с риск за грешка α = 0.05 и ние ще приемем тази стойност.Третият етап е избор на 
критерии за проверка на хипотезата и изчисляване на емпиричната характеристика. Емпиричната 
характеристика е записана като Chu-square Pearson (хи квадрат на Пирсън). Четвърти етап – 
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връзки и зависимости в областта на счетоводството, свързани с приемането на новия Закон 
за счетоводството, и в частност с избора на приложима счетоводна база. 

Транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в българското счетоводно законодателство, 
беше осъществено чрез приемане на нов Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 
Основната промяна се състои в категоризирането на предприятията и икономическите гру-
пи, от което зависи изборът на счетоводна база и какви облекчения могат да се ползват. 
Съгласно новия текст на закона, предприятията се категоризират в четири групи: микроп-
редприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия. За да бъде 
категоризирано едно предприятие, е необходимо към 31 декември на текущата година то да 
отговаря на два от следващите три критерия: балансова стойност на активите, нетни прихо-
ди от продажби, средна численост на персонала1. 

Обобщеният профил на анкетираните лица показва, че преобладаващата част са предс-
тавители на микропредприятия и малки предприятия – 64,4%, като 18.6% са средни предп-
риятия, 15,3% големи предприятия и 1,7% са предприятия от обществен интерес (таблица 1 
и фигура 1). 

Таблица 1 

Представяне на анкетираните според критерия "категория предприятие" 

 Брой  
отговорили 

Относителен 
дял (в%) Кумулативен дял (в%) 

Микропредприятие 16 27,1 27,1 
Малко предприятие 22 37,3 64,4 
Средно предприятие 11 18,6 83,1 
Голямо предприятие 9 15,3 98,3 
Предприятие от обществен интерес 1 1,7 100,0 
Общо: 59 100,0  

 
 

                                                                                                                                                                   
определяне вида на критичната област. При хи квадрат-анализа тя е винаги едностранна, което се 
налага от теоретичното хи квадрат-разпределение. Пети етап – определя се съответната теоретична 
характеристика. На последния, шести етап, се сравнява емпиричната с теоретичната характеристика. 
Освен чрез сравняване на теоретичната с емпиричната характеристика крайният извод може да се 
направи и въз основа на равнището на значимостта (Significance). Ако то е по-малко от грешката α = 
0.05, нулевата хипотеза се отхвърля и се приема за вярна алтернативната и обратно. 

1  

Предприятия Балансова стойност на 
активите (хил. лв.) 

Нетни приходи от 
продажби (хил. лв.) 

Средна численост на 
персонала (бр.) 

Микропредприятия До 700 До 1 400 До 10 
Малки предприятия  До 8 000 До 16 000 До 50 
Средни предприятия  До 38 000 До 76 000 До 250 
Големи предприятия Над 38 000 Над 76 000 Над 250 
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Фигура 1. Графично представяне на анкетираните според признака "категория предприятие" 

Разпределението на анкетираните според признака принадлежност показва, че най-
висока отзивчивост бе регистрирана сред респондентите от финансово-счетоводния персо-
нал (над 67%). На фигура 2 е представен относителният дял на анкетираните лица според 
тяхната принадлежност. 

 
Фигура 2. Разпределение на анкетираните според тяхната принадлежност 
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4.3. Емпирични резултати 
Националните счетоводни стандарти, в сила от 1 януари 2016 г., са приети с Постанов-

ление на МС №394 от 30.12.2015 г. В Общите разпоредби към НСС е записано, че чрез тях 
се постига [11]: 

- съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз, в област-
та на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти; 

- унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология 
- пълно обхващане на счетоводните обекти; 
- законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възпри-

етата от ръководството на предприятието счетоводна политика; 
- единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане. 
С приетото постановление на МС в някои от стандартите се внесоха незначителни про-

мени и допълнения – СС №1 Представяне на финансови отчети и СС 27 Консолидирани 
финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. При отговор на 
въпроса: "Приетите Национални счетоводни стандарти (НСС) с Постановление № 
394 на МС от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стан-
дарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, ще подобрят ли счето-
водната отчетност в нашата страна?" (въпрос 1), повече от 64% от анкетираните екс-
перти са дали отрицателно становище по въпроса, а 10% от тях все още не могат да преце-
нят (фигура 3). 

 

 Фигура 3. Разпределение на анкетираните според тяхното мнение относно подобряване  
на счетоводната отчетност у нас чрез приетите НСС, в сила от 01.01.2016 г. 
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 Допълнителна детайлизация на информацията на въпроса се получава при обвързването 
му с принадлежността на анкетираните (таблица 2).  

Таблица 2 

Двумерно разпределение на анкетираните според оценката им  
за приложимостта на новоприетите НСС с тяхната принадлежност 

Принадлежност 

Приетите Национални счетоводни стан-
дарти (НСС) с Постановление № 394 на 
МС от 30 декември 2015 г. за изменение 
и допълнение на Националните стандар-
ти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия, ще подобрят ли счетовод-

ната отчетност в нашата страна: 

Общо 

Съгласен Несъгласен Не мога да 
преценя 

 Ръководен персонал Брой отговорили 14 2 3 19
Като% от ръко-
водния персонал 

73,7% 10,5% 15,8% 100,0%

Като% от всички 
анкетирани 

93,3% 5,3% 50,0% 32,2%

Финансово-
счетоводен персонал 
(ФСП) 

Брой отговорили 1 36 3 40
Като% от ФСП 2,5% 90,0% 7,5% 100,0%
Като% от всички 6,7% 94,7% 50,0% 67,8%

 Брой отговори 15 38 6 59
 Общо в% 25,4% 64,4% 10,2% 100,0%

 
От кростаблицата се вижда, че най-много респонденти, дали положителна оценка относ-

но подобряване на счетоводната отчетност в контекста на новоприетите НСС, е анкетира-
ния ръководен персонал. Те са 14 на брой със съответните проценти: 93,3% от всички дали 
положителна оценка и 73,7% от анкетирания ръководен персонал. Това положително отно-
шение, според нас, потвърждава тезата, че ръководството на предприятието не е достатъчно 
запознато и готово да взема решения за избора на счетоводна база. Противоположно на 
тяхното становище е мнението на анкетирания финансово-счетоводен персонал, които имат 
негативно отношение по въпроса (90% от финансово-счетоводния персонал и 94,7% от 
всички дали отрицателна оценка). 

Въз основа на полученото двумерно разпределение с помощта на хи квадрат-анализа 
може да бъде проведен статистически анализ за изследване на връзката и зависимостта 
между принадлежността на анкетираните и оценката им за приложимостта на новоприетите 
НСС1. 

                                                            
1 Данните от проведения анализ са представени в следната последователност:  

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 39,176a 2 ,000 
Likelihood Ratio 42,814 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 5,735 1 ,017 
N of Valid Cases 59   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.93. 



346 

Резултатите от анализа показват, че трябва да се приеме за вярна алтернативната хипоте-
за, която гласи, че двете променливи не са независими, т.е. съществува статистически 
значима връзка между принадлежността на анкетираните и оценката им за прило-
жимостта на новоприетите Национални счетоводни стандарти. Основание за този 
извод ни дава равнището на значимост (Significance) на хи квадрата на Пирсън (Chu-square 
Pearson), който е нула и е по-малък от грешката α =0.05. Коефициентът на Крамер – 
0.815,показва, че връзката между двете променливи е силна, защото е по-голям от 0.7. 

За да бъдем сигурни в крайния извод, направен въз основа на хи квадрат-анализа, трябва 
да проверим дали са изпълнени двете важни изисквания за приложението на този метод, а 
именно:  

- да няма теоретични честоти по-малки от 1;  
- допуска се да има теоретичните честоти по-малки от 5,но те да не са в повече от 20% от 

клетките.  
Резултатите, представени в двете таблици на стр.29,показват, че едно от двете изисква-

ния не е изпълнено – в 50% от клетките има теоретични стойности по-малки от 5 (при ми-
нимално изискване за не повече от 20%). Следователно трябва да се отнасяме резервирано 
към направения извод1. 

 Нов момент в НСС е приемането на СС 42 Прилагане за първи път на Националните 
счетоводни стандарти. Този стандарт няма аналог в счетоводната практика досега, поради 
факта, че до края на 2015 г. не съществуваше законова възможност за преходен режим об-
ратно към НСС. С новия текст на закона за пръв път се даде възможност на предприятия, 
които са прилагали МСС до края на 2016 г., да преминат еднократно към прилагане на НСС 
(съответно, големите предприятия – до края 2017 г.). Този факт наложи в анкетната карта 
специално да се формулира въпрос свързан с предполагаемите последици от регламентира-
ния преходен режим към НСС. Относителните дялове на отговорите по тях са представени 
графично на фигура 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 

Symmetric Measures 
 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,815 ,000 

Cramer's V ,815 ,000 
N of Valid Cases 59  

 
1 Очевидна причина, за да не бъде изпълнено условието е малкият обем на извадката.  
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Фигура 4. Предполагаеми последици от регламентирания преходен режим към НСС 

По-голяма част от респондентите (над 67%) имат позитивно отношение по въпроса. Са-
мо според 11,86% от анкетираните експерти регламентирания преходен режим към прило-
жението на НСС може да има неблагоприятни последици, а 20,34% от анкетираните към 
текущия момент не изразяват становище по проблема.  

Интерес представлява каква част от предприятията, които имат право да не прилагат 
МСС, ще се върнат към приложението на НСС. При отговор на въпроса – "Ако дружество-
то, което представлявате прилага за счетоводна база МСФО/МСС и отговаря на критериите 
за микро, малко, средно или голямо предприятие, възползвахте ли се, или, бихте ли се въз-
ползвали от възможността за еднократно преминаване към НСС?" (въпрос №4 от анкетна-
та карта), по-малко от половината респонденти (40,68%) са се възползвали от регламенти-
раната възможност за преминаване към НСС, 40,07% от анкетираните не са се възползвали 
от тази възможност към текущия момент, а 15% от анкетираните не изразяват мнение по 
въпроса (фигура 5).  
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Фигура 5. Графично представяне на анкетираните според признака –  
възползвахте ли се от възможността за еднократен преходен режим към НСС 

Според нас, една от причините е твърде краткия законов срок за преминаване към НСС 
за микро, малки и средни предприятия (до края на 2016 г.). Това становище се потвърди и 
от голяма част от респондентите (64%). 

 

 
Фигура 6. Разпределение на анкетираните според признака – достатъчност  
на законовия срок за обратно преминаване към НСС (до края на 2016 г.) 

Поради важността на въпроса за еднократния преходен режим към НСС, отговорите са 
обвързани с въпрос № 8 от анкетната карта – "Извършвана ли е промяна в счетоводната 
ви база досега (до 01.01.2016 г.)?". 
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Таблица 3 

Комбинирано разпределение на анкетираните според приложимата счетоводна база  
до 31.12.2015 г. и избора за еднократен преходен режим към НСС 

Ако дружеството, което представлявате 
прилага за счетоводна база МСФО/МСС 

възползвахте ли се, или, бихте ли се възпол-
звали от възможността за еднократно пре-

минаване към НСС 

Извършвана ли е промяна в счетоводната 
ви база досега (до 01.01.2016 г.): 

Общо 
Да, в ре-
зултат на 
добровол-
но приема-
не на МСС

Да, в резултат 
на приемане 
на МСС по 
реда на отме-
нения ЗС 

Не е извърш-
вана промяна 

  Да Брой отгово-
рили 

6 11 7 24 

% от анкети-
раните дали 
положителна 
оценка 

25,0% 45,8% 29,2% 100,0% 

% от всички 
отговорили 

27,3% 84,6% 29,2% 40,7% 

Не Брой отгово-
рили 

16 2 8 26 

% от анкети-
раните дали 
положителна 
оценка 

61,5% 7,7% 30,8% 100,0% 

% от всички 
отговорили 

72,7% 15,4% 33,3% 44,1% 

Не мога да преценя Брой отгово-
рили 

0 0 9 9 

  , 0% , 0% 100,0% 100,0% 
  , 0% , 0% 37,5% 15,3% 
Общо в % , 0% , 0% 15,3% 15,3% 

Общо Брой отгово-
рили 

22 13 24 59 

  37,3% 22,0% 40,7% 100,0% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Общо в % 37,3% 22,0% 40,7% 100,0% 

 
Данните от комбинираната групировка показват (таблица 3), че предприятията, които 

доброволно са приели прилагането на МСС, не биха се възползвали от възможността за 
еднократен преходен режим към НСС (61,5%). Обратно, предприятията, които са приели 
преминаване към МСС, съгласно разпоредбите на отменения текст на закона, са се възполз-
вали, или, биха се възползвали от възможността за обратно връщане към НСС (45,8%). 
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Въз основа на полученото двумерно разпределение с помощта на хи квадрат – анализа 
може да бъде изследвана връзката и зависимостта между двете променливи1. 

Равнището на значимост (Significance) на хи квадрата на Пирсън (Chu-square Pearson) е 
нула и е по-малък от грешката α = 0.05,което означава, че трябва да се приеме за вярна ал-
тернативната хипотеза, която гласи, че двете променливи не са независими, т.е. съществува 
статистически значима връзка между тях. Изводът от приложението на теста е, че съ-
ществува статистически значима връзка между решението за еднократен преходен 
режим съгласно новия Закон за счетоводството с избора за приложима счетоводна 
база до края на 2015 г.2 

                                                            
1  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,203a 4 ,000
Likelihood Ratio 30,205 4 ,000
Linear-by-Linear Association 3,132 1 ,077
N of Valid Cases 59
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count

is 1.98. 
 

Symmetric Measures 
 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,691 ,000

Cramer's V ,489 ,000
N of Valid Cases 59

 
2 Коефициентът на Крамер – 0.489, показва, че връзката между двете променливи е средна, защото е 
по-голям от 0.3. Освен това този коефициент е статистически значим, тъй като неговото равнище на 
значимост е нула и е по-малък от грешката α = 0.05. Резултатите обаче, представени в двете таблици 
на стр.34, показват, че едно от двете изисквания не е изпълнено – в 33,3% от клетките има теоретич-
ни стойности по-малки от 5 (при минимално изискване за не повече от 20%). Следователно трябва да 
се отнасяме резервирано към направения извод. Очевидна причина, за да не бъде изпълнено услови-
ето е малкият обем на извадката.  



351 

Таблица 4 

Двумерно разпределение на анкетираните според мнението им  
за еднократен преходен режим към НСС и тяхната принадлежност 

Принадлежност на анкетираните 

Ако дружеството, което представ-
лявате прилага за счетоводна база 
МСФО/МСС и отговаря на крите-
риите за микро, малко, средно или 
голямо предприятие, възползвахте 
ли се, или, бихте ли се възползвали 
от възможността за еднократно 

преминаване към НСС 

Общо Да Не 
Не мога да 
преценя 

Принадлеж-
ност 

Ръководен персонал Брой отго-
ворили 

7 12 0 19

% от ръко-
водния 
персонал  

36,8% 63,2% , 0% 100,0%

% от анке-
тирани-те 
дали поло-
жителна 
оценка 

29,2% 46,2% , 0% 32,2%

  
Финансово-счетоводен 
персонал (ФСП) 

Брой отго-
ворили 

17 14 9 40

% от ФСП 42,5% 35,0% 22,5% 100,0%
% от анке-
тираните 
дали поло-
жителна 
оценка 

70,8% 53,8% 100,0% 67,8%

Общо Брой отго-
ворили 

24 26 9 59

Общо в % 40,7% 44,1% 15,3% 100,0%
     

 
Допълнителна детайлизация по въпроса за предоставената законова възможност за пре-

ходен режим към НСС се получава при обвързването му с принадлежността на анкетирани-
те. Получава се двумерно разпределение, представено в кростаблица (таблица 4). 

От кростаблицата се вижда, че от общо отговорилите – финансово-счетоводен персонал, 
42,5% приемат еднократния преходен режим към НСС, които представляват 70,8% от всич-
ки анкетирани дали положителна оценка. Обратно, 63,2% от анкетирания ръководен персо-
нал не приемат преминаването към НСС, които съставляват 46,2% от всички анкетирани 
дали отрицателна оценка. 
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Въз основа на полученото двумерно разпределение с помощта на хи – квадрат анализа 
може да бъде изследвана връзката и зависимостта между двете променливи1. 

Коефициентът на Крамер – 0.337,показва, че връзката между двете променливи е средна, 
защото е в диапазона от 0.3 до 0.7. Равнището на значимост (Significance) на хи квадрата на 
Пирсън (Chu-square Pearson) е нула и е по-малък от грешката α = 0.05,което означава, че 
трябва да се приеме за вярна алтернативната хипотеза, която гласи, че двете променливи не 
са независими, т.е. съществува статистически значима връзка между принадлежността на 
анкетираните с оценката им за еднократен преходен режим към НСС. 

Двете изисквания за приложението на хи квадрат анализа – анализа са изпълнени – ми-
нималната теоретична характеристика в една от клетките (Minimum Expected Count) е 2.90 
(при минимално изискване, не по-малко от 1) и само в една от клетките няма теоретични 
стойности по-малки от 5,което доказва категоричността на крайния извод.  

Анализът се задълбочава в посока на изясняване оценката на анкетираните относно при-
ложимостта на двете законово регламентирани счетоводни бази – НСС и МСС (фигура 7 и 
фигура 8). 

 

                                                            
1  

Chi-Square Tests

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 6,694a 2 ,035
Likelihood Ratio 9,286 2 ,010
Linear-by-Linear Association ,726 1 ,394
N of Valid Cases 59   
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2.90. 

Symmetric Measures
 Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi ,337 ,035
Cramer's V ,337 ,035

N of Valid Cases 59  
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Фигура 7. Разпределение на анкетираните според признака –  

оценка на възможността за обратно връщане към НСС 

Най-голям дял от респондентите (41% от всички анкетирани и 27% от дела на отговори-
лите лица) изразяват положително становище към прилагане на НСС. Аргумент в тази на-
сока е, че прилагането на МСС изисква сериозна подготовка и адекватна политическа и 
икономическа среда, следван от разбираема и опростена организация и методология на 
текущото счетоводно отчитане в НСС. Най-малък е делът (5% от всички анкетирани и 3% 
от дела на отговорилите лица) на застъпващи тезата за затруднено приложение на справед-
ливата стойност. 
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Фигура 8. Разпределение на анкетираните според признака –  

оценка относно избора на МСС като приложима счетоводна база 

Анкетираните, избрали да прилагат МСС като счетоводна база, застъпват тезата за из-
ползване на разумна професионална преценка (45,45% от всички анкетирани и 25,4% от 
дела на отговорилите лица). Около 33% от анкетираните считат, че МСС не са обвързани с 
местните регулации. 

С представените резултати от следващия въпрос – "Застъпвате ли тезата, за многократ-
но1 прилагане на СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти (за 
периоди след 2016 – за микро, малки, средни, и след 2017 – за големи предприятия)?" (въп-
рос 7), се доказва хипотезата, че многократното прилагане на НСС ще разшири обхвата от 
предприятията, прилагащи НСС. 

 
 

                                                            
1 Стандарт СС 42 да има приложимост и за периоди след 2016/2017 г. 
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Фигура 9. Графично представяне на анкетираните според признака  

за многократно прилагане на СС 42 

Предизвикателство пред предприятията в България, избрали еднократния преходен ре-
жим към НСС, е изготвянето на сравнителна информация, съгласно изискванията на СС 42. 
Резултатите от последния въпрос в анкетната карта сочат, че около 60% от респондентите 
считат, че указанията в стандарта са недостатъчни във връзка с изготвяне на сравнителна 
информация, която трябва да бъде преизчислена и прекласифицирана при избора на нова 
счетоводна база (НСС). 
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Фигура 10. Разпределение на анкетираните според признака – затруднение  

при изготвянето на сравнителната информация, съгласно изискванията на СС 42 

Заключение 

 Въз основа на проведеното специализирано анкетно проучване сред предприятията в 
България, могат да се структурират следните резултати, изводи и заключения: 

1. Представени са проекциите и насоките на потенциалното влияние на настъпилите 
изменения в счетоводното законодателство в контекста на прилагането на СС 42 Прилагане 
за първи път на Националните счетоводни стандарти. 

2. Доказва се хипотезата, че по-голяма част от предприятията, няма да се възползват от 
възможността за преходен режим обратно към НСС, съгласно изискванията на СС 42 При-
лагане за пръв път на Националните счетоводни стандарти. Предприятията, които добро-
волно са приели прилагането на МСС по реда на отменения Закон за счетоводството не се 
очаква да извършат промяна в приетата счетоводна база.  

3. Обоснована е необходимостта от промени в Закона за счетоводството относно отпа-
дане на ограничителния период за прилагане на СС 42. Тази промяна ще създаде възмож-
ност за разширяване на кръга от предприятия прилагащи НСС и благоприятни условия за 
предприятията за прилагане на новия счетоводен стандарт. 
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ЗА ЕТИКАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  
СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

ас. д-р Борислав Боянов1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Abstract 
The article focuses on professional ethics in accounting and the role accounting actors for its status and 

future trends in its development. The main goal of the study is to analyze the conditions for the emergence of 
professional ethics in accounting as scientific knowledge, to assess achievements and controversies in this 
area and to draw proposals to reduce and limit the ethical conflicts through approaches to stimulate 
professional ethics. The author argues that accounting as a scientific and empirical knowledge can develop 
sustainably only in the presence of high professional ethics, built and building in the minds and behavior of 
accountants, assisted and guided by the institutional environment. Because of the study are formulated 
recommendations to overcome the current shortcomings and controversies in accounting ethics and 
guidelines for placing accounting as an occupation in its rightful place in Bulgarian society. 

Keywords: professional ethics, accountants, code of ethics, professional organizations, financial and 
accounting fraud, ethical dilemmas, training and qualifications. 

 
Резюме 
Статията е посветена на професионалната етика в счетоводството и ролята на счетоводните субек-

ти за нейното текущо състояние и за бъдещите тенденции в нейното развитие. Основната цел на раз-
работката е да се анализират предпоставките за появата на професионалната етика в счетоводството 
като научно знание, да се оценят постиженията и противоречия в тази област и да се направят пред-
ложения за намаляване и ограничаване на етичните конфликти чрез подходи за стимулиране на про-
фесионалното етично поведение. Авторът защитава тезата, че счетоводството като научно и емпирич-
но знание може да се развива устойчиво само при наличието на висок професионален морал, изграден 
и изграждащ се в съзнанието и поведението на счетоводителите, подпомаган и направляван от инсти-
туционалната среда. Като резултат от изследването са формулирани препоръки за преодоляване на 
текущите слабости и противоречия в счетоводната етика и насоки за поставяне на счетоводството като 
професионална дейност на полагащото му се място в българското общество. 

 Ключови думи: професионална етика, счетоводители, етичен кодекс, професионални организа-
ции, финансови и счетоводни измами, етични дилеми, обучение и квалификация. 

Увод 
През последното десетилетие в нашата страна настъпиха редица радикални промени в 

областта на счетоводството, които се отнасят най-вече до нормативната база и прехода към 
англосаксонската система на счетоводството. В съответствие с тези промени са и процесите 
по приемането и прилагането на Международните счетоводни стандарти, съответно Меж-
дународните стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО), глобалния процес на хармо-
низация и детайлния процес на стандартизация в счетоводството. В това отношение на дне-
вен ред се поставя и темата за професионалната етика в областта на счетоводството в Бъл-
гария. Тя е в пряка връзка и зависимост от случващите се събития. Сама по себе си профе-
сионалната етика не е нещо ново, непознато до този момент, а самостоятелна наука, имаща 
практико-приложен характер вече няколко десетилетия. Понастоящем актуалността ѝ се 

                                                            
1 bboyanov@unwe.eu 
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дължи на разкриването и осмислянето на нови и различни от досегашните аспекти и възп-
риятия. 

Без да правим опити за задълбочени анализи, е необходимо да представим накратко 
същността, структурата, предмета и подходите, прилагани от етиката като наука. По този 
начин се осигурява плавен преход към възприемането и осмислянето на конкретно поставе-
ната цел, а именно: разкриване на мястото и ролята на професионалната етика в областта на 
счетоводството, нейните слаби и противоречиви страни и формулирането на предложения 
за разрешаването и преодоляването на етичните дилеми. 

Професионалната етика като научно знание 

Етиката представлява научно знание, което води началото си от епохата на Античността, 
свързва се с древните цивилизации на Индия, Китай, Египет, Гърция и др. и достига до 
наши дни. В продължение на хилядолетия етиката е била обект на обсъждане, дискутиране 
и анализиране, както от редица велики умове, държавници, лидери, религиозни водачи, така 
и от обикновените хора. Като наука, етиката притежава свой предмет на изследване, а 
именно: произхода, структурата и особеностите на морала в неговата комплексност и про-
тиворечивост. Етиката е наука за морала, в чиято основа е залегнал философският подход 
при изследването и обясняването на моралните явления и съответно установяването на 
определен ред в човешкото поведение, отношенията между хората и убежденията (самосъз-
нанието) им. Основните клонове на етиката са: мета-етика (изучава произхода и значението 
на моралните термини и съждения), нормативна етика (изследва моралните стандарти, ре-
гулиращи човешкото поведение) и приложна етика. 

Настоящата е посветена на приложната етика и по-конкретно, както вече беше подчер-
тано, професионалната етика в областта на счетоводството в България. 

Приложната етика се обособява като самостоятелна наука през 60-те години на ХХ век 
в САЩ и се свързва с научно-техническия прогрес и появилите се в резултат на този процес 
редица нови професии. Тя представлява философско изследване на конкретни житейски 
ситуации в различни области на човешкия живот. Основната ѝ задача е да дава отговор на 
противоречиви и спорни казуси, които да удовлетворяват и двете страни по спора. През 
последните десетилетия в приложната етика се оформят множество поднаправления, изг-
ражда се система от професионални етики в различни области като биоетика, екологична 
етика, бизнес етика, управленска етика, юридическа етика, компютърна етика, редица про-
фесионални етики, както и професионалната етика в счетоводството и финансовия одит. 

Професионалната етика изследва, анализира и прогнозира моралните ценности в рам-
ките на дадена професия. Нейната основна задача е да изучава формирането и развитието на 
личността на професионалиста, неговия професионален морал, както и отношенията между 
хората от дадена професия и между различните професионални групи в процеса на тяхната 
трудова дейност. В качеството си на нормативна наука професионалната етика се стреми да 
регулира развитието на професионалния морал, както и да прогнозира, открива и предлага 
съответното професионално поведение при възникването на нови и нерешени проблеми в 
отношенията между хората от дадена професия. Основно място в професионалната етика 
заема професионалният дълг. Той стои над всички морални норми и правила и изисква 
поведение, което допринася в най-голяма степен за постигане на поставените професионал-
ни цели и удовлетворява интересите на всички заинтересовани страни. Професионалната 
етика изпълнява редица функции, като с най-голяма тежест е социалната, която е насочена 
към успешното разрешаване на проблемите, споровете и противоречията в дадена професи-
онална област. 
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Необходимо е да се подчертае и значимата роля на професионалните организации в 
създаването и развитието на професионалната етика. Те са натоварени с трудната задача да 
обединят хората от дадена професия в една организация, да им осигурят професионално 
обучение, квалификация и преквалификация, да се създадат условия за хармонично същест-
вуване и взаимодействие с останалите професионални групи, да изградят и установят опре-
делено място и позиции на професията, да получат положителна оценка и обществено 
признание. В досегашната практика на професионалните сдружения най-популярното сред-
ство за регулиране на професионалния морал, ценностите, поведението на техните членове 
е етичният кодекс. Основно място в етичните кодекси заемат достойнството и честта на 
професионалистите. Чрез тях се реализира и възпитателната функция на професионалната 
етика, която изгражда в професионалистите самосъзнание, самооценка, съпричастност към 
определена общност от хора, упражняващи една и съща професия. 

Предпоставки за зараждане и развитие на професионалната етика  
в българския счетоводител 

Подходящ подход, с помощта на който биха могли да се очертаят контурите и обликът 
на счетоводната професия в България, представлява ретроспекцията на ключовите събития 
през последните десетилетия, имащи отношение към професионалната етика. 

През периода на социализма в България счетоводството не се третира като професия по-
ради специфичната социално-икономическа обстановка. Върху него основно влияние оказ-
ват политическите и идеологическите фактори. Основните му задачи са свързани със създа-
ване на информация, необходима както за чисто статистически цели, така и за постигнатите 
резултати от изпълнението на държавните планове. Социалната среда, характеризираща се с 
липсата на заинтересовани потребители на счетоводната информация, с изключение на 
държавните органи и институции, не дава възможност за създаването и развитието на пазар 
на професионалните услуги и на счетоводната професия. 

В началото на 90-те години на ХХ век в България се извършват радикални промени в 
икономическата, политическата, социалната и редица други сфери на живота. Това поражда 
и трансформация в светогледа и идеологията на българското общество. Промените в ико-
номическата система възраждат частния сектор и създават условия за активно търсене на 
счетоводни услуги и съответно за обединяване на професионалистите. Естественият ход на 
събитията довеждат до създаването на отделни професионални организации на счетоводи-
телите и на одиторите. 

През 1990 г. е създаден Съюз на счетоводителите в България (ССБ) като юридическо 
лице с нестопанска цел, осъществяващо своята дейност в полза на обществото. Това е ос-
новната и най-голяма професионална организация на счетоводителите в страната. Членст-
вото в нея е доброволно. Към настоящия момент членската маса наброява над 2000 души. 
Сдружението си поставя за основна цел укрепването и утвърждаването на счетоводната 
професия. През 2001 г. Общото събрание на ССБ утвърждава Кодекс по етика, който препо-
ръчва спазването на определени етични принципи във взаимоотношенията между стопанс-
ките и нестопанските субекти и потребители. През 2010 г. е приета и Харта на българския 
счетоводител, в която са формулирани неговите права, задължения и достойнства.  

Други по-значими организации в областта на счетоводството в България са: Асоциация 
на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Асоциация на счетоводните къщи в 
България (АСКБ) и Институт на професионалните счетоводители в България (ИПСБ). 

През 1991 г. е създадена и Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители, чието 
съществуване е прекратено през 1996 г. със създаването на Институт на дипломираните 
експерт-счетоводители (ИДЕС), като нейн правоприемник. ИДЕС представлява независи-
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мо юридическо лице на самостоятелна издръжка. Структурата на института е следната: 
Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, Съвет по професионална етика, Съ-
вет за контрол на качеството на одиторските услуги и Дисциплинарен съвет. Институтът е 
член на редица регионални и международни организации, сред които са Международната 
федерация на счетоводителите (IFAC), Европейската федерация на счетоводителите (FEE) и 
Международна федерация на експерт-счетоводителите франкофони (FIDEF). Членството в 
ИДЕС се основава на високи критерии по отношение на образователния ценз, професио-
налния опит и след полагането на изпити, включващи определен кръг от дисциплини от 
областта на счетоводството, финансовия одит, икономиката и правото. Съществува регис-
тър на регистрираните одитори, на дипломираните експерт-счетоводители, които не са оди-
тори и на специализираните одиторски предприятия към ИДЕС, в който са вписани всички 
негови членове. При осъществяване на дейността си членовете на ИДЕС се ръководят от 
нормативната база в областта на счетоводството и одита, преди всичко от Закона за счето-
водството (ЗСч), Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Етичния кодекс на профе-
сионалните счетоводители, Международните одиторски стандарти, както и от други нацио-
нални и европейски нормативни актове. От гореизложеното може да се заключи, че на оди-
торската професия в нашата страна ѝ е отредено полагащото ѝ се място в обществото. В 
подкрепа на това е и факта, че професията "регистриран одитор" е сред регулираните про-
фесии. Тя е включена в списъка на регулираните професии в Република България, който е 
приет с Решение № 619 от 2009 г. на Министерски съвет.  

За разлика от счетоводителите, регистрираните одитори и съответно техният орган – 
ИДЕС, като член на Международната федерация на счетоводителите, прилагат Етичния 
кодекс на професионалните счетоводители. Този кодекс е структуриран в три части, като 
първата част представлява въведение и описва фундаменталните принципи, които трябва да 
съблюдава всеки професионален счетоводител в своята работа, а именно: почтеност, обек-
тивност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и 
професионално поведение. Втората и третата част на кодекса са насочени към професио-
налните счетоводители на публична практика и съответно към професионалните счетоводи-
тели в бизнеса и им показват как трябва да действат в определени ситуации, съобразно въз-
приетите етични принципи.  

Следователно, по отношение на професионалната етика, на разположение на български-
ят одитор е международно признат и прилаган от милиони професионални счетоводители 
от различни страни етичен кодекс. Той очертава широк кръг от ситуации, пред които е въз-
можно да се изправят професионалните счетоводители и одитори, и предписва полагащото 
се етично поведение. Въпреки това, регулациите в сферата на професионалната етика не са 
в състояние да осигурят ефективен контрол върху поведението на професионалистите, ако 
те не се ръководят в действията си от моралните норми – писани и неписани, които са ва-
лидни за всяко човешко същество. В тази връзка трябва да се подчертае, че етичните кодек-
си отразяват стремежа към институционализиране на морала, тъй като резултатите от при-
лагането им не могат да бъдат измерени и оценени категорично и единодушно. 

Връзка между регулирането на счетоводната професия  
и нивата на професионално етично поведение 

В развитите от икономическа гледна точка страни от Европа и Северна Америка се наб-
людават различни степени на регулация от страна на законодателството върху одиторската 
професия. Също така в редица държави не съществува разграничение между професията 
"одитор" и "счетоводител", в други разликата е много тънка, а в трети, каквато е и България, 
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съществува ясно разграничение. Примери за страни, в които съществува строга държавна 
регулация, са Франция, Германия и Унгария.  

Във Франция членството в професионални сдружения е ограничено до публични счето-
водители и одитори. Има отделни сдружения за счетоводители (Ordre des Experts 
Compatable) и одитори (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes). И двете сдру-
жения са под надзора на френското Министерство на финансите.  

В Германия действа Камарата на одиторите (Wirtschaftpruferkammer) като независима 
организация под надзора на Федералния министър на икономиката. В Камарата членуват 
дипломирани одитори и дипломирани счетоводители. Законовите изисквания към дипломи-
раните одитори са едни от най-строгите в света, докато тези към дипломираните счетоводи-
тели са по-либерални. Другата основна професионална организация е Институтът на дип-
ломираните одитори (Institut der Wirtschaftprufer). Членството в него е доброволно. Основ-
ната му задача е свързана с публикуването на указания, разяснения и коментари по прило-
жимото законодателството в сферата на счетоводството и независимия финансов одит.  

В Унгария съществува строга регулация на счетоводната професия, която се развива в 
три насоки:  

1. Асоциация на счетоводителите – създадена е през 1995 г. и има около 50000 членове. 
Съгласно счетоводното законодателство от 2003 г. само регистрираните сертифицирани 
счетоводители, специалисти по счетоводните баланси имат право да предоставят счетовод-
ни услуги.  

2. Асоциация на данъчните консултанти – членовете ѝ наброяват 2200 души. Основната 
цел на Асоциацията е обучаването на кадри в сферата на данъчното законодателство.  

3. Камара на одиторите (Chamber of Hungarian Auditors) – създадена през 1987 г. като 
Асоциация на унгарските одитори, а от 1991 г. става Камара на одиторите. През 1997 г. 
Камарата е повторно основана. Съгласно счетоводното законодателство на Унгария лицата, 
които желаят да извършват одиторски услуги, задължително трябва да бъдат членове на 
Камарата. Регистрацията на одиторите се извършва от Министерството на финансите. 
Членството е възможно след полагането на изпит и при наличието на образователен ценз, 
професионален опит и получена степен на сертифициран одитор.  

Типичен пример за слабо регулиране на професията е Швейцария. Дипломираните сче-
товодители и одитори са членове на Института на дипломираните счетоводители и данъчни 
консултанти (Swiss Institute of Certified Accountants and Tax Consultants), който дава защите-
ната по силата на закона степен "дипломиран счетоводител" след полагането на изпит. 
Изискванията към кандидат-членовете се отнасят единство до техния професионален опит. 
Няма специални образователни изисквания.  

По отношение на регулациите между гореописаните два "полюса" се намира Великоб-
ритания, при която е налице по-различна обстановка, както поради факта, че там е възпри-
ето т.нар. обичайно право, така и поради историческата роля на страната като основопо-
ложник на англосаксонската счетоводна школа. В таблица 1 са посочени основните профе-
сионални организации, които осъществяват своята дейност независимо от правителствените 
органи. Членството в тези организации става чрез подаването на заявление и при наличието 
на професионален опит. Не се изисква наличие на университетска диплома. Правоспособност се 
придобива след полагането на определен брой изпити пред съответната организация [4].  
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Таблица 1 

Водещи професионални организации на счетоводителите и одиторите  
и техните членове в глобален мащаб 

Наименование на организацията Брой члено-
ве, 2015 г. 

Брой обучава-
щи се, 2015 г. 

Асоциация на дипломираните екс-
перт-счетоводители на Великобри-
тания 

Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) 183 386 388 636 

Институт на дипломираните екс-
перт-счетоводители на Англия и 
Уелс 

Institute of Chartered 
Accountants in England and 
Wales (ICAEW) 

145 746 24 149 

Институт на дипломираните екс-
перт-счетоводители на Шотландия 

Institute of Chartered 
Accountants of Scotland (ICAS) 20 709 3 366 

Институт на дипломираните екс-
перт-счетоводители на Ирландия 

Institute of Chartered 
Accountants in Ireland (ICAI) 24 496 6 627 

Институт на дипломираните управ-
ленски счетоводители на Великоб-
ритания  

Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy 
(CIPFA) 

13 640 3 779 

Институт на дипломираните управ-
ленски счетоводители на Великоб-
ритания  

Chartered Institute of 
Management Accountants 
(CIMA) 

102 942 125 763 

Асоциация на международните 
счетоводители 

Association of International 
Accountants (AIA) 6 755 7 474 

 
Източник: FRC. Key Facts and Trends in the Accountancy Profession (June 2016) 

Етични дилеми и противоречия: егоизъм или алтруизъм 

Независимо от законовите регулации и от това дали счетоводителите и одиторите са от-
делени като професии или са едно цяло, във всяка една държава е отдадено подобаващо 
място и роля на професионалната етика. Професионалните организации на всяка от гореиз-
броените държави са членки на Международната федерация на счетоводителите и съответ-
но прилагат един общ етичен кодекс. Сред предпоставките за това обединение и хармони-
зация са и събитията от последните няколко години, които показаха, че професионалната 
етика в областта на счетоводството е в криза. Счетоводителите постъпват неетично все по-
често, действайки под натиска на своите ръководители или клиенти, поради което не из-
пълняват обществените очаквания и не се радват на полагащото им се обществено доверие. 
Възникват две основни етични противоречия, които следва бъдат разрешени от професио-
налистите чрез личния им избор, а именно: 

 професионализъм – комерсиализъм; 
 обществен интерес – личен интерес. 

Това са двете крайности, които всъщност представляват реални ситуации. Счетоводите-
лите трябва да изберат между професионалния дълг, поведение и служене в полза на об-
ществото или да преминат на другата крайност – задоволяване единствено на частните его-
истични интереси и лично материално облагодетелстване. Междинните комбинации се 
оказват временни и непостоянни. Те са просто пътя към едната или другата крайност.  

Сред обществото дори се разпространи мнението, че счетоводителите и прилаганите от 
тях счетоводни стандарти са сред виновниците за финансовата криза, която започна през 
2007 г. в САЩ и впоследствие прерасна в световна финансова и икономическа криза. Сред 
факторите, причинили финансовата криза в САЩ, се изтъкват:  
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 икономическият либерализъм като цяло и възприетите от него принципи за свобод-
ния пазар и ненамесата на държавата в икономиката; 

 липсата на адекватни държавни регулации във финансовия сектор и отслабения фи-
нансов надзор, които доведоха до дисбаланс при търговията с финансови активи и инстру-
менти, при която определени субекти реализираха огромни печалби от извършването на 
редица спекулативни сделки; 

 високо рисковото отпускане на ипотечни кредити, породено от паричната политика 
на "евтини пари" на Системата на федералния резерв. По-голямото парично предлагане при 
по-ниски лихвени проценти доведе до покачване на общото ценово равнище, създадоха се 
т.нар. "балони" в цените на определени активи; 

 ролята на справедливата стойност, като оценъчна база, широко прилагана за послед-
ващо оценяване на активите. Нейното използване доведе до признаването на активите във 
финансовите отчети по нереално високи стойности и съответно до завишени стойности на 
пазарните цени на акциите на стопанските предприятия, банките и другите финансови инс-
титуции.  

Както неведнъж бе подчертано, основните задачи на професионалната етика в счетовод-
ството се отнасят до:  

 стимулиране и развиване на професионалния морал;  
 предписване на полагащото се професионално поведение;  
 поемане и изпълнение от счетоводителите на професионално-етични задължения към 

обществото, клиентите и колегите, изразяващи се в предотвратяване или разрешаване на 
възникнали противоречия, финансови и счетоводни измами и скандали.  

С идването на новото хилядолетие се разкриха огромни и унищожителни финансови и 
счетоводни измами за милиарди долари. Тези събития се случиха преди всичко в САЩ, 
което подкопа устоите и имиджа на американската корпоративна счетоводна отчетност, а 
съответно и общественото доверие в счетоводителите и одиторите.  

През октомври 2001 г. служителите на одиторската компания "Arthur Andersen", която 
осигурява счетоводното обслужване на "Enron", са унищожили хиляди документи и дока-
зателства, свързани с дейността на дружеството. Целта е била заличаване на всички доказа-
телства за извършените финансови измами в полза на "Enron". Но американската Комисия 
по ценни книжа и фондови борси (SEC), започва разследване на финансовите дела на 
"Enron" и установява, че от 1997 г. до 2001 г. официално отчетените приходи са изкуствено 
завишени с 586 млн. долара, което директно е довело до изкривяване на реалните финансо-
ви резултати. Официално публикуваните финансови отчети са въвели в заблуждение клиен-
тите, кредиторите и инвеститорите, тъй като представят изкуствено надути печалби и укри-
ти задължения за над 1 млрд. долара. През декември 2001 г. седмото по големина американ-
ско предприятие и първо на световния енергиен пазар се срина, като предизвика един от 
най-големите фалити в американската история и огромен политически и финансов скандал.  

През 2002 г. възникнаха редица грандиозни финансови скандали с големи американски 
компании като Adelphia Communication, Dynegy, Tyco International, WorldCom. Така 
например, извършеният вътрешен одит на WorldCom установи, че вместо да бъдат отчете-
ни разходи за поддръжка на телекомуникационната система в размер на 3.8 млрд. долара 
през 2001 г., те са капитализирани и отчетени като дълготрайни (нетекущи) активи. Ръко-
водството на компанията съвсем съзнателно е оказало натиск върху счетоводителите да 
капитализират тези разходи и да ги отчетат като инвестиционни вложения. Резултатите от 
тези действия са довели от една страна до обявяване на положителен финансов резултат, а в 
действителност е била налице загуба, и от друга – нарушаване на основни изисквания на 
американските счетоводни стандарти по отношение на признаването и отчитането на разхо-
дите.  
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През 2008 г. в САЩ беше разкрита огромна финансова измама за 57 млрд. долара, зад 
която стои името на Бърнард Мадоф и неговата компания. Мадоф е една от ключовите 
фигури на Уолстрийт в продължение на десетилетия, бивш председател на Nasdaq Stock 
Market. Той е изградил финансова пирамида от типа "схема на Понци", при която целта е 
привличане на нови инвеститори, на които им се обещава висока доходност и нисък риск на 
инвестицията. Паричните постъпления от последните включили се инвеститори са се изпол-
звали за финансиране на първите играчи, а също така са били пренасочвани към личните 
сметки на Мадоф. На практика реално не е извършвана никаква дейност. Схемата е работи-
ла безпроблемно, докато са се привличали нови инвеститори. Мадоф държал години наред 
всички данни за финансовото състояние на хедж фонда в дълбока тайна и не разкривал 
почти никаква информация за него. Измамата е разкрита, тъй като инвеститорите са пос-
ледвали масовата тенденция на отлив на капитали от хедж фондовете с цел намаляване на 
рисковете в тежката глобална криза и са си поискали обратно около 7 млрд. долара, с които 
Мадоф реално не е разполагал. Основна роля в този скандал играе и счетоводителят на Ма-
доф, който е нарушил не само основни счетоводни принципи и правила, но и професионал-
ната етика, като е извършвал измами с ценни книжа и е изготвял финансови отчети с невяр-
но съдържание.  

Сред причините, които водят до възникването на всички големи или малки, разкрити 
или неразкрити, финансови и счетоводни измами стоят решенията, взети вследствие на 
етичните дилеми. Професионалното поведение на счетоводителя поражда ежедневни кон-
фликти между задълженията му към професията от една страна и от друга – към организа-
цията, в която работи. Наетите счетоводители се намират в доста деликатна ситуация. Ре-
дица емпирични изследвания, направени в САЩ и Великобритания показват, че работода-
телите упражняват натиск върху счетоводните кадри най-вече във следните насоки: "разк-
расяване" на финансовите отчети и манипулиране на финансовите резултати; прикриване на 
неплатежоспособността; замаскиране на икономически необосновани и несвързани с дей-
ността на предприятието разходи. Въпреки че в нашата страна не са извършвани задълбоче-
ни проучвания на етичното поведение, етичните конфликти и дилеми, стоящи пред счето-
водителите, резултатите биха били приблизително същите. Зависимостта на счетоводителя 
от клиента, съответно работодателя е силна, тъй като, за да не загуби работата си, той е 
принуден да приеме по-ниско заплащане за труда си и съответно да изготви финансов от-
чет, съобразен в голяма степен с изискванията на ръководството на предприятието.  

При възникването на конфликт между счетоводителя и клиента, дълг на професионалис-
та е да запази общественото доверие. Счетоводителят трябва да работи в полза на общест-
вото, да защитава обществения интерес. При решаването на етични дилеми счетоводителят 
следва да се ръководи от честността и обективността като основни принципи. Широка под-
крепа среща схващането, че за да се гарантира етичното поведение на счетоводителите, 
отношенията счетоводител – клиент следва се осъществяват на договорна основа. Но и тук 
съществуват пречки, които са свързани с проблема за асиметричността в информацията, с 
която разполага всяка една страна по договора. Например, пред счетоводителя винаги стои 
възможността да не получи цялата необходима информация или пък тя да му се предостави 
неточно и в непълен вид. Що се отнася до клиента, той, не винаги е запознат в детайли до-
колко качествено професионалистът изпълнява задълженията си. Негативните ефекти от 
липсата на пълна, точна и навременна информация обикновено се установяват след смяната 
на счетоводителя на предприятието, респ. на счетоводното предприятие, при извършване на 
вътрешен одит, независим финансов одит или при данъчен контрол. В тези ситуации се 
разкрива, че са извършени редица незаконосъобразни, неетични и неморални действия, 
мотивирани от лични субективни чувства и настроения. Преодоляването на тези проблеми 
може да се търси не чрез формалното спазване на клаузите в договорите, а чрез взаимната 
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етичност на страните. От друга страна се появява професионалната организация, етичният 
кодекс и основните етични принципи. Видно е, че тези две страни имат несъвпадащи инте-
реси, а ролята на счетоводителя е чрез действията си да удовлетвори в максимална степен 
потребностите и на двете страни. Неговата задача е да постигне балансирано и хармонично 
взаимодействие между клиента (работодателя), професионалната организация, обществото 
и самия себе си. 

Като средство за разрешаване на етичните дилеми, редица автори, занимаващи се с 
проблематиката в областта на професионалната етика в счетоводството, предлагат да се 
внедрят в практиката разработените от тях теоретични модели и алгоритми за вземане на 
решение. Пример за такъв модел е и този, разработен от Фаня Филипова [1], а именно: 

1. Анализиране на фактите, с които разполага счетоводителя и идентифициране на фак-
торите, пораждащи конфликт. 

2. Определяне на етичния проблем. 
3. Разработване на алтернативи за разрешаване на етичния проблем. 
4. Определяне на засегнатите лица при всяка една алтернатива. 
5. Определяне на начина, по който всяка една алтернатива засяга интересите на всяка 

страна. 
6. Определяне на факторите, които ще подпомогнат/попречат за реализацията на всяка 

една алтернатива. 
7. Вземане на решение и неговото изпълнение. 

Подходи за развитие и стимулиране на етично професионално поведение 

За да се противодейства активно на всички негативни събития и тенденции, имащи от-
ражение върху счетоводната професия се предприемат и съответните превантивни мерки. В 
редица страни се прие укрепването и стабилизирането на професията да се осъществи с 
помощта на професионалната етика чрез намесата на държавата, проявяваща се под форма-
та на законови регулации. 

Като един от основните пътища за стимулиране на етичното мислене на счетоводители-
те се утвърди обучението във висшите училища. В това отношение е най-значим британо-
американския опит. В елитните американски и британски икономически университети дис-
циплината "Професионална етика в счетоводството" започва да се преподава през 80-те 
години на миналия век. В тази връзка са проведени редица емпирични изследвания, които 
доказват, че етичното мислене на студентите по счетоводство е на по-високо ниво от това 
на практикуващите счетоводители, които започват работа или имат само няколко години 
професионален опит. По-високо ниво на етично мислене се регистрира сред счетоводители-
те с по-голям трудов стаж. Също така резултатите сочат, че с увеличаване размера на счето-
водно-одиторските компании расте и нивото на етично мислене на техните служители. 

Въз основа на британо-американските постижения и традиции може да се приеме, че ед-
на от основните насоки, която трябва да се следва в областта на българската счетоводна 
етика за предотвратяването или съответно за своевременното разрешаване на етичните 
конфликти, противоречия и скандали, е активното обучение на бъдещите счетоводни кад-
ри в университетите, както и допълнителната квалификация и преквалификация на 
настоящите практикуващи счетоводители. Получаването на фундаментални знания за про-
фесионалната етика, за нейните принципи, за етичното поведение на професионалиста при 
възникването на противоречия, за ежедневно пораждащите се етични дилеми трябва да 
бъдат сред основните приоритети както на самите обучаващи се, така и на останалите заин-
тересовани страни – академичните среди, ръководителите на предприятията, потребителите 
на счетоводна информация, самите практикуващи счетоводители и обществото като цяло.  
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Фокусирането върху образованието, като част от една цялостна политика по отношение 
на счетоводната етика означава, че съществуват осъзнати и ясни отговори на следните въп-
роси: Защо трябва се изучава етика? Защо счетоводителите трябва да бъдат включени в 
изучаването на етика? Нима всеки счетоводител не си е изградил комплекс от морални 
норми, които вече следва в работата си?  

Вероятно е така, но съществуват още няколко причини, поради които трябва да се изу-
чава етика [3]: 

 изучаването на етика е от полза при разрешаването на определени комплексни проб-
леми, тъй като с помощта на етиката се установява какви принципи действат в тези случаи; 

 в определени ситуации е налице конфликт между етичните принципи и е трудно да 
се определи какво да се направи. В тези случаи етиката може да представи един по-
различен поглед към вземането на решения, да покаже защо определени действия са по-
добри от други; 

 понякога счетоводителят може да възприеме погрешно определени принципи и 
оценки. Подлагайки ги на етичен анализ той може да осъзнае тяхната неуместност и непри-
ложимост в определена ситуация и съответно да промени мисленето си по отношение на 
тях; 

 много важна причина, поради която трябва да се изучава етика, е разбирането дали и 
защо нашите възгледи продължават да бъдат ценни; 

 във всеки счетоводител да се изгради вътрешна сигнална система за идентифициране 
на основните етични принципи, които могат да бъдат приложени в определени ситуации. 

Когато професионалистът се опитва да реши как да постъпи в трудна ситуация, е добре 
да направи списък с основни въпроси или фактори, на които е необходимо да се отговори 
или съответно да се приложат към съответната ситуация, за да се подпомогне постигането 
на желания резултат. Такива ключови въпроси са например: Действието добро ли е за мен? 
Действието полезно ли е или е вредно за обществото? Действието честно ли е или не? 
Действието нарушава ли правата на някого? Действието поражда ли задължения за мен? 
Какви са те – преки или косвени? Задълженията произхождат ли от явни обещания или са 
резултат от очакванията на другите по отношение на моите постъпки и дела? 

Сред ограничителите на желаното етично поведение на счетоводителите се явяват раз-
лични фактори, които най-общо могат да бъдат определени като вътрешни и външни. Типи-
чен вътрешен фактор, имащ отношение към голяма част от счетоводителите, е личния инте-
рес, който надделява над обществения – на първо място стои личната облага, а след това 
принципите и правилата, определящи качеството на услугата. От друга страна, ключов 
външен фактор за счетоводните кадри в частния сектор са ангажиментите, свързани с из-
вършването на редица допълнителни дейности, различни административни услуги, които 
излизат извън обхвата на задълженията им. Разработените и утвърдени длъжностни харак-
теристики в редица случаи са само проформа документи, които имат незначителна стойност 
за работодателите. Счетоводният труд все още не е оценен по подобаващ начин. Силната 
конкуренция води до ниски пазарни цени на счетоводните услуги. Подценяват се ролята и 
функциите на счетоводителите. От тях се изисква организиране и "водене" на счетоводна 
отчетност единствено за данъчни цели. Възприемат се и се спазват базите, правилата и под-
ходите на данъчното законодателство, докато ролята и значението на счетоводните стан-
дарти и принципи се поставят на второ място. 

От страна на счетоводните кадри обаче, също се забелязват слаби страни, които са свър-
зани с подценяване, незадълбочено и повърхностно познаване и прилагане на националните 
и международни счетоводни стандарти. Тези пропуски и прояви на непрофесионализъм се 
дължат основно на неумението за разработване и спазване на една адекватна счетоводна 
политика. Редица факти показват, че англосаксонският модел на счетоводството с присъ-
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щите му характеристики – счетоводни стандарти, професионални организации и етични 
кодекси, от една страна се възприема и прилага безрезервно, а от друга – все още съществу-
ва контингент от счетоводители, които не са осъзнали неговите цели, задачи, технология и 
цялостна философия. 

В крайна сметка обективната необходимост от издигането на счетоводната професия на 
полагащото ѝ се място като общопризната регулирана професия и позитивния ѝ ефект вър-
ху професионалната етика като цяло се потвърждават от икономическата реалност в нашата 
страна, а и в Европейския съюз като цяло. Емпиричните данни [2] показват, че около 99% от 
предприятията в нашата страна са микро-, малки и средни. В съответствие с разпоредбите 
на Закона за счетоводството относно изискванията към съставителите на финансовите отче-
ти, както и критериите за извършване на задължителен независим финансов одит, преобла-
даващата част от финансовите отчети на предприятията не подлежат на независим външен 
контрол от страна на регистриран одитор. Оттук следва, че организацията, функциониране-
то и контрола върху техните счетоводните системи, а съответно и техния краен продукт – 
финансовите отчети, са възложени и се осъществяват единствено от счетоводителите, респ. 
счетоводните предприятия. Разчита се единствено на личните професионални качества, 
умения, знания и опит на счетоводните кадри. А също така и на възприемането и спазването 
от тях на професионално-етичните принципи, етично поведение и отговорност към потре-
бителите на финансовите отчети. 

Заключение 

В заключение на настоящата работа и в съответствие със заложените цели са следните 
препоръки (насоки) за професионално укрепване, издигане престижа на счетоводителите, 
поставяне на етичното мислене на по-високо ниво и повишаване качеството на счетоводни-
те услуги: 

 разработване на стратегическа карта за укрепване и издигане на статута на професия-
та "счетоводител" в регулирана професия; 

 създаване на национален регистър на счетоводителите и счетоводните предприятия; 
 учредяване на Камара на счетоводителите като единно счетоводно тяло, обединява-

що професионалните счетоводители в България и като национален консултативен орган в 
областта на счетоводството; 

 изграждане на широкообхватна, здрава и силна структура на професионалните орга-
низации; 

 разработване, приемане и прилагане на етичен кодекс или приемането и прилагането 
на етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС; 

 въвеждане на тарифа за минималните цени на счетоводните услуги; 
 упражняване на вътрешен контрол/самоконтрол върху счетоводните кадри; 
 ясно разграничаване на счетоводните от административните, юридически и други за-

дължения; 
 активно и непрекъснато обучение, квалификация и преквалификация на счетоводни-

те кадри; разпространяване на етичните знания; стимулиране на етичното мислене, чрез 
разрешаването на хипотетични етични дилеми; 

 провеждане на семинари и дискусии за промяната, изменението и допълнението на 
националното и европейско счетоводно, данъчно и търговско законодателство. 

 организиране на срещи и кръгли маси с цел разработването на проекти и модели за 
преодоляването на етичните конфликти и вземането на предпазни мерки срещу счетоводни 
измами и последващите ги негативни ефекти. 
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МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ  
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ПРИ СЪЗАСТРАХОВАНЕ 

д-р Ясен Даскалов1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС 

Резюме 
В настоящата статия се представя модел за отчитане на данъка върху застрахователните премии 

при съзастраховане. Начисляването на този данък е свързано с входящия паричен поток от застрахо-
вателни премии, но същевременно е необходимо създаване на счетоводна информация и преди реали-
зирането на паричния поток. Разгледани са два случая: в първия застраховащият плаща премията на 
водещия застраховател, а във втория плаща на всеки съзастраховател по отделно. 

Ключови думи: данък върху застрахователните премии, съзастраховане. 
 
ACCOUNTING MODEL FOR TAX ON INSURANCE  
PREMIUMS IN CO-INSURANCE 
 
Summary 
This article presents a model to account for the tax on insurance premiums in co-insurance. The charging 

of this tax is associated with the incoming cash flow from insurance premiums, but it is also necessary to 
create accounting information before obtaining the cash flow. Two cases are considered: the first the client 
pays the premium to the leading insurer, and the second the client pays the premium to each co-insurer 
separately. 

Key words: tax on insurance premiums, co-insurance 
 
В специализираната литература [1] съзастраховането се определя като "разпределение на 

риска между два или повече застрахователи в рамките на един и същи застрахователен до-
говор, но при едни и същи условия, за един и същи риск, за един и същи срок и при един и 
същи застрахователен интерес". Разпределението на риска и отговорностите става на осно-
вата на поетата от всеки застраховател част. Единият от съзастрахователите поема ролята на 
"водещ" застраховател от административни съображения. 

Чрез договора за съзастраховане се определя разпределението на рисковете и отговор-
ностите между участващите застрахователи, като за поетия риск всеки застраховател полу-
чава съответната част от застрахователната премия. 

В кодекса за застраховането [4] са дадени две възможности за сключване на застрахова-
телен договор: между застраховащия и няколко застрахователи и между застраховащия и 
водещия застраховател. По преценка на застрахователите между тях може да бъде сключен 
съзастрахователен договор, с който да бъдат определени отношенията между тях. 

Данък върху застрахователните премии: данъчно събитие,  
данъчна основа и данъчна ставка 

Данъкът върху застрахователните премии (ДЗП) се прилага в България от 2011 г. В спе-
циализираната литература [2] се определя като алтернативен данък за облагане на дейност-
та на застрахователите. Неговото определяне е като процент от получената застрахователна 
премия по облагаеми застрахователни договори. 

                                                            
1 ydaskalov@unwe.bg 



371 

За разлика от данъка върху добавената стойност (ДДС), при който данъчното събитие 
възниква на датата, на която е извършена доставка на стоки или услуги (в общия случай), 
при данъка върху застрахователните премии данъчното събитие е получаването на застра-
хователната премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор. Оттук 
може да се каже, че начисляването на ДДС е свързан с проявлението на принципа на начис-
лението при признаването на прихода от данъчно задълженото лице, докато при данъка 
върху застрахователните премии е налице проявление на принципа на паричния поток – 
получаването на вече начислен приход под формата на застрахователна премия, т.е. той 
следва да се начисли при получаването на паричния поток. Съгласно чл.7 от Закона за да-
нъка върху застрахователните премии [3] (ЗДЗП) данъчното събитие е получаването на 
застрахователната премия от застрахователя, независимо от това дали тя е получена дирек-
тно от клиента или от застрахователен посредник. Въпреки, че могат да бъдат използвани 
услугите на застрахователен посредник, за данъчни цели получаване на премията има, кога-
то тя постъпи в брой или по банковата сметка на застрахователя. 

В ЗДЗП данъчно събитие е налице и когато застрахователната премия се "получава" чрез 
прихващане със задължения на застрахователя и при възстановяване на бонуси и отстъпки 
на застрахователя. В първия случай получаването на застрахователната премия не е под 
формата на паричен поток, а под формата на нетиране на с други отношения със застрахо-
вания. Тук има основание за възникване на данъчно събитие, тъй като при това нетиране 
вземането се приема за получено. Във втория случай възстановяването на бонуси и отстъп-
ки възстановяване на размера на застрахователната премия, която с тяхното начисляване 
първоначално е била намалена. Оттук следва, че за тази възстановена част на премията и 
нейното получаване е налице данъчно събитие и начисляване на данък. 

Като обобщение може да се каже, че данъчното събитие при данъка върху застрахова-
телните премии е датата, на която вземането по застрахователната премия от застрахователя 
се получава под формата на пари и парични еквиваленти, или се прихваща с насрещни за-
дължения. Увеличение на вземането възниква при възстановяване на бонуси и отстъпки на 
застрахователя. 

При определянето на дължимия данък данъчната основа се определя от сумата, с която 
се намалява вземането по застрахователната премия при възникването на данъчното съби-
тие, т.е. нейното получаване от застрахователя. Ако остане неплатена част от премия, данъ-
кът ще бъде начислен, когато се получи. 

Данъчната ставка е в размер на 2%. Тази ставка е една от най-ниските в Европа [2]. 

Базов модел за отчитане на данъка върху застрахователните премии 

Както беше посочено, отчитането на данъка върху застрахователните премии следва 
принципа за паричния поток – данъкът се начислява при получаване на застрахователната 
премия от застрахователя. 

Съгласно указание на Министерство на финансите с изх. № УК-6/29.02.2010 г. [5] сума-
та, представляваща данък върху застрахователните премии, която застрахователят получа-
ва, не следва да се отчита като приход, а като задължение към бюджета. По този начин ука-
занието се съобразява изцяло с изискванията на Международен счетоводен стандарт 18 
"Приходи". 

При сключването на застрахователния договор е необходимо създаване на информация 
както за прихода по застраховането, така и за възникващото вземане от клиента. При 
сключването на застраховката се начислява приходът от нея, при неговото получаване ще се 
начисли и дължимият данък. В такъв случай отчетеното вземане от клиента следва да 
включва два компонента: застрахователна премия и данък върху застрахователната премия, 
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който трябва да бъде платен. Това е така, защото при всички случаи клиентът трябва да 
плати този данък. Това е и сумата, която се посочва в застрахователната сметка, на база 
която застрахованият извършва плащане. 

Тъй като данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие, при на-
числяване на прихода не следва застрахователят да показва в баланса си задължение към 
бюджета. Това задължение ще бъде посочено едва когато застрахователят получи прихода. 
В този случай при начисляването на прихода може да се създаде коректив за данъка. Този 
коректив може да бъде създаден както към сметката за отчитане на вземането от клиента, 
така и към сметка за отчитане на разчета по данъка. Това зависи от решението на застрахо-
вателя. Отчетната и балансовата стойност на вземането от клиента ще се различават. Отчет-
ната стойност ще бъде в размер на застрахователната премия и данъка, който трябва да се 
плати при получаването й, а за получаването на балансовата стойност, отчетната ще бъде 
коригирана със създадения коректив за данъка. 

При отчитането на данъка е необходимо създаване на аналитична счетоводна информа-
ция по следните аналитични критерии: клиент, вид на застраховката, номер на застрахова-
телния договор. 

Така при начисляването на премийния приход застрахователят ще състави следното сче-
товодно записване: 

Д-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
 Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Приходи от пряко застраховане" 
  Ан. Вид застраховка 
 К-т "Коректив за ДЗП" 
  Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
При получаването на застрахователната премия застрахователят съставя следните запис-

вания: 
1. Д-т група "Парични средства" 
 К-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
  Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
2. Д-т с-ка "Коректив за ДЗП" 
 Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Разчети по ДЗП" 
  Ан. Вид застраховка 

Отчитане на данъка върху застрахователните премии,  
когато застраховащият плаща премията на водещия застраховател 

При отчитането на приходите при съзастраховане е необходимо идентифицирането на 
ролята на застрахователя в съответния договор. Водещият застраховател е необходим за 
администрирането на застрахователния договор, определянето на застрахователната пре-
мия, комуникацията с клиента и т.н. За водещ застраховател обикновено се определя заст-
рахователят с най-голям дял в поемания риск и отговорностите. 

Сключването на застрахователния договор може да бъде между застрахования и воде-
щия застраховател и между застрахования и всички съзастрахователи. При сключване на 
договор с водещ застраховател отношенията са само между застрахования и водещия заст-
раховател. Той определя застрахователната премия, урежда претенциите по щети, получава 
застрахователната премия. Тук останалите съзастрахоатели не участват пряко в отношения-
та с клиента. Затова считаме, че начисляването на данъка върху застрахователните премии 
следва да се извърши от водещия застраховател, когато той получи премията от клиента. 
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Оттук и данъчното събитие ще е датата, на която водещият застраховател получи премията. 
Той ще начисли задължението към бюджета. След получаването на премията водещият 
застраховател ще преведе на останалите съзастрахователи полагащата им се част от преми-
ята, но не и частта от дължимия данък. Данъкът ще бъде администриран от водещия застра-
ховател. Също така, ако водещият застраховател или някой от съзастрахователите извършат 
прихващане на насрещни вземания и задължения с клиента, данъчното събитие ще бъде 
датата, на която е извършено прихващането. 

При начисляване на вземането от клиента водещият застраховател ще начисли първо, 
своя дял от прихода, второ задължение към останалите застрахователи за техните дялове и 
коректив за данъка върху застрахователните премии. По този начин се създава информация 
за цялото вземане от клиента. При водещия застраховател се извършва следното записване: 

Д-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
 Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Приходи от съзастраховане" 
  Ан. Вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Разчети по съзастраховане" 
  Ан. по съзастрахователи 
 К-т с-ка "Коректив за ДЗП" 
  Ан. Вид застраховка, клиент, застрахователен договор 
При сключването на застрахователния договор е необходимо останалите застрахователи 

също да създадат счетоводна информация и да начислят полагащия им се дял от прихода. За 
разлика от водещия застраховател, при който вземането е от клиента (застраховащия) при 
съзастрахователите вземането ще бъде от водещия застраховател, тъй като той ще събере 
застрахователната премия. За целта при всеки един съзастраховател се съставя записването: 

Д-т с-ка "Разчети по съзастраховане" 
 Ан. Водещ застраховател 
 К-т с-ка "Приходи от съзастраховане" 
  Ан. Вид застраховка, договор 
Тъй като застрахованият ще изплати дължимите премии на водещия застраховател, не е 

необходимо създаването на счетоводна информация за ДЗП при останалите съзастраховате-
ли. Данъкът ще бъде изцяло администриран от водещия застраховател. 

При получаване на застрахователната премия при водещия застраховател ще съставят 
записванията: 

1. Д-т група "Парични средства" 
 К-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
  Ан. Клиент, застраховка, застрахователен договор 
2. Д-т с-ка "Коректив за ДЗП" 
 Ан. Вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Разчети по ДЗП" 
  Ан. Вид застраховка 
За превеждане на дължимата сума на съзастрахователите при водещия застраховател се 

съставя следната статия: 
Д-т с-ка "Разчети по съзастраховане" 
 Ан. по съзастрахователи 
 К-т група "Парични средства" 
Съзастрахователите ще създадат счетоводна информация само за получаването на тех-

ния дял от водещия застраховател чрез статията: 
Д-т група "Парични средства" 
 К-т с-ка "Разчети по съзастраховане" 
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  Ан. Водещ застраховател 
Начисляването на задължението към бюджета става при всяко получаване на застрахо-

вателна премия (сумата, която реално се получава). Данъкът се декларира чрез подаване на 
данъчна декларация по чл.14,ал.1 от Закона за данъка върху застрахователните премии. 
Данъкът следва да бъде преведе по сметката на Националната агенция за приходите до края 
на месеца, следващ тримесечието, през което са получавани застрахователните премии. 

За превеждане на дължимия данък водещият застраховател съставя следното записване: 
Д-т с-ка "Разчети по ДЗП" 
 Ан. Вид застраховка 
 К-т група "Парични средства" 
Недостатък, който считаме, че съществува, и който усложнява администрирането на да-

нъка върху застрахователните премии при съзастраховане е, че деклариране на дължимия 
данък трябва да се извърши от всеки един съзастраховател, т.е. за данъчни цели всеки учас-
тващ застраховател трябва да начислява и плаща данък за получените от него застрахова-
телни премии. 

Този режим има следните негативи: първо, затрудняване на администрирането на данъ-
ка, т.е. всеки един застраховател създава информация за данъка и го плаща, при положение, 
че това може да се извърши само от водещия застраховател. Второ, по този начин се попада 
в ситуация, в която клиентът да плати на водещия застраховател дължимата премия и данък 
в края на последния работен ден за тримесечието. В този случай водещият застраховател 
може да няма техническата възможност да преведе дяловете на застрахователните премии 
на останалите съзастрахователи в същия ден. Така той ще преведе суми в първия работен 
ден на първия месец от следващото тримесечие. Този недостатък води до това, че данъчно-
то събитие за останалите съзастрахователи преминава в следващото тримесечие и в бюдже-
та ще постъпят данъци не когато реално е платена премията от клиента, а след три месеца. 

Считаме, че е необходимо при ситуация на съзастраховане и водещ застраховател, който 
да администрира данъка, да се даде възможност при декларирането на данъка от водещия 
застраховател, той да декларира и плати целия данък (съгласно посочения модел) и в своята 
данъчна декларация да посочи данни за останалите съзастрахователи и полагащите им се 
дялове. От друга страна вместо да се извършва деклариране на данъка от всеки съзастрахо-
вател и той де се превежда, чрез данъчната декларация да се посочи, че данъкът ще се пре-
веде от водещия застраховател и да се посочи информация за него и останалите съзастрахо-
ватели. 

При съществуващата към момента ситуация моделът на отчитане ще бъде видоизменен 
по следния начин: 

1. Водещият застраховател ще отчете своя дял в прихода, задължение към съзастрахова-
телите съобразно техните дялове в прихода и съответния дължим данък и ще създаде корек-
тив за данъка съобразно своя дял в прихода. 

2. Всеки съзастраховател ще начисли вземане от водещия застраховател в размер на по-
лагащия се дял от застрахователната премия и дължимия данък и ще създаде коректив за 
данъка съобразно своя дал в прихода. 

3. При получаване на сумата от клиента при водещия застраховател ще бъде начислено 
задължение към бюджета в размер на данъка върху полагащата му се част от получената 
застрахователна премия. 

4. Всеки съзастраховател ще начисли задължение към бюджета на датата, на която полу-
чи своя дял от застрахователната премия от водещия застраховател. 

5. Всеки един застраховател ще декларира отделно дължимия данък, съобразно получа-
ната част от застрахователната премия. В Националната агенция за приходите ще постъпят 
плащания от всички застрахователи. 
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Отчитане на данъка върху застрахователните премии,  
когато застраховащият плаща премията на всеки застраховател 

В този случай застрахователният договор се сключва между клиента (застраховащия) и 
всички съзастрахователи. Отношенията на клиента е с всеки един съзастраховател. Те са 
съобразно дела на застрахователите в поемания риск и отговорностите. Всеки застраховател 
начислява: застрахователна премия, получава я от клиента, начислява и плаща данъка върху 
застрахователните премии, урежда претенциите по щети. 

Данъчното събитие възниква на датата, на която всеки съзастраховател получава своя 
дял от застрахователната премия от клиента. В този случай всеки съзастраховател ще създа-
ва счетоводна информация за дължимия данък и ще отчита задължение към бюджета. 

При начисляването на застрахователната премия всеки един от застрахователите съставя 
следното счетоводно записване 

Д-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
 Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Приходи от съзастраховане" 
  Ан. Вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Коректив за ДЗП" 
  Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
При получаването на застрахователната премия, на датата, на която всеки съзастрахова-

тел получи своя дял от клиента, ще начисли задължение към бюджета чрез съставяне на 
следните записвания: 

1. Д-т група "Парични средства" 
 К-т с-ка "Клиенти по застраховане" 
  Ан. Клиент, вид застраховка, застрахователен договор 
2. Д-т с-ка "Коректив за ДЗП" 
 Ан. Вид застраховка, застрахователен договор 
 К-т с-ка "Разчети по ДЗП" 
  Ан. Вид застраховка 
Всеки един застраховател ще декларира в своята данъчна декларация получената премия 

и дължимия данък. За превеждане на данъка към бюджета се съставя следната статия: 
Д-т с-ка "Разчети по ДЗП" 
 Ан. Вид застраховка 
 К-т група "Парични средства" 
Представеният модел за отчитане на данъка върху застрахователните премии цели об-

лекчаване на режима на начисляване, деклариране и плащане на дължимия данък. 
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ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОБЛАГАНЕТО  

НА СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ас. д-р Георги Ранчев1,  
УНСС, Катедра "Финансов контрол",  

Резюме 
Данъчната политика може да бъде инструмент, който да подпомага успешно опазването на окол-

ната среда, и данъчното облагане на ползването на служебни автомобили е съществен елемент от тази 
политика. В страните членки на Европейския съюз съществуват специални данъчни разпоредби по 
отношение на служебните автомобили, които могат да доведат до промяна в българското законода-
телство. В България тепърва започва дебат доколко успешно чрез промени в данъчното законодателс-
тво може да се подпомогне понижаването на вредните емисии СО2 и това да подобри качеството ни на 
живот, без да се намалят бюджетните приходи. 

Ключови думи: данъчен контрол, данъчно облагане на автомобилите, околна среда, данък "уи-
кенд". 

 
TAX POLICY AND ENVIRONMENT PROTECTION MEASURES RELEVANT  
TO TAXATION OF COMPANY CARS IN THE EUROPEAN UNION 
 
Abstract 
The tax policy could be an appropriate instrument in protecting the environment and the taxation of 

company cars is a significant element of this policy. Specific regulations relevant to company cars exist in the 
tax legislation of the European Union Member States which could lead to respective changes in the Bulgarian 
legislation. 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 just starts. 

Keywords: tax control, car taxation, environment, "weekend" tax. 
JEL класификация/ JEL Classification: H23,H24,H25,H26,H32 

1. Увод 

Темата за данъчните аспекти на ползването на служените автомобили влезе във фокуса 
на общественото внимание през 2016 г. по повод на широко дискутирания от медиите данък 
"уикенд", чиято основна цел би следвало да бъде осигуряване на нови бюджетни приходи и 
респективно ограничение на случаите на злоупотреби с данъчен кредит от регистрирани по 
ЗДДС лица при закупуването на служебни автомобили и други активи, които впоследствие 
се използват и за лични цели. През месец септември 2016 г. се промениха и редица разпо-
редби в ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2016 г., които третират специфичното данъчно 
облагане на разходите в натура. 

Същевременно все по-често в българското общество се повдигат въпроси, свързани със 
замърсяването на околната среда и какви активни мерки могат да се предприемат за изчист-
ване на въздуха (Виж [1]). Автомобилите освен повишаващи шума безспорно са и едни от 
основните замърсители на въздуха по отношение на нивата СО2,фини прахови частици, 
вредни емисии. От тази гледна точка интерес представлява дали и доколко данъчната поли-
тика може да влияе на опазването на околната среда. 

                                                            
1 ranchev72@gmail.com 
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Предмет на настоящия анализ са някои текущи данъчни и екологични проблеми на пол-
зването на служебни автомобили и за лични цели в България и в страните членки на Евро-
пейския съюз и в тази връзка очертаването на възможни посоки за изменение на българско-
то данъчно законодателство. 

2. Актуални въпроси на ползването на служебни автомобили  
и за лични нужди в Европейския съюз 

Няма съмнение, че личният ни живот и работата ни в значителна степен са зависими от 
ползването на автомобилен транспорт. Практиката за предоставяне на служебни автомоби-
ли от фирмите на техните собственици, управители и служители е широко разпространена в 
целия Европейски съюз. Твърде често в предприятията предоставянето на служебен авто-
мобил е свързано със спецификата на работата на съответния служител (доколко често е в 
командировка) и/или неговата позиция в йерархията на фирмата. От тази гледна точка и 
всички данъчни администрации са се сблъсквали с въпросите как да се отдели служебното 
от личното ползване и доколко и как най-справедливо да се облага личното ползване на 
тези служебни автомобили.  

Според едно скорошно изследване на Copenhagen Economics за Европейската Комисия 
автомобилите, които се ползват едновременно за лични и служебни пътувания, съставляват 
"около 50% от продажбите на нови коли в Европейския съюз" [2]. Сред основните изводи от 
изследването служебните автомобили се облагат ефективно на по-ниски нива и загубите в 
тази връзка на бюджетни приходи достигат 0.5% от БВП на ЕС – 54 милиарда евро. Според 
авторите на изследването "благоприятното данъчно третиране на служебните автомобили 
изкривява и налага разходи на благосъстоянието на обществото", доколкото "стимулира 
закупуването на автомобили, влияе на избора на модел кола, както и навици на шофиране, 
като по този начин задълбочава проблемите с опазване на околната среда, причинени от 
транспортния сектор" (пак там [2]). Според изследването за фирмите е много по-лесно да 
придобият и предоставят за ползване автомобили на служителите си доколкото могат да: 

• Ползват по-добри цени/отстъпки/лихви на корпоративно ниво при придобиване на 
нови автомобили; 

• Амортизират, поддържат и застраховат автомобилите, което в повечето случаи е 
признато за данъчни цели; 

• В определени случаи могат да ползват данъчен ДДС кредит при закупуването на ав-
томобилите; 

• Облагането на изразходваното гориво за лично ползване трудно се контролира и ряд-
ко може да се обложи с личен подоходен данък и да се удържат социални осигуровки. 

В стремежа си да привлекат и задържат ключов персонал много предприятия са склонни 
да закупуват и предоставят по-големи, по-мощни и по-скъпи автомобили на служителите 
си, които в повечето случаи не биха си купили сами. Спецификата на облагането на този 
вид доходи/разходи в натура на индивидуално подоходно и корпоративно ниво в много от 
държавите в ЕС стимулира закупуването на тези автомобили по-скоро от фирмите, а не от 
служителите. 

Същевременно производството на автомобили, резервни части и най-различни свързани 
с тях компоненти са структуроопределящи за износа и като цяло икономиката на Европейс-
кия съюз. Приходите от ДДС и акцизи за автомобилните горива са съществена част от бю-
джетните приходи и всяка промяна в цените и обема на търгуваните горива има сериозно 
отражение върху изпълнението на бюджетите на съответните държави. Спадащите цени на 
петрола също се отрязяват негативно на фискалните показатели и приходните администра-
ции търсят нови източници на приходи, които да компенсират тези загуби. 
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3. Тенденции в данъчното облагане на служебните автомобили  
в страните от Европейския съюз 

Според Александър Унфрид (Alexander Unfried) от PwC се забелязват две основни тен-
денции по отношение на данъчното облагане в Европа през 2016 г.[3]: 

• Повишаване на данъчните ставки на разнообразните режими на облагане на автомо-
билите като компенсация на увеличените бюджетни дефицити вследствие на пови-
шени 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 автомо-
били и специфично облагане на автомбилите въз основа нивото на замърсяване с СО2. 

Предвид очерталите се тенденции не е изненада, че ползването на служебни автомобили 
и за лични цели в страните членки на Европейския съюз е предмет на задълбочен дебат и 
постоянни промени в данъчното законодателство на страните членки. На база информация 
[4], актуална за 2016 г., в Таблица 1 са представени в обобщен вид най-важните аспекти на 
корпоративното облагане на фирмите и ДДС третирането на ползването на служебни авто-
мобили в 26 държави членки на Европейския съюз.  

Таблица 1 

Данъчно облагане на служебни автомобили в ЕС за 2016 г.1 

Държава ЕС Корпоративно облагане ДДС при лично ползване 
 Амортизация Лимит ДК покупка авт. Обл. доставка 

Австрия 8 год. Да/ EUR 40,000 не не
Белгия да не до 50% не
България 4 год. не не/да 6+1 не/ да при ПДК
Великобритания да не 50% не
Германия От 5 до 6 год. не да да
Гърция да не не не
Дания да не не не
Естония да не 50% не
Ирландия 8 год. Да/ EUR 24,000 20% не
Испания да не 50%/100% да при ПДК
Италия да не 40% не/ да при ПДК
Латвия да Да/ EUR 50,000 50%/не не
Литва да не не не
Люксембург да не да да при ПДК
Малта да Да/ EUR 14,000 не да
Полша да Да/ EUR 20,000 50% не/ да при ПДК
Португалия 4 год. Да/ EUR 25,000 не не
Румъния От 3 до 5 год. Да/ EUR 19,900 50% не/ да при ПДК
Словакия От 4 до 6 год. Да/ EUR 48,000 ЧДК не/ да при ПДК
Словения 5 год. не не не
Унгария да не не да
Финландия да не не не
Франция От 4 до 5 год. Да/ EUR 18,300 не не
Холандия да не да да
Чехия 5 год. не да да
Швеция 5 год. не 50% не/ да при ПДК

Източник: PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide, November 2016 и авторски анализ 

                                                            
1 С изключение на Кипър и Хърватия 
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От изследването е видно, че в 9 от страните на ЕС са налице данъчни ограничения на 
максимално признатата за данъчни цели стойност на актива – автомобил. Лимитите варират 
от 14,000 евро за Малта до 50,000 евро за Латвия. При закупуване на автомобили над горе-
посочените лимити, разликата над лимита не се признава за данъчни цели.  

Лимитите на данъчно-признатия размер на амортизационната стойност на служебните 
автомобили са представени в Графика 2: 
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Графика 1: Лимити на амортизационна стойност за автомобили в ЕС (EUR)

 
Източник: PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide, November 2016 и авторски анализ 
 
По отношение на правото на данъчен кредит за служебни автомобили в 11 от страните 

членки на ЕС не е налице право на ползване на данъчен кредит при закупуването/вноса на 
автомобили с изключение на случаите, когато търговията/услугите с автомобили е основна 
дейност или автомобилите са със специално предназначение. Правото на данъчен кредит в 
други 11 страни е ограничено в повечето случаи до 50% от размера на начисления при про-
дажбата ДДС. В 4 от страните членки няма ограничение за ползването на данъчния кредит, 
доколкото автомобилите са част от активите на дружеството и се ползват за стопанската 
дейност. 

На база изследването може да се приеме, че е налице значителен превес на страните, ко-
ито не начисляват ДДС при личното ползване (виж Графика 2). В 13 от 26 страни членки 
предоставянето на автомобили за лично ползване не се третира като облагаема доставка 
поради факта, че не е ползван данъчен кредит. В 8 от страните членки се дължи ДДС само 
ако е ползван пълен данъчен кредит и не се дължи ДДС, ако не е приспаднат данъчен кре-
дит при придобиването на автомобила. В останалите 5 страни членки предоставянето на 
служебни автомобили за лични цели се третира като облагаема доставка от гледна точка на 
предприятието и следва да се начисли ДДС независимо дали е ползван данъчен кредит при 
придобиването. 
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Графика 2: ДДС при последващи доставки на автомобили в ЕС
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Източник: PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide, November 2016 и авторски анализ 
 
В почти всички страни на Европейския съюз ползването на служебни автомобили и за 

лични цели се третира като облагаем непаричен доход за управителите и служителите, кои-
то ползват автомобилите. Системите за лично подоходно облагане на тези доходи са изклю-
чително разнообразни и всяка страна членка има в някаква степен уникален механизъм за 
облагането им. Друга особеност е, че за разлика от почти всеобщото облагане с данък върху 
дохода на личното ползване в много малко страни се дължи социално осигуряване по повод 
получаването на този непаричен доход [2], което индиректно също стимулира закупуването 
на служебни автомобили и предоставянето им като бонус на служителите. 

Като други важни аспекти на данъчното облагане на служебните автомобили в Евро-
пейския съюз могат да се посочат прилагането на специфични данъчни преференции (виж 
Таблица 2) вкл. освобождане пълно или частично от данък МПС за електрически и/или 
хибридни автомобили и автомобили с по-ниски нива на емисии на СО2.  

В почти целия ЕС данъчното облагане и дължимите данъци за притежание и ползване на 
автомобили са свързани с емисиите СО2,които автомобилите отделят в атмосферата на ки-
лометър пробег – т.е. колкото по-ниски са тези вредни емисии, толкова по-нисък е данъкът 
за притежание и ползване на автомобила. 
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Таблица 2 

Данъчни преференции за електрически автомобили в ЕС за 2016 г.1 

Държава ЕС Данъчни преференции ДДС електрически автомобили 
 Данък МПС Субсидии ПДК покупка ел. авт. Лимит дан. основа 

Австрия освобождаване да да EUR 40,000
Белгия освобождаване да не не
България освобождаване не не не
Великобритания освобождаване не не не
Германия освобождаване да да не
Гърция освобождаване не не не
Дания частично не не не
Естония без освобождаване не не не
Ирландия частично не не не
Испания без освобождаване да не не
Италия без освобождаване да не не
Латвия освобождаване не не не
Литва без освобождаване не не не
Люксембург частично не да не
Малта без освобождаване не не не
Полша без освобождаване не не не
Португалия частично не да EUR 45,000-62,500
Румъния освобождаване не не не
Словакия  без освобождаване не не не
Словения освобождаване не не не
Унгария освобождаване не не не
Финландия частично не не не
Франция освобождаване да не не
Холандия освобождаване не да не
Чехия освобождаване не да не
Швеция освобождаване да не не

 
Източник: PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide, November 2016 и авторски анализ 
 
Като друга тенденция по отношение на държавната политика към екологично ориенти-

раните автомобили може да се отбележи и наличието на различни по обем и вид субсидии 
за закупуването на подобни автомобили в 6 от страните членки. Също така за този род ав-
томобили се набюдава и преференциално ДДС третиране – в 6 страни членки на ЕС е нали-
це 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 прием-
лив за ДДС цели размер на данъчната основа, върху която се начислява ДДС и съответно 
може да се ползва данъчен кредит. 

Видно от данните от изследването на PwC в 54% от страните членки на ЕС е налице 
пълно освобождаване от данък МПС за електрическите автомобили, а в други 5 страни 

                                                            
1 С изключение на Кипър и Хърватия. 
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(19%) се наблюдава частично освобождаване (виж Графика 3). Само в 7 страни от ЕС или 
27% от изследваните 26 страни членки, се дължи данък МПС за притежаваните електричес-
ки автомобили.  

 
Източник: PwC, 2016 Global Automotive Tax Guide, November 2016 и авторски анализ 
 
Предвид ясната политика на ниво Европейски съюз по отношение на мерките за опазва-

не на околната среда няма да са изненада и нови унифицирани законодателни инициативи в 
посока стимулиране на ползването на екологично ориентирани автомобили в страните 
членки. 

4. Данъчна политика в България по отношение  
на ползването на служебни автомобили 

Според наскоро публикуван доклад на Европейската комисия [5], за България "заслугите 
на данъчната система за опазването на околната среда обаче са спорни, тъй като делът на 
приходите от данъци върху замърсяването са под средното за ЕС." Европейската комисия 
препоръчва принципа "замърсителят плаща", което да стимулира промяна в поведението на 
данъкоплатците и постигане на целите в областта на околната среда. Последните изследва-
ния на ЕК според данните в доклада [5] за нивото на замърсяване с фини прахови частици в 
България са също тревожни, като тези повишени нива водят до увеличения на смъртността 
и като краен ефект до загуби за икономиката. 

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 три години българското данъчно законодателство претърпя значи-



383 

телни промени в посока регламентиране и детайлизиране на данъчното третиране на полз-
ването на служебни автомобили и за лични цели.  

По отношение на данъка върху превозните средства, дължим от собственика съгласно 
ЗМДТ, може да се отбележи, че системата на облагане на собствеността на автомобилите 
значително се различава от данъчните системи в повечето страни членки на ЕС. В България 
все още облагането е на база мощност на двигателя, а не на база грам/емисии СО2,които 
автомобилите отделят в атмосферата на километър пробег. Нещо повече, съгласно чл. 55 от 
ЗМДТ по-новите автомобили, които обикновено са с по-ниски емисии СО2 поради по-
висока икономичност на разхода на гориво, се облагат до 2.8 пъти по-високо от автомоби-
лите на възраст над 14 години. Същевременно в резултат на нормативни изменения вече се 
наблюдават намаления на продуктовите такси, които да стимулират в някаква степен заку-
пуването на нови и екологично ориентирани автомобили – електрически и хибридни [6]. 

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., с което се откриха 
дебатите по данък "уикенд". Според НАП [7], в случаите когато стоки – в случая служебни 
автомобили, се използват както за стопанска дейност, така и за лични цели, данъчно задъл-
женото 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 използва-
нето 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), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на  
§ 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица.  

Според нова т. 83 от ДР на ЗКПО "разходи в натура" за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 е 
частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните 
разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1,т. 1 – 2 и са свързани със собствени, наети или 
предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за 
лично ползване. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извърше-
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ни в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11,ал. 
3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и раз-
ходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, 
предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използ-
ването им се дължи възнаграждение. 

Съгласно чл. 215а от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите 
по чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани с активи, предоставени за 
лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година. При оп-
ределяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани със превозни средства – слу-
жебни автомобили, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на 
всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи: 

1. по съотношението: 
а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съ-

ответното превозно средство, или 
б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на изпол-

зване на превозното средство, или 
2. по 50 на сто. 
Паралелно с разпоредбите в ЗКПО се въведоха нови текстове в ЗДДФЛ, като в чл. 24 се 

създават нови ал. 3 и 4,според които: 
• Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204,ал. 1, 

т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 
от допълнителните разпоредби на ЗКПО при условията на същия закон. Правото на избор се 
упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не 
може да се прилага за отделни физически лица. 

• Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204,ал. 1,т. 4 от Закона за корпоративно-
то подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход на лицата. 

Практиката на НАП по отношение на данък "уикенд" и облагането на разходите в натура 
тепърва ще се развива, доколкото указанията на НАП по отношение на ДДС третирането на 
подобен род разходи в натура не са изчерпателни и следва да се синхронизират с новите 
разпоредби на ЗКПО и ЗДДФЛ, влезли в сила за 2016 г. При условие, че разходите в натура 
се облагат на ниво фирми ефективно с 5% (50% от разходите при ставка на данъка върху 
разходите 10%) без да се дължи данък върху доходите на ползвателите в размер на 10%, за 
фирмите и техните служители е по-изгодно да се ползват служебните автомобили и за лич-
ни цели. 

5. Заключение 

Данъчната политика може да бъде инструмент, който да подпомага успешно опазването 
на околната среда и данъчното облагане на ползването на служебни автомобили е същест-
вен елемент от тази политика. С повишаването на доходите и стабилизирането на икономи-
ката се повишава и употребата на автомобилите в личния и служебния ни живот и замърся-
ването на въздуха е проблем, на който тепърва следва да се обърне по-сериозно внимание.  

Анализът на данъчните разпоредби на държавите членки на Европейския съюз показва, 
че в много от тези държави е налице активна политика на стимулиране на ползването на 
екологично ориентирани автомобили чрез адекватни изменения в данъчното законодателст-
во. В България тепърва започва дебат доколко успешно чрез промени в данъчното законо-
дателство може да се подпомогне понижаването на вредните емисии СО2 и това да подобри 
качеството ни на живот, без да се намалят бюджетните приходи. На база европейската 
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практика можем да очакваме и нов пакет от законодателни инициативи в областта на данъ-
ците, които да отговорят адекватно на очакванията на обществото. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НАЛОГОВЫХ  
РАСЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

к.э.н. Мария Бляхарчук1  

Abstract  
Company management based on information provided by managers, which is formed by using the 

administrative account. For each company taxes is an integral part of business. The direction of improvement 
of management accounting is becoming a consistent theory and methodology of management accounting 
formation assessments through the development of a conceptual framework 

 
Аннотация  
Управление предприятием осуществляется на основе предоставленной менеджерам информации, 

формируется с помощью управленческого учета. Для каждого предприятия налоги являются неотъем-
лемой составляющей хозяйственной деятельности. Направлением совершенствования управленческо-
го учета является становление последовательной теории и методологии формирования управленчес-
кого учета налоговых расчетов путем развития ее концептуальной основи.рос 

Работа посвящена развитию теории управленческого учета с точки зрения оптимизации налоговых 
расчетов предприятий. 

Управленческий учет как понятие 

Процесс сбора информации о хозяйственной деятельности организации заключается в 
определении, классификации, оценки и измерении хозяйственных операций и других эко-
номически значимых событий с целью последующего их отображения в системе управлен-
ческого учета. 

В управленческом учете используется в основном экономическая информация, состоя-
щая из плановой, нормативной, учетной (данные бухгалтерского, статистического, управ-
ленческого учета и учета налоговых расчетов) и другой информации. Состав другой ин-
формации может быть различным. К ней можно отнести материалы аудиторских проверок, 
объяснительные и докладные записки, комментарии специалистов по проблемам производ-
ства и сбыта соответствующих продуктов и т.п. 

Формирование информации возлагается на бухгалтерский и управленческий учет, ко-
торые выполняют функции не только измерения и фиксации фактических величин наличия, 
движения и использования ресурсов, но и их планирование. Экономический анализ в рав-
ной степени должен быть присущ всем видам учета, в том числе бухгалтерском и управлен-
ческом [1]. 

Бухгалтерский учет призван обеспечить отчетной информацией главным образом внеш-
них пользователей: акционеров и других собственников, кредиторов, инвесторов предприя-
тия, его персонал, поставщиков и покупателей, налоговые и статистические органы госу-
дарства, общественные и профсоюзные организации. 

Управленческий учет – это область знаний и сфера деятельности, связанная с формиро-
ванием и использованием экономической информации для управления внутри хозяйствую-
щего субъекта. Его цель состоит в том, чтобы помочь управляющим (менеджерам) в приня-
тии экономически обоснованных решений. 

                                                            
1 Mariya_Shkabura@mail.ru 



387 

Таблица 1 

Понятие "управленческий учет" 

Определение Автор 
Управленческий учет – это процесс выявления, измерения, сбора, накопления, 
анализа, подготовки, интерпретации и передачи учетной информации, ис-
пользуемой руководством внутри предприятия при принятии управленческих 
решений и обеспечения эффективного использования ресурсов 

Атамас П. Й. [2] 

Внутрихозяйственный учет (так называемый управленческий, производст-
венный контроллинг) не является самостоятельным бухгалтерским учетом. 
Это продолжение, а точнее дальнейшее углубление, детализация данных 
бухгалтерского учета в части расходов и доходов деятельности, когда раскры-
вается вся эффективность приобретения ресурсов, их переработки, техноло-
гических и организационных решений, мотивации и т.д. 

Сопко В. В. [3] 

Управленческий учет – подсистема, которая в пределах одной организации 
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для 
планирования, собственно управления и контроля за деятельностью организа-
ции 

Шеремета А. Д. [4] 

Управленческий учет представляет собой процесс подготовки информации, 
необходимой менеджеру для планирования, контроля и принятия обосно-
ванных управленческих решений по текущей производственно-коммерческой 
деятельности 

Лучко М.Р. [5] 

Управленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, систематизация, 
анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для 
управления объектами 

Хорнгрен Ч.Т. [6] 

Управленческий учет – процесс предоставления информации, необходимой 
для принятия обоснованных решений и повышения эффективности и произ-
водительности текущих операций 

Друри К. [7] 

Управленческий учет – это внутреннее оперативное управление финансово-
хозяйственной деятельностью фирмы, которое направлено на удовлетворение 
информационных потребностей менеджеров среднего и высшего уровня, 
решают проблемы на крупном предприятии. 

Палий В.Ф. [8] 

Управленческий учет – самостоятельное направление бухгалтерского учета 
предприятия, обеспечивает его управленческий аппарат информацией, ис-
пользуемой для планирования, управления, контроля и оценки деятельности 
предприятия в целом, а также его структурных подразделений. 

Вахрушина М.А. [9] 

Управленческий учет – это процесс выявления, измерения, накопления, ана-
лиза, подготовки, интерпретации и передачи информации, используемой 
менеджерами различных уровней управления предприятием для планирова-
ния, оценки, контроля и регулирования его деятельности и принятия страте-
гических, текущих и оперативных управленческих решений 

Партын Г.О. [10] 

Внутрихозяйственный (внутрихозяйственный) учет – это система обработки и 
подготовки информации о деятельности предприятия для внутренних пользо-
вателей в процессе управления предприятием 

 [11] 

 
Итак, как видим, определение управленческого учета достаточно различаются между 

собой, одни ученые считают его частью бухгалтерского учета, другие – обособленным уче-
том. 

Точное определение управленческом учете дает Международная федерация бухгалтеров 
(IFAС), представители которой видят управленческий учет как процесс идентификации, 
измерения, накопления, анализа, приготовления, интерпретации и комуникування инфор-
мации (финансовой и нефинансовой), используемый управлением на нужды планирования, 
оценки и контроля в рамках предприятия, а также к обеспечению эффективности использо-
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вания его средств [12]. Итак, управленческий учет оперирует не только данными бухгалтер-
ского учета, но и определенной, зарегистрированной, накопленным, разработанной, сгруп-
пированной и обобщенной необходимой информацией о событиях, явлений, фактов, про-
цессов происходящих на предприятии. 

То, что произошло в середине XX века выделения управленческого учета из системы 
бухгалтерского учета связано с развитием техники и технологии производства, науки и 
практики менеджмента, появлением новых инструментов рынка, усилением конкуренции. К 
этому времени были определены теоретические основы и принципы, методология управ-
ленческого учета в виде систем стандарт-костинг и директ-костинг, получила развитие тео-
рия принятия управленческих решений [13]. 

Информация, формируемая в системах бухгалтерского и управленческого учета призва-
на уменьшить степень неопределенности, присущий рыночным условиям хозяйствования. 

Концепция управленческого учета 

Управленческий учет охватывает всю систему формирования и использования инфор-
мации для управления бизнесом в целом, включая стратегическое управление, планирова-
ние и контроль, обеспечение оптимального использования материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. При принятии управленческого решения целесообразно придерживать-
ся соответствующей схемы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Схема принятия управленческого решения на основе информации,  
подготовленной с помощью данных управленческого учета 

Совокупность различных приемов и способов, с помощью которых отражаются объекты 
управленческого учета в информационной системе предприятия, является методом управ-
ленческого учета. Управленческий учет базируется на методиках, непосредственно свя-
занных с функциональными процессами на предприятии. При разработке, внедрении и 
осуществлении управленческого учета ведущая роль принадлежит его информационной 
базе, основой которой является бухгалтерский учет, который имеет четко определенную 
систему, унифицированные правила, квалифицированный и ответственный персонал [14]. 

Современные системы управленческого учета является не просто учетные системы, они 
являются частью системы управления организации и могут стать ее основной частью. 

Управленческая деятельность предприятия является одной из составляющих системы 
управленческого учета, основное назначение которого состоит в обеспечении функций 
сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для принятия управленческих 

Постановка цели и направления работы

Выбор информации, необходимой для принятия управленческих решений 

Выбор методов расчетов данных

Принятие решений
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решений. На сегодняшний день управленческий учет представляет собой систему управле-
ния предприятием, которая включает в себя различные подсистемы и методы управления 
для достижения единой цели. 

Управленческий учет представляет информацию для пользователей не только в денеж-
ном выражении и не только количественную, но и качественную. Пользователями управ-
ленческого учета являются менеджеры всех уровней управления бизнесом предприятия. Он 
использует не только фактические данные о совершенных операциях, но и оценочные дан-
ные (аналитические показатели), данные о возможных событиях в будущем (планы и прог-
нозы) [15]. 

Для разработки и оценки системы управленческого учета на конкретном предприятии 
Голов С. Ф. предлагает применять так и концепции организации управленческого учета: 

1) концепция, связанная с функцией управления, описывает функцию управленческого 
учета с точки зрения ее ориентации на: производительность ресурсов; создания стоимости; 
хозяйственные процессы; командные действия; 

2) концепция, связанная с контролем за использованием результатов осуществления 
функции управленческого учета с точки зрения: подотчетности; результативности; сравне-
ние с эталоном; 

3) концепция, связанная с процессом и технологии: установление связи управленческого 
учета с другими процессами управления; уравновешивания использованных ресурсов и 
созданной стоимости; разработка и оценки технологии, используемой в управленческом 
учете, исходя из соотношения "затраченные ресурсы – полученные выгоды"; 

4) концепция, связанная с потенциалом, необходимым для эффективного выполнения 
функции управленческого учета с позиции: компетентности; непрерывного совершенство-
вания; творческих возможностей; критического сознания [16]. 

Иерархическая модель концептуальной основы формирования учетной политики управ-
ленческого учета предприятия представляем тремя базовыми блоками: 

1) блок определения миссии развития концепции; 
2) блок совокупности последовательных элементов формирования собственно концепту-

альной основы; 
3) блок инструментов оценки эффективности разработанной концепции (рис. 2.). 
Путь к построению эффективной системы управленческого учета лежит не в развитии и 

совершенствовании методов бухгалтерского учета, а в выяснении основных информаци-
онных потребностей управления и поиска оптимальных путей их удовлетворения. Первым 
шагом в построении системы управленческого учета должно стать определение задач, сто-
ящих перед руководством предприятия. 
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Рис 2. Иерархическая модель построения концептуальной основы управленческого учета 

Оптимизация налогов 

Налоговая система в каждой стране является основой ее финансовой политики, от чет-
кости и рациональной организации которой зависит в конечном счете экономический рост и 
потенциал страны, благосостояние и качество жизни населения. Чем стабильнее система 
налогообложения, тем увереннее чувствует себя субъект хозяйствования: он может заранее 
и достаточно точно рассчитать, какой будет финансовый результат проекта (сделки, опера-
ции), или его деятельность за определенный период. 

Стремление организации обеспечить конкурентоспособность своих товаров и услуг при 
данной системе налогообложения возникает насущная необходимость поиска сбалансиро-
ванного уровня платежей, при котором оптимизируются интересы самих организаций и 
интересы государства. 

Среди экономистов и предпринимателей утвердилось мнение, что во оптимизацией на-
логовых платежей следует понимать их минимизации. Такой подход может считаться обос-
нованным, если рассматривать взаимоотношения налогоплательщиков и государства в ста-
тическом состоянии как разовую операцию уплаты налога [17]. При рассмотрении этих 
отношений как таковых периодически возобновляются, минимизация налоговых платежей в 
текущем периоде, с точки зрения бизнеса, является одной из основных целей оптимизации. 

Таким образом, оптимизация налогообложения – это организационные мероприятия в 
рамках действующего законодательства, связанные с выбором времени, места и видов дея-
тельности, созданием и сопровождением наиболее эффективных схем и договорных взаи-
моотношений, с целью увеличения денежных потоков компании за счет минимизации нало-
говых платежей. 

Оптимизация налоговых платежей в организации имеет как объективные, так и субъек-
тивные причины. Объективные предпосылки заключаются в том, что любая налоговая сис-
тема формирует тог или иной уровень налогообложения. Уровень налогообложения зависит 
от таких элементов налога, как объект налогообложения, налоговая база, льготы, ставка 
налога. 

Цель 

Задания 
Факторы  

Принципы  
Елементы  

Практическая 
реализация 

Оценка эффективности концепции

Миссия развития концепции
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Однако размер налоговых платежей организации зависит не только от уровня налогооб-
ложения. В силу того, что источники выплат налогов по их видам разграничены, а сроки 
уплаты дифференцированные, у организаций формируется разная структура налоговых 
платежей внутри текущего года, квартала и месяца, то есть необходимо учитывать про-
цессы внутренней система учета, анализа и контроля. Эти объективные предпосылки могут 
быть учтены организацией с целью оптимизации налоговых платежей. 

В Украине учет налоговых расчетов строится на основе бухгалтерского учета, однако 
многие вопросы остаются несогласованными, и именно эти вопросы целесообразно отра-
зить в приказе об учетной политике. В приказе об учетной политике целесообразно указать 
выбранную систему уплаты налогов, методика ведения аналитического учета налоговых 
расчетов, распределение служебных обязанностей по учету налоговых расчетов, налоговые 
разницы, компьютерная программа для формирования и представления налоговой отчет-
ности, графики документооборота, рабочий план счетов, внутренняя налоговая отчетность и 
т. Периодичность формирования отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств является политикой бухгалтерского учета, однако непосредственно относится 
к налоговых расчетов. 

Аналитический учет НДС не предусмотрено в нормативных положениях по бухгалтерс-
кому учету. Аналитический учет возможен по договорам контрагентов, по контрагентам, по 
группам контрагентов и т. Это определяет самостоятельно предприятие и фиксирует выбор 
в учетной политике. 

Организация учета налоговых расчетов предусматривает распределение служебных обя-
занностей по его ведения и составления налоговой отчетности. Предприятиям разрешено 
осуществлять налоговые расчеты самостоятельно или использовать услуги сторонней орга-
низации (аудиторская фирма и др.). 

Периодичность отражения отсроченных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств отражается в приказе об учетной политике. Возможно отображение в проме-
жуточной финансовой отчетности сумм отсроченных налоговых активов или отсроченных 
налоговых обязательств, определенных на 31 декабря прошлого года без их исчисления на 
дату промежуточной финансовой отчетности или отражение в промежуточной финансовой 
отчетности сумм отсроченных налоговых активов или отсроченных налоговых обяза-
тельств, определенных на дату промежуточной финансовой отчетности. 

Перенос базы на будущие периоды является отсрочкой уплаты налога, и это является 
важным в условиях кредитования предприятия, при необходимости платить дивиденды, в 
случае необходимости в сохранении инвестиционной привлекательности. Это не является 
фальсификацией данных, а возможностью на основании применения принципа минималь-
ной оценки экономически обосновать переноса базы, для этого лишь необходимо указать в 
приказе об учетной политике применение такого принципа. 

Полное и правильное использование льгот, предусмотренных законодательством, требу-
ет высокой профессиональной квалификации специалиста, который определяет величину 
налога. Важным для бухгалтера является умение оценить значение учетной политики в 
процессе налогообложения. 

Во избежание необоснованного переплаты налогов возможно путем применения общих 
методов планирования базы и специальных, среди которых наиболее интересны методы, 
которые заключаются в замене операций с обременительным налогообложением на опера-
ции, где налогообложения является более благоприятным [18]. 

Предотвращение штрафных санкций возможно благодаря предвидению в учетной поли-
тике всех спорных вопросов, по которым проверяющие органы могут предъявить претен-
зии. Одним из таких вопросов является налоговые разницы. 
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Объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины 
и за ее пределами, который определяется путем корректировки (увеличение или уменьше-
ние) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в 
финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стан-
дартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности, на 
разницы, возникающие в соответствии с положениями настоящего раздела [18]. 

Налоговый кодекс Украины (п.п.1 п.1 ст. 134) устанавливает, что предприятия, имеющие 
годовой доход от любой деятельности, за вычетом НДС, более 20 млн. Грн. должны рас-
считывать налоговые корректировки [19]. 

Тот же НКУ не запрещает осуществлять меньшим пидприемтсва корректировки на дру-
гую (налоговую) амортизацию, на формирование резервов на разницу при осуществлении 
финансовых операций, на штрафы по налоговым расчетам и т.д. [19]. Итак, решение о при-
менении / неприменении налоговых разниц целесообразно прописать в приказе об учетной 
политике. 

Учет разниц, на основе которых определяется объект налогообложения определенной 
категории предприятий-плательщиков налога на прибыль, требует дополнительной анали-
тики счетов бухгалтерского учета, утверждение внутренних форм отчетности. Доходы и 
расходы по данным бухгалтерского учета корректируются на часть суммы временных раз-
ниц, принадлежит к отчетному периоду. Перечень временных налоговых разниц не является 
исчерпывающим и может изменяться предприятием в соответствии с его особенностей с 
целью соблюдения требований бухгалтерского учета и налогового законодательства и обес-
печения достоверных учетных данных. 

Перечень временных налоговых разниц в разрезе активов и обязательств предприятия 
целесообразно раскрывать в приказе об учетной политике предприятия. Для учета вре-
менных разниц в методологии бухгалтерского учета не предусмотрено документа, поэтому 
целесообразно выделять отдельные графы в журналах или журналах-ордерах. Это решение 
следует прописать в учетной политике. Следовательно, эти налоговые расчеты являются 
частью бухгалтерского учета, но их учетное отражение не имеет определенной методики. 

Суть внесения в приказ об учетной политике положений, которые будут касаться нало-
гообложения, заключается в выборе среди альтернатив, предложенных действующим зако-
нодательством, методов, принципов и процедур определения ставки и базы, а также состав-
ление налоговой отчетности. 

Организации имеют возможность, используя приемы налогового планирования, влиять 
на общий уровень налогообложения и сумму налоговых платежей. 

При этом налогоплательщики обычно идут по одному из путей: 
Первый путь – уклонение от уплаты налогов, в англоязычной литературе принято обоз-

начать термином "tax evasion". Став на этот преступный путь, налогоплательщики миними-
зируют (или вообще сводят к нулю) свои налоговые обязательства незаконными способами, 
как правило, либо осуществляя свою предпринимательскую деятельность без государствен-
ной и налоговой регистрации, или, будучи зарегистрированными, путем сокрытия своих 
налоговых обязательств и представлению в налоговые органы заведомо ложной информа-
ции. 

Второй путь – "избежать" налогов, в англоязычной литературе обозначается термином 
"tax avoidance" или близким ему по значению термином "tax planning" (налоговое планиро-
вание). При этом следует понимать разницу между этими двумя понятиями: 

- "Избежать налогов" – минимизация налоговых обязательств законным использованием 
налоговых льгот и различных законных "лазеек", существующих в налоговой праве; при 
этом налогоплательщик полностью раскрывает свою учетную и отчетную информацию 
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налоговым органам, поскольку скрывать ему нечего – все ее действия базируются исключи-
тельно только на законе; 

- Под налоговым планированием понимается целенаправленная деятельность предприя-
тия, ориентированная на максимальное использование всех нюансов существующего нало-
гового законодательства с целью уменьшения налоговых платежей предприятия в бюджет. 

Таким образом, если "уйти от налогов" носит скорее тактический характер (мгновенный – 
применительно к конкретной ситуации), то "налоговое планирование" означает совокуп-
ность плановых действий, объединенных в единую систему, направленных на макси-
мальный учет возможностей оптимизации и минимизации налоговых платежей в рамках 
общего стратегического планирования организации. 

Модель оптимизации базы налогообложения должна строиться на принципах системы 
управленческого учета направленной на принятие эффективных управленческих решений в 
осфери налогообложения. Существует множество вариантов для управленческого анализа 
эффективности минимизации налогов. Эффективность оптимизации налоговых платежей 
зависит не столько от самого налога, сколько от финансового состояния предприятия в 
целом. 

Таким образом, управленческий учет очень тесно связан с оптимизацией налогов, так 
как при разработке схем налогового планирования происходит управление базой налогооб-
ложения, то есть выбирается наиболее выгодный вариант учета с точки зрения роста дохо-
дов организации или снижения затрат. Именно эти вопросы – просчитать различные вари-
анты, учесть все и выбрать лучший с учетом ограничений – стоят перед управленческим 
учетом. 

Бюджетирование налоговых расчетов 

В современных рыночных условиях экономическая стабильность предприятия во мно-
гом зависит от бюджетирования на предприятии. 

Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля дохо-
дов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, включая формирова-
ние планов и бюджетов и позволяет анализировать прогнозируемые и полученные с их 
помощью финансовые показатели [20]. Возможности процесса бюджетирования и круг 
задач, которые с его помощью можно решить, достаточно велики. Одной из задач бюдже-
тирования в системе управленческого учета должна быть систематизация расчета нало-
говых платежей путем внедрения на "предприятии системы бюджетирования налогов. 

Бюджетирования налогов представляет собой систему мероприятий, направленную на 
определение плановой суммы налоговых платежей, подлежащих уплате предприятием в 
будущих периодах. Бюджетирования налогов является составной частью общего процесса 
бюджетирования на предприятии, подтверждается особенностями составления налоговых 
бюджетов. Рассмотрим их более подробно. 

Особенность, которая определяет необходимость бюджетирования налогов на предприя-
тии – это возможность прогнозирования будущего оттока денежных средств в виде нало-
говых платежей предприятия. Это позволяет заранее определить фактическое наличие не-
обходимого количества средств предприятия и в случае их недостаточности найти дополни-
тельные источники для их формирования, в свою очередь снижает риск появления 
штрафных санкций за неуплату налогов. 

Бюджетирования налогов зависит от особенностей деятельности и особенностей формы 
налогообложения, которую выбирает в соответствии с действующим законодательством 
субъект хозяйствования. Она может быть общей или альтернативной, в связи с чем и опре-
деляется перечень бюджетов налогов на предприятия. 
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Так, например, у предприятий на общей системе налогообложения бюджет налога на 
прибыль базируется на показателях бюджетов налогов, согласно действующему законода-
тельству включаются в валовые расходы и НДС, а бюджет НДС – на данных бюджета о 
прибыли. Тогда как у налогоплательщика, который находится на едином налоге, система 
бюджетирования может состоять из следующих бюджетов: единого налога, налога с вла-
дельцев транспортных средств, взносов в фонды социального страхования, НДС, взносов, 
начисленных на сумму дивидендов, сбора за загрязнение окружающей среды. 

На основании составления отдельных бюджетов налогов на предприятии формируется 
сводный бюджет налогов предприятия, в дальнейшем используется для составления бю-
джета административных расходов и финансовых бюджетов предприятия. На данный мо-
мент нет однозначного мнения в экономической литературе к какому именно виду бюдже-
тов следует относить налоговый бюджет [21]. 

Важно учитывать, что при бюджетировании налогов используется информация всех 
подразделений предприятия. Это объясняется тем, что для вычисления отдельных налогов и 
сборов данных только налогового учета не хватает (налог с владельцев транспортных 
средств, для вычисления которого необходимая информация о составе транспортных 
средств на предприятии, плата за специальное использование водных ресурсов, для вычис-
ления которой необходимы данные по потребленного количества воды предприятием). 

Особенностью налогового бюджетирования является расчет показателей бюджетов на-
логов на базе всей системы оперативных бюджетов предприятия. Так, данные бюджетов 
продаж, закупки материалов, прямых расходов на оплату труда, производственных нак-
ладных расходов и т.д., является основой для составления бюджетов налогов на предприятии. 

Также при составлении бюджетов налогов нужно обратить внимание на то, что боль-
шинство налогов в соответствии с действующим порядком исчисляются в отчетном перио-
де, а уплачиваются в следующих периодах. Проследить это явление можно путем составле-
ния налогового календаря. 

Рассмотреные особенности бюджетирования налогов показывают, что данный процесс 
не может происходить изолированно от составления других бюджетов предприятия, а также 
претендует на отдельное место в общем процессе бюджетирования на предприятии. В то же 
время наличие значительных противоречий в теоретических и практических подходах сре-
ди специалистов, требуют дальнейшего изучения данного вопроса. 

Исходной информацией для составления налогового бюджета служат прогнозные дан-
ные: объем продукции, затраты на производство и реализацию, стоимость основных 
средств, планируемая заработная плата персонала и др. 

Одной из задач при формировании планов организации является разделение затрат, за-
висящих от объема реализации, на условно-постоянные и условно-переменные. Для целей 
бюджетирования в системе управленческого учета целесообразно налоги дифференциро-
вать: 

- Постоянные налоговые расходы (единый социальный взнос, налог на имущество, налог 
с владельцев транспортных средств, экологический налог); 

- Переменные налоговые расходы (налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
прибыль). 

При планировании налогов и сборов на предстоящий период необходимо учитывать 
всевозможные поправки и дополнения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 
начала налогового периода. 

Планирование налогов возможно, когда составлены операционные бюджеты (кроме бю-
джета расходов и доходов) и инвестиционный бюджет. 

После определения "расходных" налогов и налога на прибыль формируется бюджет до-
ходов и расходов и определяется чистая прибыль. Затем, после составления графика расче-
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тов с поставщиками и покупателями и формирование на его основе бюджета движения 
денежных средств, рассчитываются платежи по НДС. После расчета НДС бюджет движения 
денежных средств может корректироваться, в связи с чем первоначальный расчет НДС 
также может измениться. После того как бюджеты налогов составлены, формируется прог-
нозный баланс. 

Формирование бюджета налогов в системе управленческого учета целесообразно прово-
дить как по предприятию в целом, так и по центрам ответственности. Полный бюджет нало-
гов может формироваться в центрах прибыли и центрах инвестиций, которые являются 
самостоятельными структурными единицами компании. Для подразделений, которые явля-
ются центрами затрат, могут быть рассчитаны следующие виды налогов: единый соци-
альный взнос, налог на имущество, налог с владельцев транспортных средств. Большая же 
часть налогов может быть рассчитана только по организации в целом: НДС, экологический 
налог. 

При формировании бюджета налогов необходимо осуществлять контроль. Отклонение 
по бюджету налогов напрямую зависят от отклонений в налогооблагаемой базе, то есть в 
соответствующих статьях операционных, инвестиционных и финансовых бюджетов. При 
наличии отклонений от бюджета налогов целесообразно выявлять их причины: рост или 
снижение доходов и расходов по сравнению с прогнозами, незапланированную покупку 
нового имущества, изменение налогового законодательства и др. 

Таким образом, бюджетирование налогов, будучи инструментом системы управленчес-
кого учета, значительно расширяет сферу своего действия для решения стратегических 
задач в сфере налогового планирования. 
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ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  
И РАЗКРИВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ 

д-р Пламен Илиев – хоноруван преподавател, 
ВУЗ, Счетоводни, данъчни и правни консултации 

Резюме 
Настоящата статия е посветена на един познат проблем от много време, който за съжаление про-

дължава да съпътства нашата икономическа действителност, в т.ч. и в публичния сектор, а именно 
извършването на нередности и измами. Противодействието срещу тях е един от приоритетите, именно 
на вътрешния контрол и вътрешен одит. В статията е обърнато внимание на нормативната база в тази 
насока – ЗФУКПС и ЗВОПС, приложимите международни стандарти за професионална практика по 
вътрешен одит, както и на новия ЗНФО и МОС-240 при външен одит. Също така са разгледани и 
възможните индикатори или червени флагчета, разработени от Европейската комисия, а у нас дораз-
вити от Асоциацията за противодействие на икономическите измами, и използвани от ИА "Одит на 
средства от ЕС". В тази насока има и редица документи приети от ЕК, като Регламент/ЕО/ 2988/95г., 
Конвенция за защита на финансовите интереси на страните членки и др., които са транспонирани в 
националното законодателство, кокто и органи за борба с измамите и нередностите, като ОЛАФ в ЕС 
и АФКОС у нас. 

 
Summary 
This article is dedicated to a familiar problem for a long time, which unfortunately continues to 

accompany our economic reality, including and the public sector, namely the irregularity and fraud. 
Countering them is a priority, namely internal control and internal audit. The article addressed the legal 

basis for this – and FMCPSA LIAPS, applicable international standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing and the new Lifa and ISA-240 in external audit. Also discussed and possible indicators or 
red flags, developed by the European Commission and the country developed by the Association to combat 
economic fraud, and used by the Executive Agency "Audit of EU funds". In this respect there are a number of 
documents adopted by the Commission by Regulation / EC / 2988 / 95g., Convention on the protection of the 
financial interests of the member states and others. That are transposed into national law, and bodies to 
combat fraud and irregularities by OLAF in the EU and AFCOS in our country. 

 
Съгласно действащият в момента у нас Закон за финансово управение и контрол в пуб-

личния сектор / ЗФУКПС /, ръководителите на организациите носят отговорност за осъщес-
твяване на финансовото управление и контрол в ръководените от тях структури, програми, 
дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 
управление и прозрачност. Същото се отнася и за ръководителите на структури и звена, 
които изпълняват функциите на разплащателни, управляващи или междинни органи по 
фондове на Европейския съюз, като отговарят за осигуряване на адекватни и ефективни 
системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на този закон и 
приложимите актове на Европейския съюз. 

От своя страна вътрешният одит в публичния сектор се урежда със ЗВОПС, с който се 
определя същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публич-
ния сектор, статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и 
одитните дейности по фондове и програми на ЕС. ВО е независима и обективна дейност за 
предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява 
дейността на организацията, и спомага да постигне целите си. 
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Важно е да се знае, че от ВО не се очаква активно да търси и разкрива измами, но непре-
къснато трябва да е с повишено внимание, за да забелязва индикатори за това или други 
незаконни действия. 

Съгласно Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит 
/МСППВО/, стандартите за изпълнение на работа и уточняващите стандарти към тях -
2120.А2 – Вътрешният одит задължително трябва да оценява възможността за наличие на 
измами и това как организацията управлява риска от измами. 

Както и според стандарт -2120.C1 – При изпълнение на консултантски ангажименти, 
вътрешните одитори задължително трябва да обърнат внимание на рисковете, свързани с 
целите на ангажимента, и да имат предвид съществуването на други значими рискове. 

Предотвратяването на измамите и нередностите се състои в предприемането на дейст-
вия, насочени към възпрепятстване на извършването им. Основният инструмент за тяхното 
предотвратяване е осъществяването на ефективен контрол. Ръководителят на организацията 
съгласно ЗФУКПС, носи отговорността за въвеждане на адекватни и ефективни системи за 
финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор. Същата отговор-
ност носи и ръководителят на всяка организацията/структура и звено, които изпълняват 
функциите на разплащателни, управляващи или междинни органи по фондове на Европейс-
кия съюз.  

Ръководителят на организацията носи управленска отговорност за въвеждане на правила 
и процедури по сигнализиране, проверка, разкриване и докладване на административни 
слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и не-
редности. Ръководителят следва да въведе такива процедури: за превантивни мерки; на 
система за проверка на сигналите за корупция и на индикатори за измами и нередности; на 
система за установяване на индикаторите за измами и нередности; на система за докладване 
на констатираните несъответствия, която трябва да описва ясно линията за вътрешно и 
външно докладване. 

 При установяване на индикатори за извършени престъпления, компетентните орга-
ни са органите на прокуратурата. При установяване на измами и нередности, засягащи фи-
нансовите интереси на Европейските общности следва да се докладва на съответните орга-
ни, отговорни за докладване пред Европейската комисия и на Централното звено за коорди-
нация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО в Министерс-
твото на вътрешните работи. 

В тази посока и в съответствие с изискванията на ЗВОПС, вътрешните одитори имат за-
дължението да докладват незабавно на ръководителя на звеното за вътрешен одит /РВО /, за 
идентифицирани в процеса на осъществяване на дейността по вътрешен одит индикатори за 
извършени измами. За да могат да изпълнят тези свои задължения, вътрешните одитори 
трябва да притежават знания и доказателства, които им позволяват да идентифицират инди-
каторите за измама. По време на изпълнение на одитните ангажименти, вътрешният одитор 
следва да вземе предвид възможността за допускане на нередности и извършване на измами 
от лица в организацията и извън нея. Разкриването на нередности и измами не следва да 
бъде възприемано за основна и единствена отговорност на вътрешния одит. Вътрешните 
одитори имат задължението да подпомагат предотвратяването на измами, като проучват и 
оценяват адекватността на системата за финансово управление и контрол, съответстваща на 
степента на потенциалния риск в различните сфери от дейността на организацията. 
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От своя страна РВО, съгласно МСППВО и стандарт -2060 – Докладване пред висшето 
ръководство и Одитния комитет, задължително трябва да докладва периодично пред висше-
то ръководство по отношение на целите, правомощията, отговорностите на вътрешния одит 
и изпълнението на одитния план. Докладването задължително трябва да включва съществе-
ните рискове, на които е изложена организацията, както и въпроси относно контрола, рис-
ковете от измами, управлението и други, за които е необходимо или е било поискано от 
висшето ръководство да бъдат докладвани. 

При условие, че РВО е установил, че са налице достатъчно признаци за извършена из-
мама, които обуславят необходимостта от провеждане на разследване ръководителят на 
вътрешния одит е длъжен да докладва незабавно за всеки конкретен случай на сериозна 
измама пред ръководителя на организацията като в доклада се включват и предложение за 
по-нататъшни действия, свързани с установените индикатори на измами и нередности и 
решение за уведомяване на компетентните органи.  

След изтичане на едномесечен срок от докладването РВО трябва да проследи дали ръко-
водителят на организацията е предприел необходимите действия за уведомяване на компе-
тентните органи. Ако такива действия не са предприети РВО трябва да инициира среща и да 
предупреди ръководителя, че в съответствие със ЗВОПС има задължението да докладва на 
компетентните органи при условие, че не са били уведомени от ръководителя на организа-
цията. 

При изпълнение на одитните ангажименти вътрешният одитор има следните задължения 
по отношение на разкриване на измами и нередности: 

- да има достатъчно познания за измамите, за да може да открие признаците на извърше-
на измама.Тези познания обхващат необходимостта да се познават характеристиките на 
измамата, техниките за извършването ѝ и видовете измами, свързани с проверяваните дей-
ности; 

- да вземе предвид наличието на благоприятни възможности за извършване на измама и 
нередност, в това число слабостите в контрола. При установени значителни слабости в кон-
трола, вътрешните одитори трябва да извършат допълнителни тестове за откриване на дру-
ги признаци/индикатори за измама. Вътрешният одитор трябва да е наясно, че наличието на 
повече от един признак във всички случаи увеличава възможността да е извършена измама. 

По отношение идентифицирането и докладването на индикатори за измами и нереднос-
ти ръководителят на вътрешния одит има следните задължения: 

-да оцени идентифицираните от вътрешните одитори индикатори за извършването на 
евентуална измама; 

- да анализира събраните доказателства и да вземе решение дали е необходимо да се 
предприемат по-нататъшни действия от звеното за вътрешен одит или трябва да се препо-
ръча провеждането на разследване; 

- да уведоми съответните органи в организацията, че установените от вътрешните оди-
тори признаци за извършена измама са достатъчни да се даде препоръка за уведомяване на 
компетентните органи за провеждане на разследване. 

От РВО и вътрешните одитори не са очаква да притежават знания на лице, чиято основ-
на компетентност е разследването и разкриването на измами. Доколкото измамата може да 
бъде извършена чрез дейности, които са част от текущата работа на служителите от органи-
зацията, вътрешните одитори са задължени да полагат т.н. професионална грижа. 

Когато говорим за индикатор на измама, се приема че това е някакъв знак или белег, от 
който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно предста-
вяне на факти и обстоятелства, свързани с дейността на организацията. 

Измамата най-общо представлява извършване на умишлени незаконни деяния, като 
съществуват два основни вида измами: 
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- Кражба – умишлено отнемане на чужда вещ от без съгласие с намерение за противоза-
конното ѝ присвояване. Може да включва отнемането или злоупотребата с активи или па-
рични средства. 

- Невярно осчетоводяване – умишлено унищожаване, невярно представяне на фактите, 
скриване и фалшифициране на сметка, запис или документ, необходими за счетоводна цел и 
насочено към лична изгода или за друг, или с намерение за причиняване на загуба на друг, 
или предоставяне на информация, която е подвеждаща, непълна или невярна. 

Като специфичен вид измами могат да бъдат определени подкупът и корупцията. Те са 
свързани с предлагане на парични средства, стоки или услуги на държавен служител или на 
друго лице с цел повлияване на служебните задължения или решения, и приемане на под-
куп по същата причина. Вътрешните одитори трябва да бъдат много внимателни при уста-
новяването на индикатори за корупция и измами и тяхното докладване на ръководството. 

Известни са няколко условия обуславящи възникването на измами: 
- Желаещ да извърши измамата 
- Наличие на активи или ценни неща, които могат да се придобият в резултат на извър-

шеното действие 
- Намерение/умисъл за извършване на измама /преднамерено действие 
- Възможността за извършване на измама – лицето или лицата трябва да са в състояние 

да извършат дадената измама, и да имат достъп до средствата за извършване на измамата. 
В процеса на осъществяване на дейността по вътрешен одит вътрешните одитори следва 

да оценяват ефективността на системите за финансово управление и контрол и в този про-
цес е възможно да се натъкнат на действия или документи, носещи белезите или сигнализи-
ращи за възможно извършване на измами. Дали индикаторите, установени от вътрешните 
одитори, представляват извършена измама може да бъде установено от съответните компе-
тентни органи, но вътрешните одитори отговарят за идентифицирането на податливите към 
измами места в одитираната дейност/процес и идентифицирането на индикаторите за евен-
туалното възникване на измами. 

Наличието на следните фактори, показва високо ниво на риск от измами в даден процес 
от дейността на организацията: 

- слабо ръководство, което не е в състояние да осигури ефективно прилагане на конт-
ролните процедури и мониторинг на контролния процес; 

- неадекватно разделяне на отговорностите по вземане на решение, осъществяването на 
контрол и изпълнение на дадена дейност; 

- необичайни транзакции/плащания, които не са отразени или са отразени неправилно в 
счетоводните записвания 

- липсващи или променени документи или необяснени закъснения при необходимост от 
предоставяне на допълнителна информация; 

- непълно, невярно или неточно отразяване на информация; 
- наличие на предходни констатации за невярно или неточно представяне на определени 

факти.  
 При условие, че РВО е преценил, че установените от вътрешните одитори индикатори 

за измами и нередности са надлежно документирани в доклада за изпълнението на одитния 
ангажимент следва задължително да съдържа констатация, отнасяща се до идентифицира-
ните индикатори и съществени рискове от измами. Констатацията трябва да бъде придру-
жена със съответните работни документи и подкрепена с достатъчни, основателни и умест-
ни доказателства. 

Установяването на индикатори за измама в процеса на изпълнение на одитните ангажи-
менти трябва да бъде докладвано незабавно от вътрешните одитори на ръководителят на 
вътрешния одит. За да могат да направят преценка наличието на такива обстоятелства, вът-
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решните одитори трябва да познават дефинициите за измама и подкуп, дадени от Наказа-
телния кодекс /НК/. 

- Измамата според Наказателния кодекс е набавянето на имотна облага от или за опреде-
лено лице чрез възбуждане или поддържане на заблуждение или използването на неосведо-
меност на някого, с което се причинява имотна вреда. 

- Подкуп, според Наказателния кодекс е поискването или приемането на подарък или 
каквато и да е облага, която не се следва, или приемане на предложение или обещание за 
дар или облага от длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба. 

При установяване на индикатори за наличие на измама, одиторите трябва единствено да 
ги документират и да отнесат констатираното към съответния компетентен орган за предп-
риемане на необходимите мерки 

Следните дейности мога да се сочат като най-разпространени форми на измама: 
- подправяне на печати; 
- кражба на стоки, инструменти, материали и други видове оборудване; 
- присвояване на малки суми пари от каси; 
- неотчитане на продажбите на стоки и присвояване на получените пари; 
- "надуване" на разходните сметки или отклоняване на средства за лична облага; 
- присвояване на плащанията от клиенти, с издаването на разписки; 
- отпускане на кредити срещу фалшиви молби на клиенти и върнати стоки; 
- постъпленията не се внасят ежедневно или се внасят само част от парите; 
- отчитане на фиктивни допълнителни часове при изготвяне на ВРЗ; 
- присъствие на служители във ВРЗ след напускането им; 
-фалшифициране и добавяне на нови служители във ведомостите за заплати; 
- отчитане на неоправдани отстъпки при продажби в брой; 
- изплащане на фалшиви фактури, получени след договорка с доставчиците; 
- повишаване на стойността на фактури на доставчиците след договорка с тях; 
- покупка на стоки за лична употреба за сметка на организацията; 
- фалшифициране на размера на материалните запаси, за да се прикрият кражби; 
- фалшифициране на товарителници и поделяне на средствата с превозвача; 
- предоставяне на ниски цени или привилегии на клиенти срещу подкуп и др.. 
Познати са индикаторите за наличието на вероятни измами /червени лампи/ в процеду-

рите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки като: 
- възлагане на услуги и стоки, които не са необходими или са в повече ; 
- неадекватно или неточно оценяване на потребностите от услуги; 
- дефиниране на изискванията за доставки така, че само определени изпълнители или 

доставчици да могат да ги изпълнят; 
- договаряне или закупуване от един единствен източник без разглеждане на алтерна-

тивни източници на стоки и услуги; 
- отчети за работа или спецификации за материали, които съответстват на предпочитани 

изпълнители или на един единствен изпълнител или доставчик; 
- пускане на информация за възлагането на поръчка към предпочитани или избрани из-

пълнители или доставчици; 
- изготвяне на стандарти и условия, за да се ограничи конкуренцията; 
- разделяне на изискванията за обществените поръчки с цел избягване прилагането на 

нормативните правила за обществените поръчки; 
- необосновано дисквалифициране на изпълнител или доставчик; 
- пристрастни критерии за оценка на предложенията; 
- изпълнители, които не печелят търга, а след това са подизпълнители; 
- съществени промени в договора след възлагането; 
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- възлагане на договори на изпълнители или доставчици с лоша история; 
- предоставяне на услуги или материали, които не отговарят на изискванията на догово-

ра или поръчката за покупка; 
- приемане на качеството на услуга или материал без сертификат от изпълнителя  
Съществуват и опасни сигнали, за евентуално наличие на извършвани измами и злоу-

потреби от отделни лица в организацията, като: 
- заемане на малки суми от приближени служители; 
- посещения от кредитори на работното място; 
- поставяне на разписки в касата, покриващи остатъка до отчетените парични средства; 
- склонност към прикриването на неефикасност чрез манипулиране на данни; 
- отправяне на критики към други лица, така че да се отклони вниманието от евентуални 

подозрения; 
- увличане по хазартни игри и злоупотреба с алкохол; 
- закупуване на скъпи автомобили и други скъпи вещи; 
- отказ да се оставят без наблюдение документите, по които дадено лице работи или 

съхранява по време на деня, редовно оставане в офиса след работно време; 
- отказ от вземането на отпуски или отклоняване на предложение за повишение поради 

страх от разкриване; 
- постоянни контакти и забавления със служител на фирма доставчик; 
- продължително боледуване на лицето или член на семейството му, обикновено при 

липса на план за погасяване на дълговете; 
Вътрешните одитори могат да се ориентират за индикаторите за измама и като вземат 

под внимание какъв пост заема лицето в организацията, както и сферите на дейност, в които 
може да бъде извършена злоупотреба. Вътрешните одитори следва да имат знания за това 
какви са най-типичните измами, които биха могли да се извършат в различните одитни 
единици на организацията. 

Червени лампи, отнасящи се за служителите 
 –  промяна в стила на живот на служителя: скъпи коли, бижута, жилища, дрехи; 
- значителни лични дългове и кредитни проблеми; 
- промени в поведението, които биха могли да бъдат индикатор за взимането на нарко-

тици, алкохолни или хазартни проблеми; 
- високо текучество на персонала, особено в области с висок риск от измами; 
-отказ на служителя да излезе в отпуск или да си вземе болничен; 
- липса на разделение на задълженията в рискова област. 
Червени лампи, отнасящи се за ръководителите 
- нежелание да предоставят информация на одиторите;  
- прекалено голям брой банкови сметки; 
- чести смени на банките; 
- прекалено голям брой транзакции в края на годината;  
- непланиран овърдрафт или влошаване на паричния баланс. 
Основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами е на лицата, натова-

рени с общото управление и с ръководството на предприятието. Важно е ръководството, 
под надзора на лицата, натоварени с общо управление, силно да подчертава важността на 
предотвратяването на измамите, което може да намали възможностите за извършването им, 
както и да възпира измамите, което може да възпира отделните лица да не извършват изма-
ми поради вероятността от тяхното разкриване и наказване. Това изисква култура на почте-
но и етично поведение от всички участници в процесите. Отговорност на лицата, натоваре-
ни с общото управление на предприятието, е да гарантират, посредством упражняване на 
надзор върху работата на ръководството, че предприятието е установило и поддържа СФУК 
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за осигуряване на разумна степен на сигурност по отношение на надеждността на финансо-
вата отчетност, ефективността и ефикасността на сделките и операциите и спазване на при-
ложимото законодателство и други нормативни разпоредби. Отговорност на ръководството, 
под надзора на лицата, натоварени с общо управление, е да създаде контролна среда и да 
поддържа политика и процедури, подпомагащи постигането на целта за гарантиране в сте-
пен, до която това е възможно, на системното и ефикасно осъществяване на дейността на 
предприятието. Тази отговорност включва въвеждането и поддържането на контроли, свър-
зани с целта на предприятието за изготвяне на финансови отчети, даващи вярна и честна 
представа /или представящи достоверно, във всички съществени аспекти/ в съответствие с 
приложимата рамка за финансова отчетност и управление на рисковете, които могат да 
породят съществени неточности, отклонения и несъответствия в този финансов отчет. Та-
кива контроли намаляват, но не премахват риска от неточности, отклонения и несъответст-
вия. При определянето на това кои контроли да бъдат въведени за предотвратяване и разк-
риване на измами ръководството преценява рисковете, че финансовите отчети може да съ-
държат съществени неточности, отклонения и несъответствия в резултат на измама. Като 
част от тази преценка ръководството може да достигне до заключението, че не е ефективно 
от гледна точка на разходите да въведе и поддържа конкретен контрол във връзка с пости-
гане на целта за намаляване на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъот-
ветствия, дължащи се на измама. 

Одиторите в т.ч. външни и вътрешни също носят своята отговорност, независимо, че не 
правят правни определения дали действително е била извършена измама. 

Външният одитор, изпълняващ одит в съответствие с МОС и по – конкретно МОС – 240 
/ 1240 – ИНТОСАЙ /, следва да получи разумна степен на сигурност, че финансовият отчет 
като цяло не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо 
дали те се дължат на измама или грешка. При придобиването на разумна степен на сигур-
ност одиторът запазва отношение на професионален скептицизъм през целия одит, взема 
под внимание възможностите за пренебрегване на контрола от страна на ръководството и 
отчита факта, че одиторските процедури, които са ефективни за разкриване на грешка, може 
да не са подходящи в контекста на идентифицирания риск от съществени неточности, отк-
лонения и несъответствия, дължащи се на измама. 

Професионалният скептицизъм съгласно МОС и ЗНФО, с който трябва да се подхожда, 
изисква непрекъснато поставяне под въпрос на това дали информацията и получените оди-
торски доказателства предполагат, че е възможно да съществуват съществени неточности, 
отклонения и несъответствия, дължащи се на измама. 

В новия ЗНФО е посочено, че регистриран одитор, който извършва задължителен фи-
нансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, ако има съмнения 
или разумни основания, че може да се допуснат или са допуснати нередности, включително 
измами по отношение финансовите отчети на одитираното предприятие, той уведомява 
одитираното предприятие и му препоръчва да разследва случая и да предприеме подходящи 
мерки, за да отстрани тези нередности и да предотврати повторението им в бъдеще. Ако 
одитираното предприятие не разследва случая или не предприеме подходящи мерки, той е 
длъжен да докладва своевременно на компетентния орган, осъществяващ надзор над това 
предприятие. 

Предотвратяването на измама се състои в предприемане на действия, насочени към въз-
препятстване на извършването ѝ или ограничаване на последствията от извършването й. 
Основният механизъм за предотвратяване на измамата е контрола. 

Според доц. Д Динев от Асоциацията за противодействие на икономическите измами, 
противодействието на измамите чрез финансовите отчети е по-сложно отколкото при прис-
вояването на и злоупотребите с активи и други видове измами, защото те се извършват от 
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висшето ръководство, собствениците и обикновено са с помощта и съучастието на счетово-
дители, одитори, консултанти и адвокати. 

Следвайки горепосочения принцип за триъгълника на измамата /мотив, благоприятна 
възможност и оправдание/ е логично да се противодейства на свързването на всичките три 
елемента. Това може да стане по следните начини: 

- намаляване на натиска за извършване на измами чрез финансовите отчети ; 
- свеждане до минимум на възможностите за извършване на измами чрез финансовите 

отчети ; 
- ограничаване на оправданието за извършване на измами чрез ФО; 
Намаляването на натиска за извършване на измами чрез финансовите отчети може да се 

постигне чрез: 
- избягване на поставянето на непостижими финансови цели ; 
- избягване на натиск върху служителите за постигане на целите ; 
- промяна на целите, ако пазарните условия го изискват ; 
Свеждането до минимум на благоприятните възможности за извършване на измами чрез 

финансовите отчети се постига чрез: 
- създаване и спазване точни и навременни вътрешни счетоводни записвания ; 
- наблюдаване на бизнес сделките и междуличностните взаимоотношения на доставчи-

ци, клиенти, търговски посредници и други ; 
- създаване и подържане на охранителна система за опазване на фирмените активи, 

включително готовата продукция, дълготрайните активи, паричните средства и други ; 
- разделяне на функции и отговорности между служителите и отстраняване на тоталния 

контрол в една област ; 
-създаване и спазване на ясни и приложими счетоводни и контролни процедури. 
Ограничаването на оправданието за извършване на измами чрез финансовите отчети 

може да се преследва чрез: 
- създаване и спазване на етични ценности, основаващи се на честност ; 
- приемане на политики, които дефинират кое е неразрешеното поведение по отношение 

на счетоводството и измамите чрез финансовите отчети ; 
- обучение на персонала относно примерите за непозволеното поведение ; 
- създаване на механизми за конфиденциално докладване с цел да бъде докладвано за 

случаи на непозволено поведение ; 
- обявяване на последствията от нарушаване на правилата и съответните наказателни 

мерки ; 
- наказателно преследване на всички видове извършители на измами ; 

Заключение 

Ролята на вътрешният контрол и вътрешен одит в организациите е от съществено значе-
ние за предотвратяването и разкриването на измами и злоупотреби. Това е така защото те са 
в непосредствена близост и постоянен контакт с протичащите и контролирани дейности и 
процеси целогодишно. Вътрешните одитори са запознати подробно и в детайли с предмета 
и целите на организацията, следят и оценяват СФУК, като своевременно могат да предоста-
вят разумна увереност и косултират ръководството за възникнали проблеми и управление 
на рискове. Това е съществено предимство пред въшния одит, осъществяван през определе-
ни периоди, който има затруднения по опознаването и вникването в различните проблеми. 
Но разбира се не намалява неговите възможности и роля относно измамите и злоупотреби-
тите. 

 



405 

Използвана литература 

1. В. Динева-Ефективността на вътрешния контролпрез призмата на СОSО- С-2015г. 
2. Д. Динев-Икономически измами-1 и 2 част-С-2012г. 
3. К.Донев- Теория на финансовия контрол -В-2010г. 
4. Кр.Йорданов- Финансов одит-ЕУ-.С- 2014г. 
5. М. Динев- Контрол и регулиране в социалното управление- С-2015г. 
6. С.и Н. Калоянови- Измами във финансовите отчети и прилагане на МОС-240-С-2009г. 
7. С.Джаксън- Финансови измами в големия бизнес-С-2006г. 
8. ЗФУКПС 
9. ЗВОПС 
10. ЗНФО 
11. ЗАДФИ 
12. ЗСП 
13. МОС 
14. МСППВО 
15. Нормативни документи на ЕК 



406 

ЗНАЧЕНИЕ НА ТОКСИЧНИТЕ АКТИВИ И ОДИТЪТ  
КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ  

В БАНКОВАТА СФЕРА 

Дияна Банкова1, докторант във ВУЗФ, София 
Старши инспектор в Комисията  

за публичен надзор над регистрираните одитори 

Резюме 
Настоящата статия има за цел да разгледа един от основните фактори за появата на финансовата 

криза и съпътстващите ги измами – токсичните активи в банковата сфера. Накратко са разгледани, кои 
са факторите за появата на кризата и какво представляват токсичните активи. След това са показани 
индикаторите за тяхното наличие, както и какви мерки са предприети срещу тяхното стопиране. Също 
така са представени и какви тестове и процедури могат да бъдат изготвени от одиторите във връзка с 
намаляването на измамите в банковия сектор в най-специфичните области: кредитната, инвестицион-
ната и трежъри дейността на банките. 

 
Summary 
Тhis article aims to examine one of the main factors for the onset of the financial crisis and the related 

scams – the toxic assets in the banking sector. Are briefly addressed, what are the factors for the onset of the 
crisis and what the toxic assets. Then shown indicators of their presence, and what measures have been taken 
against their stop. Also presented and what tests and procedures can be prepared by the auditors in connection 
with the reduction of fraud in the banking sector in the most specific areas: lending, investment and treasury 
operations of banks. 

 
Една от причините за появата на финансовата криза са токсичните активи. Те "започват 

да се предлагат от банковия пазар на Съединените амеркански щати"[1] и преминават до 
транснационално ниво през 2007 – 2008 година, a до национално ниво достигат "между 
2013 – 2014 година, което се дължи на фалита на Корпоративна търговска банка и на пос-
ледващите загуби от активите й"[2]. Те представляват инвестиции подкрепени от високо-
рискови ипотечни книжа. Измамите, свързани с тях, могат да се предотвратят помощта на 
одита. Интерес за изследване представлява какви одитни процедури се извършват в това 
отношение.  

Секюритизацията оказва влияние за създаването на токсичните активи –"процес, при 
който се обособяват портфейл от неликвидни финансови или материални активи, които се 
групират и срещу тях се издава ликвидна ценна книга"[3]. Токсичните активи навлизат в 
структурата на дадена организация без знанието на собственика при покупката им. Сфор-
мират се чрез липсата на регулации и критерии.  

Каква е ролята на банките за разпространяването им? Банката от своя страна, обединява 
в пакет лошите кредити, които не се обезпечават и са оценени неадекватно от рейтинговите 
агенции с нереален кредитен рейтинг – ААА. От своя страна "инвеститорите не се занима-
ват с изчисляване на вероятния риск от неплатежоспобност"[4]. По този начин активът ста-
ва токсичен и заразява и другите активи. Чрез тях се спомага отслабването на банковата 
система и това довежда до : 

– спад в цените на активите "замразяване на пазара";  

                                                            
1 E-mail: diyanabankova@gmail.com 
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– липса на реална пазарна оценка на актива;  
– ако по време на криза, банка има нужда да преструктурира своя баланс или да бъде 

продадена, потенциалните купувачи (други банки), могат също да бъдат тежко засегнати и 
да не могат да закупят банката или активи ѝ.  

За пример може да се посочи, "JPMorgan Chase, която придобива банката Bear Stearns 
през март 2008 година, следвано от поглъщането на Merrill Lynch oт Bank of America през 
септември 2008 година и на банката Wachovia от Wells Fargo, през месец октомври същата 
година"[5].  

Тези монополизации и следните показатели имат, ключово значение за извършването на 
много от измамите, на които одиторите трябва да обърнат необходимото внимание при 
одитирането на банките:  

 Срив на цените на ценните книжа на световните пазари; 
 Политика на дерегулация; 
 Консолидациите във финансовия сектор; 
 Балон на интернет акции; 
 Секюритизацията; 
 Дериватите. 

Относно сриването на световния пазар, когато една държава е нестабилна, тенденцията 
продължава и към другите. Световната икономика представлява "сложна, динамична систе-
ма, която непрекъснато се променя"[6].Процеса е последователен, когато започне от един 
сектор, навлиза и в другите сектори, както от банковият сектор негативите се пренасят и в 
застрахователната индустрия. Така се получава и с разразяването на токсичните активи от 
САЩ към Европейския съюз. 

Друг фактор за появата и разпространението на токсичните активи са неадекватните 
оценки от страна на рейтинговите агенции. Рейтинговите агенции оценяват с висок рейтинг – 
ААА ценната книга на конкретен емитент, а дефакто това не е реалната оценка. По този 
начин, клиентът успява да се заблуди. Неприятен е момента когато клиента осъзнае, че не е 
закупил обещаното. Ето това представлява токсичения актив. Когато клиентът поиска обяс-
нение защо се е получило така, рейтинговите агенции се защитават с тезата, че само изразя-
ват тяхното мнение, а не дават гаранция, нито обещание за инвестициите.  

Консолидацията също благоприятства разразяването на токсичните активи.Представлява 
обединяването на няколко компании в една. Големите банки поглъщат по-малките, като 
тяхната сила и мощ става още по-голяма, налага се монополизация. Тази тенденция се наб-
людава и при застрахователните дружества – AIG, MBIA, AMBAC, също и при рейтингови-
те агенции – Moody`s, Fitch, Standar and Poor`s. Така пазарът става още по-нерегулиран. На 
база на схемата от Федералния резерв (виж по-долу), се вижда ясно консолидацията в бан-
коя сектор за периода 1990-1995 – 2009 година. Трендът е ясно изразен и се вижда монопо-
лизацията плъзваща по време на финансовата криза. 
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Източник: Federal Reserve [7] 

Схема 1. Консолидационни п роцеси в банковия сектор в САЩ 

Инвестиционните банки създават балон на интернет акциите. Банките са насърчавали 
инвеститорите да инвестират в конкретни интернет акции. Банката постига това с една нова 
технология, наречена "laddering" – стълба към небето, но също така и "пускане на брим-
ка" [8].  

Схемата е проста: договарят се условията за емитиране на акциите, а след това 
"|Голдман Сакс", организира национално турне на президента на фирмата за среща с потен-
циални инвеститори. Обикновено таксата на емитираните акции е 6–7% от събраната сума. 
Първоначално преференциалната цена за инвеститорите е примерно 10 долара за акция. Но 
след като вече са проявили интерес, естествено е да си да купуват и от борсата, но за по 20 
долара или 25 долара. Така изкуствено се завишава цената на акциите на една компания и се 
усвоява печалбата в размер на 6%. Комисиона от 500 млн. долара например е сериозна сума. 
Целта отново е едно изкуствено завишване на цената на токсичните активи. След като се 
спука интернет балонът, банката започва да търси нови възможности.  

Една от тези възможности е чрез деривативните инструменти. Дериватите правят паза-
рът още по-нестабилен. Банките предпочитат високо-рисковите сделки, защото носят по – 
високи лихви. Това води до увеличаването на т. нар "хищническо кредитиране". На креди-
тополучателите се предлагат необикновено скъпи заеми, също се предлагат и много други 
заеми на неплатежоспособни лица. 

Деривативните инструменти притежават изключително голямо разнообразие и включ-
ват: 

  Форуърден договор; 
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 Фючърсен договор; 
 Суап; 
 Опция; 
 Инвестиционен сертификат, структуриран продукт; 
 Варант. 

Друга опция за създаването на измами в банковия сектор е чрез секюритизацията. Секю-
ритизацията представлява процесът на обединение на различни институции (основно на 
кредитни задължения), които създават система на търговия с ценни книжа с цел извличане 
на печалба. Кредиторите продават ипотеките на инвестиционните банки, които обединяват 
различни заеми и създават сложни деривати и облигации и ги продават на инвеститорите. 
Когато кредитополучателя изплаща своя заем, той отива при инвеститор, а не в банката. 
Отделно рейтинговите агенции преизчисляват с по-висок рейтинг тези деривати, за да бъдат 
по-съблазнителни за инвеститорите. 

 

 
 
Източник: Inside job – movie 

Схема 2. Хранителна верига на секюритизацията 

До този момент разгледахме няколко вида измами чрез токсичните активи. За да могат 
да се осъществят главната причина е дерегулативната политика. След медийните скандали 
започнаха да се активизират и мерки срещу токсичните активи. Една от тях е План Полсън 
(Paulson plan) [9], и план на Европейската комисия [10]. Тези мерки са недостатъчни да 
предпазят банковият сектор. С въвеждането на Sarbanes Oxley Act и Dodd – Frank Act се 
наблюдават значителни промени в публичния надзор над предприятията от обществен ин-
терес. Но можем ли да разчитаме само на държавните органи?  

Затова е необходимо засилването на одиторските услуги. За тази цел се практикува и 
съвместният одит.  

За целите на проучването са представени данни от Report to the Nations on Occupational 
Fraud Abuse 2016 – Global Fraud Study и са разгледани глобално проблематиките на банко-
вия сектор по-конкретно прилаганите различни видове измами (виж табл. №1). В доклада 
ясно са разграничени различни сектори, както и какво е тяхното процентно съотношение на 
извършваните видове измами. Банковият сектор е на 1 място от общо 15 изследвани секто-
ра. Според данни от Доклада средните загуби от измамите в банковия сектор възлизат на $ 
192 000.  
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Таблица 1 

Честота на измамните схеми в банковите и финансови углуги 

Вид % 
Фактуриране 9,5% 
Кражба на пари в брой 11,1% 
Пари на ръка 17,9% 
Подправяне на финансови документи 17,6% 
Корупция 37,5% 
Разходи за възстановяване 5,4% 
Измами с финансови отчети 12,0% 
Нефинансови 10,6% 
Заплати 3,8% 
Регистрация на плащанията 2,7% 
Кражба на данни (кибер) 6,8% 

 
Източник: Report to the nations on occupational fraud abuse 2016 – Global Fraud Study. 
Тази информация е събрана чрез изследване на дипломирани проверители на измами (CFEs). 
 
Таблицата по-горе показва разнообразните измамни схеми в банковият сектор, които 

разгръщат все повече потенциала на престъпниците. Затова одиторите, които одитират бан-
ки трябва да извършат повече от необходимите тестове и процедури – "и тук отново е роля-
та на добрата методология"[11]. Банковият сектор е много специфичен. Затова са предста-
вени част от необходимите процедури, които трябва да се извършат в няколко специфични 
дейности на банките: 

- кредитна дейност;  
- инвестиционна дейност; 
- трежъри дейност. 
Основната цел на кредитната политика е да подпомага ръководството на банките. Тази 

политика трябва да служи за : "поддържане на подходящи кредитни стандарти; предпазване 
от ненужни рискове; правилни оценки за нови възможности за бизнес; определяне на пра-
вилата за точна документация по кредитите"[12]. 

По отношение на кредитната дейност на банките, доказателствата, които одиторите 
трябва да представят са : за оперативната ефективност на контролите – тест за оперативна 
ефективност на контролите на база извадка за некорпоративни кредити – кредити на физи-
чески лица; тест за оперативна ефективност на контролите на база извадка за корпоративни 
кредити; могат да се приложат и подкрепящи документи относно тестването на раделението 
на отговорностите по горепосочената извадка, относно тестването на прегледа от кредитен 
риск, тестването на одобрението на кредитите, както и за кредитна администрация на из-
вадката. 

Трябва да се извършат и аналитични процедури – Аналитичен преглед и формиране на 
очакване на провизия, Анализ на кредитите в просрочие, Аналитична процедура за прихо-
дите от лихви по кредити, както и на фаза междинен и финален одит и да се съпоставят 
заключенията.  

Относно тестовете по същество за отпуснатите кредити – Равнение на кредитен порт-
фейл към счетоводни регистри; равнение на кредитен портфейл към потвърдителни писма; 
преглед на досиета на (големи корпоративни и МСП) клиенти ЮЛ (както колективно, така 
и индивидуално обезценени); преглед на досиета на клиенти – банкиране на дребно – ФЛ и 
микро МСП (както колективно, така и индивидуално обезценени).  
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За свързаността на кредитите могат да се направят – процедури по проверка за свърза-
ност на отпуснатите кредити; формиране на заключение по прегледа за свързаност на кре-
дитите; тест проверка на свързани лица с копие на потвърдителни писма със сделките на 
свързани лица; преглед на отпуснати кредити на свързани лица с банката; тест проверка на 
свързани лица с копие на потвърдителни писма със сделките на свързани лица., както и 
меморандуми за съответствие на банката със законовите регулатори. 

Към тестовете за обезценки могат да се приложат – тестване на оперативната ефектив-
ност на прегледа за индикации за обезценка – прегледани месечни отчети на клонове в дру-
ги градове; тестване на оперативната ефективност на прегледа на обезценката от Кредитен 
комитет; преглед и тестване на приблизителните счетоводни оценки; равнение на движени-
ето по обезценките ; преизчисление на обезценката; трансфер между колективна и индиви-
дуална обезценка; преглед на досиета на клиенти; тест на автоматични контроли за дните на 
просрочие от ИТ специалисти; тест на контрола за автоматичен контрол относно съответст-
вието с рисковата група на клиента; обезпечения по кредити, преглед от оценител във връз-
ка с тяхната справедлива стойност; критичен преглед на допусканията в методологията за 
обезценка и достатъчността на провизиите ; Тест на контрола, калкулация на приходи от 
лихви по кредити; тест на контрола автоматично прехвърляне на данни от системата към 
счетоводството на банката. 

По отношение на приходите от лихви – аналитична процедура за приходите от лихви по 
кредити ; тест на контрола, калкулация на приходи от лихви по кредити; тест на контрола 
автоматично прехвърляне на данни от системата към счетоводството на банката; изчисле-
ния на съпоставки с лихви; оценка на риска от измами, за които " се изсиква от одиторите 
да разширят обхвата на своите процедури" [13]; преизчисление на лихви; анализ на тенден-
циите на приходите от лихви. 

Това, което се изсиква от одиторите по отношение на документирането на регулаторните 
изисквания – процедура по проверка за свързаност на отпуснатите кредити; преглед на 
спазването на изисквания – капиталова адекватност; Проверка за спазване на регулаторни 
изисквания – БНБ; меморандум за съответствие на Банката със закони и регулации на фаза 
междинен одит и на фаза финален одит ; 

Една от най-важните дейности за банките е инвестиционна дейност. Основната им 
дейност е да "помагат на компаниите и правителствата и техните агенции да набират средс-
тва чрез издаване и продажба на ценни книжа на първичния пазар"[14]. По отношение на 
оперативната ефективност на контролите, това което одиторите могат да направят е – тес-
тове на оперативната ефективност на одобрението на база извадка – тествани произволни 
дни за спазване на лимитите на одобрените за търгуване инвестиции, тестове на оператив-
ната ефективност по одобрение на цените за преоценка – копие от справки на цени, тестове 
на оперативната ефективност по имплементираният контрол по равнение на информацион-
ната система за инвестиции към счетоводната система – тестват се дати, с цел установяване 
на съответствие на представените данни, тестове на оперативната ефективност по прегледа 
за обезценка на инвестициите – преглед на протокол за индикация на обезценка на инвести-
ционен портфейл, тест за преизчисление на амортизираната стойност на облигации на раз-
положение за продажба. 

Във връзка с аналитичният преглед могат да се направят – аналитична процедура за ин-
вестиционния портфейл на ниво междинен одит, както и на финален одит, аналитичен тест 
за проверка на приходите от инвестиции и преизчисление на лихви по търговски портфейл. 

По отношение на свързанността на инвестициите одиторските процедури могат да бъдат – 
проверка на сделките за инвестиции със свързани лица, меморандум за съответствие на 
Банката със закони и регулации на фаза междинен одит, както и на фаза финален одит, съ-
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що може да се направи и аналитичен преглед на инвестиционния портфейл и да се сравнят 
салдата в периодите. 

Като тестове по същество – Равнение на потвърдителни писма по инвестиции, Равнение 
на потвърдителни писма по деривати, както и с други данни. Прилагането на копията на 
писмата е абсолютно задължително. 

Относно обезценката на инвестициите могат да се извършат – преглед за обезценка на 
дългови инструменти, преглед за обезценка на капиталови инструменти. оценки на инвес-
тициите, проверка на справедливата стойност на инвестициите. 

По отношение на приходите от инвестиционната дейност могат да се направят -
преизчисление на приходи от лихви по инвестиции, държани до падеж, преизчисление на 
приходи от лихви по други инвестиции (инвестиции на разположение за продажба). 

За спазването на други регулаторни и законови изисквания свързани с тази дейност – 
преглед на: протоколи на Управителния съвет, както и на Надзорния съвет; Комитет по 
проблемни кредити, Комитет за управление на активите и пасивите на фаза междинен одит; 
други процедури по оценка на риска – Меморандум за съответствие на Банката със закони и 
регулации на фаза междинен одит. Желателно е да се изготвят същите процедури и на фаза 
финален одит. 

Един цитат на делегат на конференция на Асоциацията на корпоративните трежъри мно-
го подходящо описва качествата, които трябва да притежава един трежър – "Един ден съм 
банкер, на следващият ден – счетоводител, а на другия ден – трейдър, но въпреки това 
ме наричат корпоративен трежърър"[15]. Трежъри дейността е много специфична и 
"основната функция на трежъри дейността на банката е да контролира и управлява парите 
на банката, както и да се увери, че капиталовите и ликвидните активи са достъпни до всич-
ки части на банката" [16].  

Относно процедурите, които одиторите могат да извършат за трежъри дейносттта е 
необходимо да се направят тестовете на оперативната ефективност на контролите, които 
могат да бъдат – тестове на оперативната ефективност на одобрението на база извадка, тес-
тове на оперативната ефективност по одобрение на цените за преоценка, тестове на опера-
тивната ефективност по имплементираният контрол по равнение на информационната сис-
тема за инвестиции към счетоводната система. 

Ако одит стратегията по отношение на трежъри дейността е изцяло изпълнена по тесто-
ве по същество, то аналитичния преглед на трежъри портфейла включва – аналитични про-
цедури по депозити по банки на фаза междинен одит и на фаза финален одит, аналитични 
процедури по кредити на банки на фаза междинен и на фаза финален одит. 

При тестовете по същество за потвърждение на балансите свързани с трежъри дейността 
са необходими копия от потвърдителни писма на банки, равнение с потвърдителни писма 
на междубанкови депозити. 

Други достатъчни и уместни одиторски процедури за тази дейност могат да бъдат: тест 
за преизчисление на амортизираната стойност на облигации на разположение за продажба, 
равнение на трежъри портфейла със счетоводни данни, преизчисление на стойността на 
портфейла за търгуване, аналитичен преглед на инвестиционния портфейл, преглед на салда 
на депозити с банки и копие от съпътстващи документи – потвърждения чрез SWIFT, рав-
нение на потвърдителни писма по лоро и ностро сметки, равнение на потвърдителни писма 
по депозити и кредити към банки. 

Одитът е непрекъсваем процес, чието развитие се променя и модернизира с всяка изми-
нала година. В банковата сфера настъпват бизнес промени, които довеждат до още рискове – 
кибер риск, геополитически риск, регулаторен риск, стратегически риск, но "всеки един от 
тези видове рискове си взаимодействат с останалите и в същото време, притежават своя 
собствена значимост"[17]. 
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Освен, че рисковата среда се променя, човешкият капацитет също подлежи на промени с 
налагането на автоматизирани процеси, или използването на т.нар. "умни технологии". 
Относно стрес – тестовете, "риск мениджърите използват мощни специализирани софтуери 
способни да обработват огромни бази от данни и извършват симулации при различни сце-
нарии"[18]. Според резултатите от срес-тестовете на банките "прегледът на качеството на 
активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи"[19]. 
Но тези корекции, "следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със 
счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане"[20]. Всеки 
един процес се автоматизира и нуждата от човешки ресурси намалява, но при одиторската 
професия работата се увеличава значително. Зад тези машини е необходимо да има капаци-
тет, който да ги поддържа – дигитални хора. 

Репутацията и етиката са от базисно значение за този бизнес, "както и социалният одит е 
сравнително нова проблематика както в национален, така и в международен аспект" [21]. За 
да запази своите клиенти, както и да привлече нови за една банка е необходимо социалните 
медии да бъдат положително настроени. Много от банките прилагат агресивна политика, 
която може да рефлектира негативно върху репутацията на банката. 

Бизнес-средата непрекъснато подлежи на промени. От значение е комуникацията между 
всички акционери, както и да бъдат запознати с тези промени и да се предприемат необхо-
димите действия и проактивни мерки. Новите корпоративни модели намират все по-широко 
приложение. 

С изместването на технологиите спрямо човешкия капитал, банковия сектор трябва да 
предприеме и нови политики и процедури свързани с екосистемите за продължаване разви-
тието на добрите практики в полза на обществото. 

За правилното функциониране на банковият свят е изключително важно партньорството 
с различни контрагенти -  застрахователи, лизингови дружества, рейтингови агенции. Тези 
партньорства са изключително доходоносни за банките, но могат да бъдат прескъпи за пот-
ребителите на услугите. Чрез тези партньорства или "секюритизации" могат да бъдат нап-
равени редица измами в ущърб на клиентите, както и на банката. 

Новото поколение на мислене на ръководството в банките трябва да бъде насочено и 
към одиторските услуги, чието "стратегическото предизвикателство е преодоляването на 
скептицизма на топ мениджмънта"[22]. Освен външният одит "най- основната част от бор-
бата срещу измамите е създаването на работеща система за вътрешен контрол и окуражава-
нето и изграждането на корпоративна култура, в която почтеността и честността са основ-
ни"[23]. За съвременното ни общество "основен риск пред развитието на практиката по 
корпоративната социална отговорност е ангажирането на социално безотговорни лица"[24]. 
За тази цел трябва да се предприемат превантивни мерки в следните области: регулиранане 
на политика от страна на законодателството, както и актуализация на вътрешните политики 
на банките; актуална счетоводна информация на финансовите отчети, чията цел "е да се 
предостави финансова информация за предприятието, която е полезна за действащите и 
потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори при вземането на решения"[25]; 
представяне на реален кредитен рейтинг, от страна на рейтинговите агенции; намаляване на 
ливърджа (задлъжнялостта на банките); политика за определяне бонусите на банковите 
служители; санкции на банковите служители при по-късни загуби на банките; разработване 
на планове за непрекъсваемостта на бизнеса (при евентуален фалит на банката); реални 
доклади, а не фалшиви. 
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Abstract 
Fraud has become one of the major challenges facing business today. Organizational control plays a 

crucial role in prevention of fraud and fraudulent behavior in organizations. This paper makes literature 
analysis on the main agents of control in organizations, whose actions affect the likelihood of fraud 
occurrence in the organization. Moreover the paper examines how their behavior can be explained by relevant 
organizational theories such as the Agency and Stewardship theories. Most often the ones charged with 
organizational control are responsible for organizational fraud, It is not only a matter of aligning the goals of 
the agents to the organizational ones but also making sure that the agents have the necessary knowledge, 
skills and control structures in place to prevent and detect fraud and fraudulent behavior effectively. 

Key Words: agents, control, organization, fraud 

Introduction 

The interest towards fraud and fraudulent behavior in organizations has spiked in the last 
decades. This is a reflection of the evolution of the global business environment the complexity of 
which has increased exponentially thanks to advancements in technology together with the 
multitude of interactions between different players both on macro and micro levels. This has 
increased not only the efforts needed to prevent and investigate different caliber of fraud but also 
the difficulty of determining the parties that are responsible for it. A 2011 survey made by Ernst 
and Young [1] been positioned fraud as one of the most important issues in business around the 
world today, together with cyber breach and insider threat. Johnson and Indvik [2] argue that one 
of the top threats to business in the upcoming decades is fraud. Findings by Price Waterhouse 
Coopers [3] reinforce the significance of this problem by reporting that 50% of companies around 
the world have experienced fraud in some form in a two year diapason. Given the importance of 
fraud prevention and detection in organizations it is important to discuss who the relevant agents 
are in order to see what roles they play in organizational control and what aspects can affect the 
likelihood of fraud occurrence in the organization. The paper first discusses the main agents of 
control in organizations followed by relevant theories that aim at explaining their behavior in 
organizational context. The paper finishes with a conclusion based on the discussion throughout 
the paper. 

Agents of Control in organizations 

Several parties play a crucial role in prevention and detection of fraud in organizations. The 
three main ones are: the board of directors, management and internal control.  

The board of directors represents the leadership of the organization and is a crucial factor for 
preventing fraud [4]. The most important aspect of having this leadership position is to set the 
ethical tone of the organization. Credible leadership should set an example of integrity and hard 
work as the reasons for promotion within the organization [5] instead of fraudulent means to 
achieve individual or organization goals. The 2009 Economic Crime Survey [6] has found that 
more than 70% of the fraud in organizations have the ethical tone and culture as the root cause. A 
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strong ethical culture starts with setting the right values at the top which then resonate down to the 
rest of the organization. It can be argued that the organizational culture limits the rationalization by 
having established values and principles, supports controls that are well designed and effective in 
fraud detection and prevention and sets and expectation of doing the right thing not focus solely on 
short term self-interest. 

In order the board of directors to be effective in its role any conflict of interest of the board 
members that oppose their fiduciary duty must be eliminated in order to make sure they act in the 
best interest of the organization. Moreover many researchers argue that the board of directors is 
the outmost internal control in regards to the monitoring of another agent in the organization – the 
management. 

However in many cases a strong domineering individual or equity owner that sits in the board 
of directors can undermine the effectiveness that the board of directors has. Beasley [7] concludes 
that fraud can easily occur in firms where the boards are dominated by inside directors and had the 
company founder taking the position of a CEO. Dechow at al. [8] reinforce and add to this by 
arguing that firms where fraud occurs are more likely to have a board dominated by management, 
have the same person taking CEO and board chairman positions and are less likely to have an 
outside major shareholder. Last but not least family relationships between directors and/or officers 
are fairly common in organizations associated with different kinds of fraud. 

Audit committees usually exist in traded companies and represent an operating committee of 
the board of directors responsible for the financial reporting and disclosure aspects of the 
company’s operations- including the internal and external audit functions. Usually the members of 
the committee serve on the board of directors of the organization with a chairman selected among 
them. Beasley et al. [9] found that in many organizations where fraud occurs either did not have 
such a committee or it gathered for discussion only once per year. Moreover the audit committees 
of such organizations lacked the necessary financial and accounting capabilities to exercise their 
function properly. 

The board of directors (and its subcommittees such as the audit committee) are responsible for 
setting the compensations of the executives and top management which makes them in the perfect 
position to make sure to set incentives and compensations that align with the long term business 
goals and values of the organization. It has to be mentioned that those parties that are responsible 
for the governance of the organization need to show how exactly they exercise their oversight 
responsibilities over management’s actions for identifying and responding to the risks of different 
kinds of fraud that can occur in an organization. Fama and Jensen [10] argue that the overall 
efficiency of the board of directors could be increased by bringing directors from the outside 
which are experts in the industry and are able to make decisions in regards to control and 
oversight. Beasley [7] reinforces this by arguing that the composition of the board of directors can 
play an important role in fraud prevention and deterrence.  

The management is another agent that plays role in organizational control and especially in 
fraud prevention and detection. The role of management is best summarized by Ghana [11]. In first 
place those parties must ensure the efficiency effectiveness of day to day activities of the 
company. Second- selection of honest and qualified staff appropriate for the organizational 
structure. Third – identifying relevant risk and ensuring a correct risk response to them. Forth – 
making sure that the financial reports represent reality to the fullest extend in order to bring 
actionable and useful information to stakeholders. Fifth-Avoiding any conflict of interests and 
establishing a system of internal control that gives "reasonable assurance" that records are up to 
date. It has to be mentioned that according to the International Accounting Standard 240 – the 
primary responsibility in fraud detection and prevention rests with the parties responsible for 
governance and management of the entity. Moreover the management has to disclose to the 
auditors any knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity involving employees, 
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management and other parties that could contribute to material misstatements in the financial 
statements.  

The role of management does not end there – it has the crucial role of reinforcing the 
organizational culture and establishing the system that drive the organization forward. 
Management does not only have to have a clear position on the ethical principles they stand for but 
also live by those daily serving as an example of what is right and what is not to be tolerated. 
Another way to reinforce the organizational culture is via clear policies and constant and 
consistent messaging throughout all levels of the organization – from top management to middle 
management and supervisors. The messaging should aim not only at making employees follow the 
prescribed principles but encourage them to report any behavior that might be considered 
unethical. Examples of how management can strengthen the organizational culture include: 

- Using clear and customized messaging to different parts of the organization which are 
regularly assessed and updated in order to identify any gaps and incorporate best practices. 

- Making not only compliance but emotional appeal as well; 
- Providing ethical and fraud trainings on a regular basis, tailored to the specifics and needs of 

each employee group in the organization; 
- Making sure that the incentives, compensation and performance expectations from employees 

are aligned with the values of the organization and do not create any motivation or pressure for out 
of the line behavior; 

- Establishing mechanisms for employee feedback in relation to the ethical and compliance 
programs established; 

- Ensuring consistent level of ethics across the whole organization including parts operation in 
different regions and cultures. 

On the other hand the executives of organizations have the greatest financial incentives to 
resort to fraud. The financial incentives include selling stock holdings or receiving greater 
compensation during their working period in the organization especially in period of business 
decline or slowdown. Various reports (including ones published by the ACFE) [12] show that 
senior executives are frequently involved in the fraudulent financial reporting – which is the most 
costly fraud to organizations and society. Some numbers go above 80% showing that either or both 
the CEO and CFO have been accomplice in such fraud. Fraudulent financial reporting could 
involve management’s manipulation or alteration of different accounting records or supporting 
documentation which are used as a preparation basis of the financials, misrepresentation or 
intentional omission of events and/or transactions together misapplication of accounting 
principles.  

The last but not least important agent of control in an organizations are the internal auditors of 
organizations. The definition set for internal audit by the Institute of Internal auditors (IIA) [13] is 
that it is an independent and objective activity that aims to improve the organization’s processes 
and add value to the organization by using systematic and disciplined approach in two main areas: 
governance, risk management. Internal auditor’s need to ensure that: the internal controls in the 
organization are in place and functioning corporate governance is established at board, level, 
compliance with the established policies, procedures and regulations exists. Due to the important 
role of the internal auditors in organizational control, they need to possess the required skills and 
knowledge to be able to achieve their purpose. These include – understanding of the business and 
governance processes, red flags, any deficiencies in the control mechanisms and recommendations 
following any non-compliance. Because of the position they take in the company the internal 
auditors are in a good position to assess and make recommendations in relation to the design 
implementation and use of working internal control mechanisms. Other areas where the auditors 
need to express their opinion are related to the ethical code, human resources policies, operating 
style of the entity and competence and integrity of key personal. In order to be able to produce a 
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credible opinion of the control mechanisms in the organization the internal auditors needs to obtain 
sufficient and appropriate evidence by a variety of procedures including: interviews, results from 
previous audits, reliance on the work of others, statistical analysis, document previews, 
observations, surveys, analysis of control self-assessment etc. The required evidence depends on 
the kind of assurance and opinion the auditor’s wishes to render. In order to achieve their duty and 
tasks successfully the auditors also need to be able to challenge other’s agent’s position and 
actions without any constraints in their ability to give proper advice and recommendations.  

Altanmuro and Beatty [14] discovered that the role of internal control is of high importance in 
preventing fraud, however that role is often crippled by a limitation of the ways that the internal 
auditors could contribute to the governance and risk management processes. The creation of 
perception of fraud detection is a needed component of the work of auditors it involves informing 
all personal that the internal auditors are actively looking for fraud, welcoming any relevant 
information and conducting engagements in relation to different areas of fraud. According to a 
report by the Center of Audit quality [15] few broad areas need to be taken by the parties 
responsible for fraud prevention and detection in every organization in order to combat financial 
statement fraud effectively. The first and most important aspect is the understanding behind factors 
and conditions that contribute to fraud: Such understanding is needed by auditors and management 
alike in order to grasp the underlying factors that could lead individuals to committing fraud. Such 
knowledge needs to be communicated to other stakeholders in the entity in order to leverage 
information from different sources in order to strengthen the control systems (both inner and outer) 
of the organization to deter fraud in the highest way possible. Particular emphasis and attention 
needs to be paid on environmental and behavioral factors that lead to encouraging or discouraging 
fraudulent actions in the organization.  

Many ways exist for the agents in control be become more efficient in fraud detection and 
prevention. One approach is adopting guideless published by professional bodies. Such is the 
"Managing the business Risk of Fraud: A practical Guidelines" which has been developed by the 
Institute of internal Auditors the Association of Certified Fraud Examiners and the Institute of 
Certified Public Accountants. Those bodies have invested much resources to produce these 
guidelines that aim at reducing the risk of fraud in organizations worldwide that can be used by 
different parties in the organization. The guide is composed of five principles which are 
interconnected and based on each other [16]: 

Principle 1: Establishment of a fraud risk management program: 
The first principle is the need of a fraud risk management program that should be implemented 

in every organization that aims at mitigating the risk of fraud. The program itself should be used as 
a starting point for both the board of directors and senior management in order to determine the 
overall expectations in the organization including the need for good corporate governance and 
culture. This could include everything from establishment of a whistleblower control system to the 
procedures for hiring evaluation and promotion within the organization. The fraud risk 
management program must have the support from all parties within the entity from top 
management to ordinary employees. Moreover the Guide suggests several essential elements that 
need to be integrated: 

- Commitment: one way that the senior management can use to show is commitment to the 
program is issuing an official document to all stakeholders outlining the importance and benefits 
from establishing such system. Management needs to make sure to remind everyone in the 
organization periodically for the responsibility for fraud mitigation. 

- Fraud Awareness: an integration of this element successfully involves an ongoing 
assessment, training and communication in order to determine the types of fraud that could be 
present in the organization and individuals that might be responsible for it. 
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- Affirmation Process: this process is the way that different stakeholders in the organization 
show that they have understood the code of ethics and fraud policies established by the 
organization. 

- Conflict Disclosure: a process of conflict disclosure needs to be established preferably with 
the legal support that which enable different parties in the organization self-disclose any potential 
conflict of interest they might have. After a conflict of interest has been found there are three 
possible ways the management could deal with the situation: ask the party to seize any dealings 
with the company, accept and monitor the situation or impose certain restrictions on the party in 
order to manage the fraud risk. 

- Fraud Risk Assessment: the risk assessment is said to be the basis of the whole program. 
Effective risk assessment leads to successful mitigation of fraud in the financials. It must be 
overseen by the senior management in order to be kept up to date and able to reduce the risk of 
fraud in the organization. Due to its importance a whole principle is devoted to it. 

- Reporting lines and whistleblower program: the lines of communication must be effective 
and efficient to communicate any fraud issues that arise in the entity. The whistleblower program 
on the other hand provides and alternative line of communication that ensures protection to those 
who report of fraudulent activities. 

- Investigation Process: the process of investigation after the occurrence of fraud should 
consist of previously documented procedures and methodologies which ensure that only 
authorized persons take part in the investigation, the chain of evidence preservation is kept and the 
necessary reporting mechanisms are in place for further action. 

- Corrective Action: the corrective action undertaken should be based on the fraud 
experience gathered previously in order to propose improvements that could be added to the 
control system. 

- Evaluation and Improvement – this is the quality assurance element which includes planned 
and not planned evaluations and monitoring of the fraud control system in the organization. 

Principle 2: Fraud risk assessment: 
The efficiency of the fraud risk assessment process comes down to how well it defines the 

organizational fraud exposure. It includes control activities that aim at explaining how a potential 
fraudster can exploit the controls of the organization and hide the fraud perpetrated. Three 
capabilities are needed in order to achieve this purpose – the ability to identify the inherent risks, 
the ability to assess their likelihood and impact and the ability to take the necessary response to 
those risks. Many of the elements in the fraud risk assessment overlap with previously discussed 
themes. 

Principle 3: Fraud prevention: 
Fraud prevention is the most important control mechanism in dealing with fraud. The guide 

lists impact areas that fraud prevention plays a role in. The first one concerns human resource 
management. A background check ought to be performed to all new and existing employees (and 
suppliers) of the organization. Moreover the human resource function should perform periodic 
anti-fraud trainings. Last but not least is the exit interview performed once an employee leaves the 
organization? The purpose of the interview is to determine any gaps in the fraud control system 
and governance of the entity. The second area concerns the documentation of the fraud prevention 
techniques not only to ensure that all employees know their roles and responsibilities in the 
organization but also to be able to asses and improve them overtime. The last element is the 
continued monitoring over the fraud prevention controls put in place by the internal audit function 
or other independent entity. 

Principle 4: Fraud Detection: 
Apart from fraud prevention, fraud detection is the other important aspect in managing fraud 

related risks. The detection methods should be adapted to the entity, efficient and develop 
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overtime. The guide lists the process controls, the fraud detection procedures and the 
whistleblower hotline as the most common and effective ways of detecting fraud. Other ways of 
include data mining and analysis, and independent reviews. 

Principle 5: Investigation and follow up with corrective action: 
Principle five deals with the correct response once a fraudulent action is detected. The top 

management/board of directors need to set appropriate punishment for the offence and take 
corrective action. Here planning and established procedures are necessary in order to begin and 
finish the investigation as effective as possible and submit the findings to the decision makers that 
have the authority to undertake the necessary action to mitigate similar offences in the 
organization’s future. 

Theories relating to agents in organizations 

As already seen the importance of agents in the organizations is of an unprecedented 
importance for the success of fraud, via establishing effective controls, ethical tone and culture in 
the organization. It is thus needed to discuss the relevant theories that explain the relationship that 
can be created between the agents in and other stakeholders in an organization.  

One of the earliest theories – the Agency Theory, introduced by Jensen and Meckling [17] 
depicts the so called principal agent problem dividing two general groups with their respective 
interests. The two sides are represented by shareholders (the principal) and the management (the 
agent) that acts on the shareholders behalf. Since each individual aims at extracting maximum 
benefit for oneself, a conflict of interest arises named the "principal agent problem"- where the 
agent does not necessarily act his duty to make decisions that are in best interest of the principal. 
Common example is when the management is interested in getting the short term bonus rather than 
thinking about the long term future and competitiveness of the organization. Researchers have 
found out that management often commits fraud because it was in their short term interest to do so 
(Davis et al, 1997) [18]. Berle and Means [19] see the root cause of this problem in an 
organizational context to be the separation between shareholders and board of directors/ 
management. Two underlying components of the theory concern the opportunism of the agent 
(chosen leader of the organization) and the information asymmetry present. The opportunism 
concerns the before mentioned selfish actions by the agent in self-favor which is made possible by 
the information asymmetry between the agent and the principal which represents the different 
amount and quality of information available to both parties. This inherent discrepancy possessed 
by the parties increases the risk of fraudulent behavior by allowing any conflict of interest to be 
allowed to exist without any consequences. Aggarwal and Samwick [20] take the view that this 
problem arises because managers try to maximize their compensation at the expense of the owners 
where as others like Holmstrom [21] see the underlying problem as the desire of managers to 
retain and benefit from their positions in the long term. 

The only solution the principal agency dilemma is to find out a way to align the interest of both 
parties in one direction to make sure the problem is not relevant any longer. However even in this 
case the management will fulfil their duty not because of sense of responsibility but because doing 
go maximizes their own utility [22]. Another aspect of the solving the agency problem is 
concerned with control- or how do investors/owners of the company make sure that the top 
management exercises their duties in a correct manner. In many cases this is done via selection of 
board of directors which task is to oversee and challenge the management’s choices and actions. 
This however precludes that the chairman of the board is a different person than the CEO of the 
company since if one and the same person takes both positions the control is greatly diminished 
together with the oversight and monitoring. Moreover the guidelines published by the Institute of 
Internal Auditors recommend that each person of the board should be an independent outside 
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director in order to diminish the influence of the management in the organization. Although some 
researchers [18] challenge the simplicity of the model it is still used as a basis for research on the 
topic. 

Agency theory can be used to shed light on organizational phenomena as compensation [23]. 
The increase in pay for better results can be a strong motivator on increasing the effort as well as a 
motivator to resort to fraudulent means to reach to the desired compensation. For example 
Bergstresser and Philippon [24] state that individuals in high positions in an organization may take 
advantage of this asymmetry of information in order to take advantage of stock options. Burns and 
Kedia [25] support this finding by arguing that the motivation to resort to fraud in the financials is 
stronger with the presence of stock options relative to other forms of compensation because of two 
reasons: 

- First the complexity in CEO wealth introduced by stock options limits the downside risk on 
the discovery of misreporting;  

- And second stock options allow CEOs to pool with other executives that exercise for 
liquidity and diversification reasons, i.e., options facilitate easy exit strategies for CEOs.  

In general fraud in the financials shows the failure of the agents (management and directors) to 
exercise their duty to the principal (shareholders) and resort to fraud in the organization in order to 
fulfill their own agenda – attracting new investors or meeting certain financial goals. The principal 
agent- problem that causes misrepresentation in the financials could be reduced by implementation 
of efficient financial statement fraud controls which places emphasis on functions such as the 
internal and external audit. 

Next comes the Stewardship theory. It is a more contemporary theory which lies on the 
opposite spectrum of the agency theory – suggesting that instead of self-interest the motivation 
aspect is more complex and varied. It has to mention that the theory doesn’t reject the agency 
theory but rather expands on it to add to the opposite spectrum of behavior in an organization. The 
agent element is replaced by the so called "stewards". They would in many cases have an 
identification with the organization itself and would act in its favor no matter if there are any other 
personal incentives [26].The stewards like to have earned the respect of their peers, shareholders 
and other stakeholders. Although the theory gives more insight on particular behaviors of 
individuals it still fails to explain the exact willingness to resort to fraud in all situations [27]. In 
this case the alignment of all party’s interests is present and the only possibility of fraud is by 
mistake or with specific reason. One explanation is to assume that the steward has failed the 
stakeholders, hoping that in future he could fix the situation. Watoseniyi [28] reached to similar 
idea by concluding that individuals are not only interested in their own self-interest but in the 
working environment and conditions around them. The feeling towards work and relationships are 
influenced by the norms and values ingrained in the individual. 

Two lesser known theories are the power perspective and the resource dependency theory 
which are concerned with who holds the real power in an organization and who is responsible for 
allocating the resources that are needed for the day to day operations of the company. In many 
cases the board of directors appears to have a secondary place after the CEO which makes him in 
charge of the organization [29] and makes the board’s function pointless. 

All the models so far concerning management and owners interactions trust appears to pay an 
important role. Trust in this sense could be seen as: the presumption that the individual that has 
been given a position of leadership will continue to act in an acceptable way under unforeseen and 
uncertain consequences [30]. Research done on trust suggests that it indeed plays an important role 
in the market economy and results in many positive transactions. However it can easily be broken 
by the presence of fraud in the system. 

By examining the complex interrelationships between the players in the environment and the 
negative effects associated with fraud in organizations we can reach to the conclusion that it must 
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require a great deal of motivation. One of the most popular theories of motivation is developed by 
Vroom [31] and is the so called expectancy theory. In summary the theory suggests that the 
intensity of motivation of an individual depends on two main factors: the value of the incentives 
available (the more attractive the reward of outcome the higher motivation) and the expectation 
that a given behavior will lead to the achievement of a particular result. However there must be a 
connection between the amount of effort exerted and the expectancy of the achievement of a 
particular result. Although simplistic in nature the expectancy theory could guide is in a right 
direction of why individuals resort to fraud. The fraudsters clearly expect a better result in 
committing the fraud than not doing so given their expectations for the outcome and effort exerted. 

Albrecht et al. [32] use the two ends of the spectra – agency and stewardship behavior theories, 
combine them with the relative rewards (incentives) and apply them to organizations with varying 
structure controls and incentives to find the possibility of likelihood of fraud in the elements 
leading to fraud. Although the findings don’t explain all fraud – It can be concluded that the nature 
of the organizational structure principles and reward – incentive programs can result in varying 
degree of likelihood of fraud done in the organization. It all depends on the degree to which those 
characteristics are on one end of the spectrum to the other. Using the right structures and 
incentives could bring down the possibility of fraud. On the other hand the structure and incentives 
could be a perfect environment for fraudulent behavior. 

Conclusion 

The board of directors, management and internal control are the agents of control which clearly 
responsible for fraud prevention and detection and in many cases can be responsible for fraud in 
organizations. Two main aspects stop them for fulfilling their intended role. One of the difficulties 
comes from not aligning personal with organizational goals. The other is making sure that each 
party has the necessary knowledge, skills and control structures put in place to be efficient in fraud 
prevention and detection. Due to the importance of the agents and their more research should be 
done in both of these points in order to fully shed light on them as the main parties that combat 
fraud in organizations. 
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И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
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THE HARMONIZATION IN ACCOUNTING  – DEFINITION,  
ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND STAKEHOLDERS 
 
Abstract 
International accounting harmonization has continued to generate interest among accounting practitioners, 

academicians, investors, and other users of corporate financial reports. In recent years, the terms 
‘harmonization’ and ‘standardization’ are used rather loosely in accounting practice and in the literature. 
However, there is no consensus about their meanings. The accounting standardization is the establishment of 
the unique set of accounting rules, fundamental principles, accounting standards that should be applied 
without amendment and making adoption with regulations in each country. The harmonization is a process of 
increasing the compatibility of accounting practices by setting limits on how much they can vary. Accounting 
harmonization causes different advantages in global economy. There are several benefits associated with 
harmonization as follows: cost and money savings accruing to multinational companies; comprehensiveness 
and comparability of cross-national financial reports and international financial information; widespread 
dissemination of high quality accounting standards and practices. The most fundamental of challenges 
relating to harmonization are: different accounting practices in different countries, lack of strong professional 
accountancy bodies in each country, different in political and economic system. Many interested parties are 
interested in International Accounting Harmonization. They include governments, trade unions, employees, 
investors, bankers and lenders, general public, accountants, and auditors, who are the most important party 
concerned in international accounting harmonization. 

 
В последните години в специализираната литература все по често се използват понятия-

та "стандартизация" и "хармонизация". Независимо от това няма единно мнение за тяхната 
същност. В тази връзка е необходимо да се разгледат основните характеристики и на двете 
понятия. Стандартизацията в счетоводството представлява установяването на набор от 
твърди и строги правила, които следва да се прилагат при текущото и периодично финансо-
во отчитане. Възприема се схващането, че различните държави следва да прилагат комплект 
от унифицирани счетоводни принципи, правила и стандарти, без да е необходимо същите да 
се приемат и изменят с регулации във всяка държава. Главно предимство на стандартизаци-
ята е използването на сравними счетоводни системи, спестяването на време и разходи за 
транспониране на правила. От друга страна стандартизацията е предизвикателство за страни 
с по-слабо развита организация на счетоводните практики в сравнение с други [12]. Хармо-
низацията има сходни характеристики като стандартизацията, но за разлика от нея, тя е по-
гъвкава и позволява на всяка страна да установи свои счетоводни стандарти на база на меж-
дународните счетоводни стандарти. От друга страна хармонизацията трябва да се развива 
на основата на стандартизацията. Следователно на първо място е потребността от счетовод-
ни стандарти, които след това страните да изменят и хармонизират в съответствие с между-
народните стандарти. Ето защо хармонизацията е предпочитана от различните държави.  

                                                            
1 e-mail: k.bashikarov@abv.bg 
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Има автори, които определят хармонизацията като отдалечаване от различието в счето-
водните практики, а стандартизацията като крачка напред към еднаквостта [9]. Но и двете 
понятия не могат да бъдат считани като крайни състояния. По-скоро хармонизацията е раз-
положена по всяка точка от пространството между пълното различие и пълната еднаквост, с 
изключение на крайните състояния, показани на Фигура № 1: 

 
Хармонизация/Стандартизация 

процес 
Пълно различие         
Пълна еднаквост 

Състояния на хармония и/или по-голяма еднаквост 
 
Източник: Parket & Tay, 1990,figure 1,p.73 

Фигура № 1 Хармонизация и стандартизация 

Според Фредерик Чой (1999) хармонизацията е процес на увеличаване на съвместимост-
та на счетоводните практики чрез поставяне на ограничения доколко могат да се променят, 
а стандартизацията представлява налагането на набор от строги правила, като може да се 
изисква прилагането на отделен стандарт или правило във всички възможни ситуации. Сле-
дователно чрез хармонизацията ще се минимизират логическите несъответствия и ще се 
подобри съпоставимостта на финансовата информация от различни държави. Хармонизаци-
ята е много по-гъвкава и отворена като процес. От друга страна чрез стандартизацията не 
може да се преодолеят националните различия, с което се доказва предимството на хармо-
низацията пред стандартизацията [5]. 

Според Саудагаран и Дига хармонизацията в счетоводството може да бъде разделена на 
три нива: обща дисхармония; регионална хармония и глобална хармония [17]. Регионалната 
хармония разглежда възникването на хармонизация сред страни, които имат най-близко 
разположение в даден географски регион. Глобалната счетоводна хармонизация предвижда 
безгранична среда, където счетоводната информация е сравнима и лесно достъпна за потре-
бители от различни страни. Един от основните подръжници на идеята за глобална счето-
водна хармонизация е Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС), чиято роля 
е да изработва и насърчава международен набор от приемливи счетоводни стандарти. 

Пол Холт и Черил Хайн разглеждат хармонизацията като процес на намаляване на раз-
личията в счетоводството, за да се подпомогне процеса на стандартизация. Споделя се виж-
дането, че в резултат на хармонизацията, ще се подобри сравнимостта на информацията от 
финансовите отчети на предприятия от различни държави [8]. 

Според Ноубс и Паркър хармонизацията следва да се разглежда като повишаване на съ-
поставимостта на счетоводните практики в отделните държави чрез ограничаване на въз-
можните отклонения [14]. 

Интерес представляват и възгледите на румънските учени Разван Мустата и Думитру 
Матис, които разглеждат хармонизацията като формална и материална. Авторите асоциират 
формалната хармонизация с начина, по който са написани счетоводните стандарти, а мате-
риалната – с нивото на съгласуваност на счетоводните практики при прилагането на стан-
дартите от предприятията в различните държави [11]. 

В българската специализирана счетоводна литература понятията "стандартизация" и 
"хармонизация" в счетоводството са обект на дискусии от редица изявени български учени 
счетоведи.  

Иван Душанов определя стандартизацията като "един от най-важните пътища и способ 
за привеждане на организацията на счетоводството на отчетната единица в съответствие с 
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интернационализацията на капитала в света, вкл. и в мащабите на съвременната евроинтег-
рация" [4]. Авторът подчертава, че "стандартизацията има за обект и същевременно за цел – 
организацията на счетоводството, респ. нейното "пригаждане" за нуждите на счетоводно 
информационното осигуряване на мултинационалните компании". Ето защо с основание 
Иван Душанов заключава, че "чрез стандартизацията в счетоводството се цели да се пре-
махнат различията в езика, в отчетната валута, в техниките на текущото счетоводно отчита-
не и в начина на представяне на счетоводната информация за имущественото и финансово-
то състояние на предприятието – независимо от неговите мащаби и териториално разполо-
жение" [4].  

Снежана Башева свързва хармонизацията преди всичко със страните – членки на Евро-
пейския съюз, доколкото понятието се използва в контекста, че националното счетоводно 
законодателство на тези страни трябва да съответства на линията, очертана в Директивите 
на ЕС [1]. Авторът подчертава, че стандартизацията е инструмент за хармонизиране и 
сближаване на организацията на счетоводството в условията на съвременната глобализация 
на капитала [2]. 

Фаня Филипова определя хармонизацията като съществен етап от развитието на счето-
водството, прeз който счетоводството надхвърля националните рамки, за да отговори на 
потребностите и за да улесни дейността на мултинационалните компании (МНК). Според 
автора "чрез хармонизацията се цели да се приближат и примирят съществуващите счето-
водни системи, като се минимизират основните различия между тях по ключови, особено 
значими въпроси." [5] Като основни предизвикателства пред процеса на хармонизация ав-
торът посочва: различното икономическо, политическо, социално, културно и образовател-
но равнище в отделните страни; наличието на значителни различия между националните 
счетоводни практики; липсата на единно мнение в международен план относно основни 
счетоводни принципи и третирания; силно изразеният национализъм и придържане към 
собствените национални счетоводни стандарти, което е характерно предимно за икономи-
ките на САЩ, Великобритания, Франция, Германия и други и липсата на правен механизъм 
за въвеждане на единна система от стандарти [5]. 

Според Борислав Боянов счетоводната хармонизация представлява глобален процес на 
редуциране на значимите противоречия между съществуващите счетоводни правила за 
признаване, оценяване и отчитане на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и 
разходите, прилагани в отделните страни по света. Авторът заключава, че основната цел на 
хармонизацията е постигането на високо качество, надеждност, сравнимост и съпостави-
мост на финансовата информация на предприятията в глобален мащаб [3]. 

На база на извършения литературен преглед на дефинициите за хармонизация на счето-
водството може да обобщим следните по-важни характеристики: 

• Счетоводната хармонизация е непрекъснат процес на увеличаване на съвместимостта 
на националните счетоводни практики в глобален аспект чрез намаляване на значи-
мите различия между приложимите счетоводни принципи и правила за текущо и пе-
риодично отчитане на елементите на финансовите отчети на предприятията в отдел-
ните страни по света. 

• Процесите на счетоводна хармонизация и стандартизация протичат паралелно в ус-
ловията на съвременната глобализация на капитала. Хармонизацията се развива на 
основата на стандартизацията в отговор на непрекъснато нарастващите потребности 
на различните групи заинтересовани страни. 

• Хармонизацията е отворен и гъвкав процес, който позволява на всяка страна да съх-
рани типичните си национални особености и същевременно да се адаптира към меж-
дународните течения в областта на счетоводството. 
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• Счетоводната хармонизация може да допринесе за подобряване на качествените ха-
рактеристики на информацията от финансовите отчети на предприятия от различни 
държави.  

Хармонизацията в счетоводството може да бъде определена на три равнища: междуна-
родно; регионално и национално равнище. В рамките на международното равнище на сче-
товодна хармонизация се разглеждат следните организации: Съветът по международни 
счетоводни стандарти (СМСС)1; Междуправителствена работна група от експерти по меж-
дународни счетоводни стандарти и отчетност към ООН2 (Intergovernmental Working Group 
of Experts on International Standard of Accounting and Reporting, ISAR); Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие3 (ОИСР) и Международната федерация на счето-
водителите4 (МФС). Може да се твърди, че в международен план изброените по-горе орга-
низации оказват значително влияние върху процеса на хармонизация чрез своите функции и 
дейности.  

Регионалната хармонизация се осъществява чрез развитие на законодателната рамка в 
страните от Европейския съюз5 (ЕС) и в страните-членки на Асоциацията на страните от 
Югоизточна Азия (АСЕАН). Основното средство за хармонизиране на счетоводството в 
рамките на ЕС са разработените от него директиви6 [5]: Директива 78/660/ЕИО от 25 юли 
                                                            
1 Възникването на Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) се свързва с името на 
лорд Хенри Бенсън, по чиято инициатива през 1973 г. се създава Комитет по международни счето-
водни стандарти (КМСС) по силата на споразумение между 16 професионални счетоводни органа от 
9 страни – Австрия, Великобритания, Германия, Канада, Мексико, САЩ, Франция, Холандия и Япо-
ния. През 2001 г. КМСС е преименуван на Съвет по МСС. СМСС осъществява своята дейност чрез 
Фондация на МСФО (IFRS Foundation). Целите на СМСС са насочени към: разработването на единен 
набор от счетоводни стандарти (МСФО), които следва да са висококачествени, разбираеми и прило-
жими в световен план; благоприятстване употребата и стриктното спазване на международните сче-
товодни стандарти и спомагане за лесното приемане на МСФО и разясненията към тях чрез сближа-
ване на националните счетоводни стандарти с МСФО. (http://www.ifrs.org – About the IFRS Founda-
tion and the IASB) 

2 Междуправителствената работна група от експерти по международни счетоводни стандарти и от-
четност към ООН е създадена от Икономическия и Социален съвет към ООН през 1982 г. 
(http://www.nationsencyclopedia.com) Организацията спомага за усъвършенстване на счетоводните 
системи чрез подобряване на финансовото отчитане в развиващите се страни [10]. 

3 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г., като главната й 
цел е да подпомага световната търговия и глобалните дейности (http://biac.org). Към организацията е 
създаден Комитет за международни инвестиции и мултинационални компании, който е ангажиран с 
провеждането на различни проучвания за подпомагането на работата на СМСС в областта на счето-
водната хармонизация [10]. 

4 Международната федерация на счетоводителите е създадена през 1977 г. като световна организация, 
в която е концентрирана счетоводната професия. Организацията подпомага дейностите по разработ-
ването, приемането и прилагането на международни стандарти в областта на счетоводното образо-
вание, професионалната етика, публичния сектор, както и в областта на одита на финансовите отче-
ти и свързаните с него услуги (https://www.ifac.org).  

5 Европейският съюз (ЕС) е създаден с договора от Маастрихт от 1992 г. При учредяването си той се 
основава на вече съществуващите две общности: Европейска икономическа общност и на Европейс-
ката общност за атомна енергия (Евратом). Основните цели на Договора за Европейския съюз са на-
сърчаването на балансиран и устойчив икономически и социален прогрес, постигане на висока сте-
пен на заетост, укрепване на социално-икономическото единство, осъществяване на обща външна 
политика и политика на сигурност и други. (www.wikipedia.org)  

6 Според Европейското право директивите, за разлика от регламентите, нямат пряко действие в стра-
ните членки, а трябва да бъдат транспонирани в националното счетоводно законодателство на всяка 
страна. 
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1978 г. относно счетоводните отчети на някои видове дружества (Четвърта Директива); 
Директива 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети 
(Седма Директива)1. През 2013 г. Четвърта и Седма Директиви бяха заменени от Директива 
2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и 
свързаните доклади на някои видове предприятия2.  

В процеса на счетоводна хармонизация в ЕС участват някои организации, като: Евро-
пейската консултативна група по финансова отчетност3 (ЕКГФО) и Федерацията на евро-
пейските счетоводители (ФЕС). ЕКГФО участва текущо в процеса на разработване на стан-
дартите в качеството на наблюдател в работни групи на СМСС. Освен това организацията 
участва в дискусиите и изследва мненията по всеки проект за обсъждане на СМСС, като 
осъществява комуникация с националните органи по установяване на стандартите в ЕС. 
Основната цел на ФЕС е да повиши значението на европейската счетоводна професия в 
международен план. 

Процесът на счетоводна хармонизация протича и в страните от АСЕАН4 чрез създадена-
та Федерация на счетоводителите (ФС). Усилията на АСЕАН в областта на хармонизацията 
са насочени към изграждане на регионална счетоводна рамка, съответстваща на междуна-
родните практики, както и към въвеждане на подходящи регулаторни промени в страните 
членки на организацията. Не всички членове на АСЕАН имат достатъчно добре изградена 
нормативна база и институции, които да благоприятстват процеса на приемане на междуна-
родните счетоводни практики. Освен това нивото на потребност и полезност от счетоводна 
хармонизация е различно за всяка страна членка. Ето защо може да се твърди, че прилага-
нето на различен подход при приемане на международните счетоводни правила във всяка 
държава членка, ще затрудни процеса на хармонизация в рамките на АСЕАН [10]. 

Върху националната счетоводна хармонизация оказват влияние фактори като степен на 
развитие, наличие на национален законодателен орган, култура и други. Например ролята 
на професионална счетоводна организация в Индонезия, като страна членка на АСЕАН, 
изпълнява Индонезийския институт на счетоводителите (Indonesian Institute of Accountants), 
който съответно е член на МФС, СМСС и ФС в АСЕАН. Във Филипините главните инсти-
туции, които участват в процеса на счетоводна хармонизация са Съвета по счетоводство 
(Board of Accountancy), Филипинският институт на дипломираните експерт-счетоводители 
(Philippine Institute of Certified Public Accountants), Съвета за счетоводни стандарти 
(Accounting Standards Council) и Съветът по одиторски стандарти и практики (Auditing 
Standards and Practices Council). Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в 
Сингапур е националният професионален орган по счетоводство в Сингапур. Той осъщест-
вява комуникация с регионални и международни институции като ФС в АСЕАН, Асоциа-

                                                            
1 Четвъртата и Седмата директива се използват като инструмент за счетоводна хармонизация по от-
ношение на финансовите отчети на малките и средните предприятия, а по отношение на големите 
предприятия механизмът на счетоводна регулация се осъществява посредством МСС (МСФО). 

2 Публикувана в официален вестник, бр. L 182 от 29.06.2013 г. Чрез Новата счетоводна Директива се 
цели да се облекчат малките предприятия чрез облекчаване на изискванията по отношение на отчи-
тането и оповестяването на финансова и нефинансова информация. 

3 Европейската консултативна група по финансова отчетност (European Financial Reporting Advisory 
Group) е създадена през 2001 г., за да подпомогне Европейската комисия в утвърждаването на 
МСФО. Структурата на групата е на две нива: Техническа експертна група (Technical Expert Group) 
и Контролен съвет (Supervisory Board) (http://www.efrag.org). 

4 Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) е основана на 8 август 1967 г. в Банкок с 
подписването на Банкокската декларация от представители на Индонезия, Малайзия, Филипините, 
Сингапур и Тайланд. Впоследствие членове на организацията стават също Бруней, Бирма (днес Ми-
анмар), Камбоджа, Лаос и Виетнам. (www.wikipedia.org) 
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цията на данъчните консултанти в Азия-Океания (The Asia-Oceania Tax Consultants’ 
Association) и МФС. Всяка от посочените по-горе държави, подпомагана от професионални-
те си счетоводни организации, е предприела необходимите стъпки, за да установи свои 
собствени счетоводни стандарти въз основа на международните счетоводни стандарти [10]. 

Предимства на хармонизацията в счетоводството 

Хармонизацията в счетоводството поражда различни предимства за глобалната иконо-
мика. Според Американската комисия по ценни книжа и борси (Securities and Exchange 
Commission, SEC) през 2008 г. една от основните ползи от прилагането на МСФО/МСС e да 
се увеличи сравнимостта на финансовите отчети, като по този начин се постигне спестяване 
на време и ресурси при разбиране на финансовите отчети на компании от различни държави 
[13]. Също така се счита, че счетоводната хармонизация е възможна при всяко местно ико-
номическо, правно и социално обществено положение [7]. 

Друго предимство на хармонизацията в счетоводството е увеличаването на дела на чуж-
дестранните взаимни фондове във фирмите, прилагащи МСС [8]. Според някои автори (Са-
муелс и Пайпър, 1985) фирмите, прилагащи МСС, привличат повече чуждестранни инвес-
титори, защото тези инвеститори (финансови анализатори и чуждестранни кредитори) мо-
гат да разбират финансовите отчети. От своя страна познаването на финансовите отчети 
помага на инвеститорите да сравняват резултатите от всяка възможна инвестиция и съовет-
но да вземат инвестиционни решения. Заради по-лесното разбиране на финансовите отчети, 
много често инвеститорите предпочитат да инвестират в компании, чиито финансовите 
отчети са изготвени в съответствие с МСС [13]. 

Като полза от хармонизацията в счетоводството може да бъде посочено подобряването 
на качеството на счетоводната информация. Съгласно проучване на Бърт (2007) признатите 
суми във финансови отчети, изготвени в съответствие с МСС, са носители на по-качествена 
счетоводна информация. Като причина за това се счита, че международните счетоводни 
стандарти позволяват на различните потребители на финансови отчети да извършват конку-
рентоспособни и ефективни анализи, необходими за по-лесното управление на предприяти-
ето, както и да помогнат на финансовите мениджъри да изграждат стабилни взаимоотноше-
ния с клиенти, доставчици и други заинтересовани страни [13]. 

През 2001 г. Австралийският съвет по счетоводни стандарти (Australian Accounting 
Standards Board) издава проект за обсъждане относно политиката на страната за междуна-
родно сближаване и хармонизация. Съгласно проекта за обсъждане главните ползи от хар-
монизацията са [10]: 

• Увеличаване на сравнимостта на финансовите отчети, изготвени в различни държави, 
и подобряване на качеството на финансовата информация, използвана от участници-
те на международните капиталови пазари при вземането на инвестиционни и други 
решения. 

• Премахване на бариерите за свободно движение на капитали чрез намаляване на раз-
личията в изискванията за финансово отчитане на международните капиталови паза-
ри. 

• Намаляване на разходите за финансово отчитане за австралийските мултинационални 
фирми и чуждестранни компании. 

• Подпомагане при извършването на по-детайлни сравнения на финансовото предста-
вяне на предприятията и подобряване на качеството на финансовата отчетност. 
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Недостатъци на хармонизацията в счетоводството 

Основните предизвикателства пред хармонизацията в счетоводството са: различните 
счетоводни практики във всяка държава; липсата на стабилни професионални счетоводни 
организации в различните държави; различия в политическата и икономическа система [14].  

Освен това основните потребители на финансова информация, отнасяща се за предприя-
тия от различни държави, затрудняват процеса на хармонизация [10]. Например характерни 
за Великобритания и САЩ са капиталовите пазари и следователно основни потребители на 
финансова информация в тези държави са инвеститорите. За разлика от тях, в Германия и 
други континентални държави, чиито икономически системи са с различни пазарни харак-
теристики, основните потребители са данъчните органи и правителството. Всеки тип потре-
бители изисква различна счетоводна информация за вземането на съоветни решения. Ин-
веститорите са нуждаят от информация, която да бъде уместна за вземането на инвестици-
онни решения. За данъчните органи е важно да получават своевременна информация в съ-
ответствие с приложимото законодателство. Ето защо големият проблем пред процеса на 
счетоводна хармонизация е как да се отговори на всичките изисквания на различните групи 
потребители в отделните държави [13].  

Другият недостатък произтича от различната нормативна уредба сред отделните държа-
ви. Не е възможно всички регулации да са приложими за всички страни. Счетоводната сис-
тема се влияе пряко от законодателството [11]. Счетоводната хармонизация е трудно съот-
носима към всички нации. Затова е необходимо всяка държава да създаде свои счетоводни 
стандарти, които да следват нейните регулации и законодателство възоснова на междуна-
родните счетоводни стандарти. Следователно счетоводната хармонизация изисква време за 
подготовка и прилагане. Динамичната бизнес среда довежда до конкуренция между страни-
те за бързото привличане на инвеститори, а процесът на счетоводна хармонизация отнема 
време. Бизнесът трябва да минимизира сроковете за хармонизация, което ще доведе до ви-
соки разходи [13].  

Понеже историческото развитие на счетоводството е различно за всяка държава, може да 
се приеме, че и степента на развитие на счетоводството оказва влияние върху хармонизаци-
ята. Счита се, че в страни, в които стандартизиращият орган е от частния сектор, междуна-
родните счетоводни стандарти се прилагат по-лесно в сравнение със страни, в които публи-
чен орган регулира счетоводното законодателство [11]. Ето защо наличието на професиона-
лен орган по счетоводство влияе върху процеса на хармонизация в съответната държава. И 
от друга страна хармонизацията протича изключително трудно в държави без такъв профе-
сионален орган [10].  

Интерес представлява изследване на Чой и Левич за влиянието на различията в счето-
водните практики. Авторите представят различни ситуации, в които счетоводните несходс-
тва са логични или нелогични. В резултат на проведеното изследване се заключава, че дър-
жави с различна икономическа среда (по отношение на правни и данъчни регулации), след-
ва да имат и различни счетоводни практики. Следователно в този случай авторите на изс-
ледването определят хармонизацията в счетоводството като безполезна. Те споделят виж-
дането, че щом действителността се променя, счетоводните правила трябва да отразят про-
мените. Затова решението за преустановяване на националните счетоводни практики, за да 
се хармонизират с международните, може да се счита за недостатък [10].  

Ползи от счетоводната хармонизация  
за различните групи заинтересовани страни 

Потребителите на финансовите отчети оказват влияние върху мултинационалните ком-
пании с цел осигуряването на финансова информация по по-хармонизиран и стандартизи-
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ран начин. В тази връзка Рейдбоу и Грей (1996) посочват следните групи потребители на 
финансова информация: инвеститори; кредитори; мултинационални компании; наети лица; 
синдикални организации; счетоводната професия; правителство и широката общественост 
[10]. В следващата част на изложението ще бъдат представени отделните групи потребители 
и техните ползи от процеса на хармонизация. 

Мултинационалните компании (МНК) са корпорации, които са национални по капи-
тал, но интернационални по сфера на дейност, която се извършва зад граница, в съответст-
вие с местните закони и особености на счетоводството [5]. Интернационалният характер в 
дейността на МНК поставя въпроса за потребността от счетоводна хармонизация на преден 
план. Тези компании притежават свои дъщерни дружества, чиито финансови отчети се вли-
яят от счетоводните регулации в държавата, в която са локализирани. Ползите от процеса на 
хармонизация за МНК могат да бъдат систематизирани, както следва [11]:  

- опростяване процеса на консолидация чрез уеднаквяване на приложимите отчетни 
бази за предприятието майка и дъщерните дружества;  

- усъвършенстване на счетоводните системи на по начин, съответстващ на изисквания-
та за представяне и оповестяване на фондовите борси в различните държави;  

- улесняване на процеса на комуникация между предприятието майка и дъщерните 
дружества чрез използване на общи счетоводни практики и 

- благоприятстване процеса на съгласуване между вътрешното отчитане за нуждите на 
управлението и външното финансово отчитане с оглед осигуряване на подходяща 
информация за оценка на постигнатите резултати. 

Също така за ръководството на МНК е изключително важно да познават различията в 
счетоводните стандарти между отделните държави при вземане на решение за международ-
ни сделки по сливане и придобиване. В допълнение може да се посочи полза от счетоводна-
та хармонизация и за ръководството на предприятието майка, за което ще бъде по-лесно да 
оказва контрол върху дъщерни дружества, чиито финансови отчети се изготвят в съответст-
вие със сходни отчетни бази. Безспорни са ползите от процеса на хармонизация и за счето-
водителите, работещи в МНК. Когато предприятието майка и дъщерните дружества прила-
гат сходни счетоводни стандарти, се улеснява процеса на счетоводно отчитане [10].  

Инвеститорите се нуждаят от сравнима информация за финансовото състояние, резул-
татите от дейността и перспективите пред дейността на МНК. Тази информация се използва 
като база за вземане на инвестиционни решения и за удовлетворяване потребностите на 
инвеститорите като външни потребители на финансова информация [17]. Проблемите въз-
никват, когато финансовите отчети на компании от различни държави не могат да бъдат 
сравними поради различни методи на измерване и оповестяване, което затруднява сравни-
телната оценка на финансовото представяне и резултати. Следователно хармонизацията в 
счетоводството ще подпомогне инвеститорите при вземане на решения на различни капита-
лови пазари. Инвеститорите могат да създадат по-ефективен портфейл от инвестиции чрез 
сравняване на финансовото представяне и резултати на компании както в международен, 
така и в национален мащаб. Хармонизацията на счетоводните стандарти ще спомогне за 
преодоляване на бариерите пред инвеститорите, когато се сблъскват с различни счетоводни 
практики. Оповестяването на финансова информация е важно за инвеститорите при разрас-
тването на глобалния пазар. Затова и натискът на международните пазари за счетоводна 
хармонизация се увеличава, като това ще окаже значително влияние върху развитието на 
международното счетоводство [10]. 

МНК могат да си осигуряват капитал от различни групи кредитори (банки и други зае-
модатели). Кредиторите се нуждаят от сравнима информация за финансовото състояние, 
резултатите от дейността и перспективите пред дейността на компанията. Тази информация 
се използва като база за вземане на решения за кредитиране и за удовлетворяване потреб-
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ностите на кредиторите като външни потребители на финансова информация. В основата на 
решенията за кредитиране стоят дейностите по прогнозиране и оценка на риска от неизпъл-
нение на задълженията за погасяване на лихвата и главницата по предоставения кредит [10].  

Интересите на синдикалните организации са насочени към политиката на МНК на уп-
равление на дъщерните дружества. Следователно те могат да правят препоръки относно 
публичната отговорност на МНК, както и да предлагат законодателни разпоредби, изиск-
ващи оповестяване на по-подробна информация за наетите лица, инвестициите и бъдещите 
перспективи пред дейността на компанията. Също така се препоръчва МНК да прилагат по-
единен подход за отчитане както на финансова, така и на нефинансова информация [10].  

Счетоводната хармонизация може да допринесе за намаляване на одиторските такси, ка-
то улесни провеждането на одита на МНК, чиито дъщерни дружества прилагат сходни сче-
товодни практики. Нивото на хармонизация на счетоводните стандарти влияе и на между-
народните счетоводни фирми, като им спестява ресурси за обучение на персонала, анга-
жиран с клиенти от различни държави. Друга полза от хармонизацията за големите счето-
водни фирми е създаването на по-добри възможности за комуникация между техните кли-
енти и данъчните органи [10].  

Правителствата на отделните държави обикновено имат правомощията да изискват и 
да получават всякаква информация от МНК. Те използват събраната информация освен за 
контрол над дейността на предприятията, но и като основа за изготвяните от тях правителс-
твени политики. Затова са обосновани и мотивите на правителствата за търсенето на по-
голяма сравнимост при отчитането на дейността на МНК [10]. 

Непрекъснатото разрастване на глобалната икономика оказва значително влияние върху 
счетоводната среда. Един от каналите на това влияние е чрез установяването на различия 
между счетоводните правила във всяка държава в процеса на интегриране на глобалните 
дейности.  

На база на разгледаните теоретични виждания на различни автори се доказва, че хармо-
низацията в счетоводството може да доведе до редуциране на противоречията в счетовод-
ните системи между националните икономики по света. В тази връзка в световен мащаб се 
полагат усилия за създаването на единни счетоводни стандарти, които да бъдат прилагани 
от различни държави. Счита се, че прилагането на единни счетоводни стандарти ще увели-
чи ефективността на капиталовите пазари чрез подобряване на сравнителните характерис-
тики на информацията от финансовите отчети. 
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ДВОЙСТВЕНАТА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЛИКВИДНОСТТА  
И РЕНТАБИЛНОСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

докторант Петко Г. Ганчев1,  
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, София 

Резюме 
В статията се изследва двойствената зависимост между ликвидността и рентабилността на немате-

риалните активи на предприятието. Тази зависимост "Ликвидност – Рентабилност" е важна, защото 
едно предприятие може да е с добра печалба и да има финансови трудности (влошена ликвидност). 
Така може да се наруши нормалната работа на предприятието, и да се наложи да се продават материа-
ли, материални активи и/или ДМА и т.н., в зависимост от задлъжнялостта му. 

От друга страна, ако е влошена рентабилността, но има добра ликвидност се наблюдава предкри-
зисно състояние на предприятието, т.е. да работи известно време (една година), но трябва да се по-
добрят финансовите му показателите, за да може да носи печалба (положителен финансов резултат). 

Нематериалните дълготрайни активи се разглеждат като права, лицензии и франчайзи от договори, 
т.е. прави се анализ на ДНА и техните изменения по групи, по продажби и по активи. 

Едни от най-интересните и най-използвани финансови съотношения при оценяване на компании 
са рентабилността (възвръщаемостта) на продажбите (ROS – Return on Sales), рентабилността на акти-
вите (ROA – Return on Assets) и рентабилността на нематериалните дълготрайни активи (RILA® – 
Return on Intangible Long-term Assets). 

Рентабилността изразява равнището на ефективност на приходите от продажби, на използваните 
активи и възвръщаемостта на нематериалните активи. Стойностите на брутната и нетната рентабил-
ност, резултатите от извършения факторен анализ на причините за настъпилите изменения през ана-
лизираните периоди, могат да направят анализа по-подробен и цялостен за ръководството на предпри-
ятието и неговите инвеститори да вземат верни решения. 

Ключови думи: ликвидност; рентабилност; ефективност; анализ; търговска марка, репутация, ли-
цензия, дълготрайни активи; нематериални активи; парични потоци; приходи; разходи; капитал; пе-
чалба. 

Класификация JEL: L24; M10; M41; O34. 
 
THE DUAL DEPENDENCE BETWEEN LIQUIDITY  
AND PROFITABILITY OF INTANGIBLE ASSETS OF THE ENTERPRISE 
Summary 
The article explores the dual relationship between liquidity and profitability of intangible assets of the 

enterprise. This dependence "Liquidity – Profitability" is important because a company can have a good profit 
and have financial difficulties (poor liquidity). This can disrupt the normal operation of the enterprise and 
need of selling material assets / or fixed assets, etc., depending on its indebtedness. 

On the other hand, if poor profitability, but there is good liquidity observed pre-crisis state of the 
enterprise, it can work for some time (one year), but it should improve its financial indicators in order to be 
profitable (positive financial result). 

Intangible long-term assets (ILA) are taken as rights, licenses and franchise from different contracts such 
as making analyses of ILA and their changes according groups, sales and assets. 

One of the most interesting and most used financial ratios in evaluating companies are profitability 
(return) of equity (ROE – Return on Equity), return of assets (ROA – Return on Assets) and profitability of 
intangible assets (RILA® – Return on Intangible Long-term Assets). 

                                                            
1 E-mail: petkog@mail.bg.  
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Profitability is the level of efficiency of sales, the used assets and return on sales. The values of gross and 
net profitability, the results of the factor analysis, the causes of developments during some of the analyzed 
periods can make analysis more detailed and comprehensive management of the company. It helps the 
investors to take correct decisions. 

Keywords: liquidity; profitability; efficiency; analysis; brand; goodwill; license; fixed assets; intangible 
assets; cash flows; income; costs; capital; profit. 

JEL Classification: L24; M10; M41; O34. 

Кратка характеристика  

Двойствената зависимост между ликвидността и рентабилността е много важна да се из-
следва от мениджърите на предприятието. Тя изразява от една страна ликвидността на 
краткотрайните активи, вкл. парични средства, има ли налични парични средства за покри-
ване на задълженията; и от друга страна, рентабилността която изразява доходността 
(ефективността). Печалбата представлява превишение на приходите над разходите. 

Рентабилността, това е способността на предприятието да реализира доходност, т.е. с 
приходите от своята стопанска дейност не само да възстановява извършените разходи, но и 
да реализира печалба (финансов резултат). 

При пазарната икономика е от голямо значение предприятието да бъде платежоспособ-
но, за да постигне тази цел, то трябва да бъде ликвидно – да разполага с достатъчно коли-
чество ликвидни активи (активи, които могат за кратко време да се обърнат в пари и да се 
използват за посрещане на предстоящи плащания. Важното е да има съответствие между 
сумата на предстоящите плащания и сумата на разполагаемите за тях ликвидни акти-
ви1. [9] 

Често ликвидността се отъждествява с платежоспособността. Последната характе-
ризира степента на независимост на предприятието от кредитори и измерва финансовата 
автономност и задлъжнялостта в дългосрочен аспект.2 [6] 

В българската икономическа литература нормата на рентабилност се възприема като 
най-точен измерител на икономическата ефективност. П. Шапкарев оценява рентабилността 
"важен, обобщаващ синтетичен показател за икономическата ефективност на дейността"3 
[14]. Проф. К. Пергелов обобщава, че "ефективността се измерва чрез рентабилността"4 [8]. 
Тя е основен качествен показател за отношението между краен резултат и елементите на 
търговския процес.5 [6] 

Нормалното функциониране на търговското предприятие е тясно свързано с генериране 
на средства за посрещане на текущите плащания. Не само паричните наличности могат да 
му помогнат да преодолее временните си затруднения, но и тези активи, които могат бързо 
да бъдат превърнати в пари. Често ликвидността се отъждествява с платежоспособността. 
Последната характеризира степента на независимост на предприятието от кредитори и из-
мерва финансовата автономност и задлъжнялостта в дългосрочен аспект.6 [6] 

Под ликвидност в баланса на едно предприятие се разбира способността на една част от 
актива или пасива на предприятието да се обърне бързо в пари. Предприятието ежедневно 
трябва да изпълнява своите ангажименти и точно да урежда различни задължения, чийто 

                                                            
1 Пергелов, К. "Счетоводство и анализ на баланса", София, 2000 г., 195 с. 
2 Михайлов, М. и колектив, "Анализ на търговския бизнес", Изд. Фабер, 2010 г., 354 с. 
3 Шапкарев, П., Калинов, С. "Себестойност и рентабилност в промишленото предприятие. Изд. Наука 
и изкуство, София, 1969 г., 345 с. 

4 Пергелов, К. "Счетоводство и анализ на баланса", София, 1998 г., 175 с. 
5 Михайлов, М. и колектив, "Анализ на търговския бизнес", Изд. Фабер, 2010 г., 386 с. 
6 Пак там, 354 с. 
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срок изтича: спрямо доставчици, банките, бюджета, персонала и т.н., поради това то винаги 
трябва да бъде в състояние да ги набавя, използвайки кредити. Ликвидността се разглежда в 
динамика, тъй като елементите, от които зависи, се променят непрекъснато.1 [7] 

Известни са няколко вида ликвидност: касова (ликвидност в брой); стоковостопанска 
(наличие на достатъчни по количество и качество стоки, които са носители на ликвидност с 
различен интензитет); залагаща (способност за продаване на стокови наличности); бъдеща 
(всички бъдещи нето приходи); антиципативна (залагане на бъдещи излишъци (печалба) и 
получаване срещу тях кредити без стоково осигуряване) и т.н.2 Показателите за ликвидност 
са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си 
задължения с налични краткотрайни активи. Под краткотрайни активи се разбират всички 
материални запаси, вземания, инвестиции и парични средства. 

Анализът на ликвидността може да се извършва с помощта на две групи показатели: 
основни и допълнителни. 

В първата група се включват следните четири показатели: 
1. Коефициент на обща ликвидност (Кол) – представлява отношение между текущите 

активи (ТА) и текущите задължения (ТЗ) и показва дали предприятието може да изплаща 
задълженията си в краткосрочен аспект. Текущите задължения представляват задължения и 
провизии със срок до 1 година от раздели Б и В на пасива на баланса. 

 

К ол = сума на ТА (1)сума на ТЗ 
  
 Силната динамичност на икономическите процеси затруднява точните предвиждания за 

дълго време. За това и платежоспособността се наблюдава и анализира обикновено в рамки-
те на една година. Понеже плащанията са различни във времето, на практика се изчисляват 
и различни коефициенти на ликвидност, т.е. обща ликвидност3. [9] 

2. Коефициент на бърза ликвидност (Кбл) – установява се като отношение на 
бързоликвидните активи към текущите задължения. От своя страна бързоликвидните 
активи включват вземания (Вз), инвестиции (Инв) и парични средства (Пср). Следователно: 

 

К бл = Вз + Инв + Пср К бл4 = сума на ТА – материалните запаси  (2)ТЗ сума на текущите задължения 
 
В някои случаи, материалните запаси ни могат да се обърнат бързо в пари и да се изпол-

зват за плащане. Това важи особено за предприятия с продължителен цикъл на производст-
во. Затова при определяне възможностите на предприятието да плаща в един непродължи-
телен период от време, от сумата на краткотрайните активи се изключва сумата на матери-
алните запаси. Информацията за тях се взима от раздел "В" на актива на баланса, от първа 
група. Тогава се получава, коефициент на бърза ликвидност. 

3. Коефициент на незабавна ликвидност (Кнл) – определя се като незабавно 
ликвидните активи (инвестициите плюс паричните средства) се разделят на текущите 
задължения: 

 

                                                            
1 Николов, Н. "Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията", УИ "Стопанство", София, 

1993 г., 23 с. 
2 Николов, Н. пак там, с. 24 
3 Пергелов, К. "Счетоводство и анализ на баланса", София, 2000 г., 195 с. 
4 Пак там, 196 с. 
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К нл = Инв + ПС К нл = сума на финансовите средства (Инв + ПС)  (3)ТЗ сума на текущите плащания (задължения) 
 
Ако се наложи да се уреждат задълженията в кратък срок, не могат да се използват и ак-

тивите, които са въплътени в различни видове вземания, тъй като събирането им не може да 
стане в кратък срок. Тогава се изчислява трети коефициент на ликвидност, наречен коефи-
циент на незабавна ликвидност. 

4. Коефициент на абсолютна ликвидност (Кал) – отношение между абсолютно 
ликвидните активи и текущите задължения: 

 

К ал = ПС К ал = сума на ПС  (4)ТЗ сума на ТЗ 
 
Има плащания, които трябва да се направят веднага. За тях могат да се използват само 

такива активи, които са овеществени в налични пари, намиращи се в касата на предприяти-
ето или по разплащателната и депозитната му сметка в банката. В този случай се изчислява 
коефициент на абсолютна ликвидност. 

Паричната наличност е особено важна за плащане на сметки. Тя игнорира складовите 
наличности от стоки, които са проблем при измерване на печалбата, тъй като е възможно да 
минат месеци преди да се превърнат в пари. 

Изчисляването на показателите за ликвидността е необходимо, за да се отразят възмож-
ностите на предприятието да покрие задълженията си към 31 декември на отчетната година. 
Особено показателен в тази насока е коефициентът на абсолютна ликвидност, който харак-
теризира платежоспособността на предприятието, при положение че падежите на текущите 
задължения са близки до балансовата дата. Коефициентите на обща и бърза ликвидност към 
този момент дават твърде условна оценка за плащанията по текущите задължения, защото в 
техните елементи има вероятност да са включени трудно ликвидни активи. Ако коефициен-
тите са под единица, това може да се дължи на факта, че някои задължения следва да бъдат 
погасени през първата половина на следващия месец, а средствата за това ще постъпят през 
текущия месец. Желателно е коефициентите да бъдат по-големи от единица, тъй като сте-
пента на риска от невъзможност за покриване на задълженията е твърда малка1. [6] 

В икономическата литература са предложени три допълнителни показателя за изследва-
не на ликвидността2:  

1. Коефициент за ликвидност на чистия оборотен капитал; 
2. Коефициент за ликвидност на приходите; 
3. Коефициент за ликвидност на капитала; 

Таблица 1 

Анализ на ликвидността и платежоспособността 

Показатели 
 
 

in mln. CHF Динамика 
2012 
година 

2013 
година 

2014 
година 

2015 
година 

абсо- 
лютна 

относи-
телна 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Материални запаси 8939 8382 9172 8153 -786 91,21 
2. Краткосрочни вземания 13048 12206 13459 12252 -796 93,90 

                                                            
1 Михайлов, М. и колектив, "Анализ на търговския бизнес", Изд. Фабер, 2010 г., 356 с.  
2 Допълнителните показатели, няма да ги разглеждаме в настоящата статия. 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Финансови инвестиции 3583 638 1433 921 -2662 25,70 
4. Краткосрочни финансови 
активи 576 230 400 337 

-239 
58,51 

5. Парични средства 5713 6415 7448 4884 -829 85,49 
6. Налични краткотрайни активи 34020 30066 33961 29434 -4586 86,52 
7. Краткосрочни задължения 38597 32917 32895 33321 -5276 86,33 
8. Текущи задължения 18408 11380 8810 9629 -8779 52,31 
9. Общ размер на активите (ка-
питала) 125877 120442 133450 123992 

-1885 
98,50 

10. Собствен капитал 62664 64139 71884 63986 1322 102,11 
11. Пасиви (дългосрочни и крат-
косрочни) 63213 56303 61566 60006 

-3207 
94,93 

12. Нетен размер на паричните 
средства 5713 6415 7448 4884 -829 

85,49 
13. Нетен размер на приходите 
от продажби 

89721 92158  91612 88785 -936 98,96 
 

14. Дял на паричните средства в 
наличните краткотрайни активи 
в % 

19,41 18,89 24,77 14,36 -5,05 
73,97 
 

15. Дял на паричните средства в 
общия размер на активите в %  

4,54 5,33  5,58 3,94  -0,60 86,79 
 

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2015 

Таблица 2 

Показатели за Ликвидност на краткосрочните задължения в % 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Динамика 

абсо- 
лютна 

относи-
телна 

16. Коефициент на обща ликвидност  0,881 0,913 1,032 0,883 0,002 100,22 
17. Коефициент на бърза ликвидност 0,650 0,659 0,754 0,639 -0,011 98,28 
18. Коефициент на незабавна ликвидност 0,324 0,274 0,322 0,272 -0,052 83,94 
19. Коефициент на абсолютна ликвидност 0,148 0,195 0,226 0,147 -0,001 99,03 

 
Изводи: 
1) Общата ликвидност достига минималното равнище от 1,03 пъти през 2014 г., като 

през 2015 г. отново се влошава до 0,88%. Данните показват, че резултатите за 2014 г. са най-
добри; 

2) Показателя за бърза ликвидност се движи в добри граници, т.е. 0,65% през 2012 г. и 
достига 0,75% през 2014 г., като през 2014 г. има леко намаление на бързата ликвидност. 
Предприятието има достатъчно парични средства да покрие текущите си задължения; 

3) Незабавната ликвидност на "Нестле Груп" покрива необходимият минимум от 0,2% и 
достига през 2012 и 2014 г. до 0,32%, през 2015 г. има леко снижение до 0,27%; 

4) Показателя за абсолютна ликвидност расте в границите 0,15 – 0,23%. 
 
Графично представяне на ликвидността на "Нестле Груп" АД 
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Фиг. 1. Структура на КА и КЗ на Нестле 

 
Фиг. 2. Обща ликвидност на активите 

 
Фиг. 3. Незабавна и абсолютна ликвидност 
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Стойността на нематериалните активи зависи от съответствието им със стратегическите 
приоритети на предприятието, а не от разходите по тяхното създаване или индивидуалната 
им себестойност. 

При счетоводния баланс активите са отразени по категории, например: налични парични 
средства, вземания, стоково-материални запаси, имущество, сгради, оборудване и дългос-
рочни инвестиции. Активите се построяват по йерархичен принцип, спрямо степента им на 
ликвидност, т.е. възможността за превръщането им в налични платежни средства (виж фиг. 
4). Вземанията по дебиторските сметки са по-ликвидни от стоково-материалните запаси 
(по-бързо могат да бъдат превърнати в ликвидни средства), а както вземанията, така и сто-
ково-материалните запаси се отнасят към краткосрочните активи на предприятието, тъй 
като по правило се конвертират в парични средства в рамките на 12 месеца. За превръщане-
то в парични средства на дългосрочните активи е необходим значително по-голям период от 
време. Но в този случай за покриване на първоначалните инвестиции са необходими мно-
жество подобни цикли. 

 

 
Източник: Каплан, Р., Д. Нортън, "Стратегически карти – да превърнем нематериалните активи в 

осезаеми резултати" 2006 г., Изд. Класика и стил 

Фиг. 4. Рамка за измерване на нематериалните активи 
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"Рамката на стратегическата карта (фиг. 4) дава възможност да се представят човешкият, 
информационният и организационният капитал като величини, които чрез по-голям обем на 
продажбите и понижени разходи, се превръщат в парични средства – най-ликвидният от 
всички активи. Ще въведем понятието стратегическа готовност на нематериалните активи и 
тяхната роля за поддържане на стратегията. Стратегическата готовност е аналогична на 
ликвидността – колкото е по-голяма е степента на готовност, толкова по-бързо нематериал-
ните активи могат да се превърнат в парични средства"1 [5]. 

Анализ на рентабилността на активите 

Същност на рентабилността 
Ефективността е основна икономическа категория, тя се определя като отношение на 

ефекта и вложените ресурси. Ефектът от стопанската дейност може да се разглежда многос-
транно, но интересът на инвеститорите и мениджърите са насочени предимно към реализи-
раната печалба2 [4].  

Когато ефектът от стопанската дейност се свързва с печалбата, говорим за рентабилност 
(доходност). Възможни бази за изчисляване на рентабилността са сумата на активите, ДМА, 
собствен капитал, основният капитал, общият размер на приходите, приходите от продаж-
би, общият размер на разходите, себестойността на продажбите и др. Получените относи-
телни величини характеризират доходността на предприятието в различни аспекти: напри-
мер, отношението на печалбата и активите показва степента на тяхното ефективно използ-
ване. 

Оценяването на стопанската дейност и на финансовото състояние на всяко предприятие 
е свързано с определянето на неговата икономическа ефективност3 [6]. Рентабилността 
характеризира най-общо способността на предприятието да създава печалба. Нейната оцен-
ка се извършва с помощта на множество индикатори (показатели). 

Финансовият резултат може да е положителен или отрицателен, т.е. печалба или загуба. 
Целта е увеличение на капитала и инвестиционните възможности на предприятието, както и 
благосъстоянието на собствениците. Това се получава, чрез ефективност на стопанската 
дейност. Именно показателите за рентабилност дават информация доколко една дейност е 
ефективна, поради което те винаги са в центъра на вниманието на собственици, мениджъри, 
банки и други потребители на счетоводна информация и резултатите от анализа. Във връзка 
с това Ст. Чолаков през 1938 г. отбелязва: "Рентабилността е единственото оправдание за 
съществуването на стопанското предприятие". Днес, в съвременното конкурентно пазарно 
стопанство могат да просперират единствено високо рентабилните предприятия, които пок-
риват разходите си и са на печалба. 

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на 
приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предп-
риятието. Коефициентите на рентабилност показват темповете на възвръщаемост на капи-
тала4 [12]. 

Между рентабилност и инвестиционна възвръщаемост има разлика. Рентабилността е 
мярка за ефективността (доходността) от текущата дейност на предприятието и касае даден 
отчетен период, докато инвестиционната възвръщаемост измерва ефективността на дадена 

                                                            
1 Каплан, Р., Д. Нортън, "Стратегически карти – да превърнем нематериалните активи в осезаеми 
резултати" 2006 г., Изд. Класика и стил, с. 220- 222. 

2 Иванова, Р., Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ" – Изд. Комплекс на УНСС, 2008 г., 490 с. 
3 Михайлов, М. и колектив, "Анализ на търговския бизнес", Изд. Фабер, 2010 г., 368 с. и 372 с. 
4 Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", Изд. "Нова звезда", 2011 г., 275 с. 
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инвестиция за целия срок на нейното съществуване. Разлика има също и в подходите за 
изчисляване. Прилагат се два различни подхода – счетоводен и финансов. Първият се бази-
ра на информацията от счетоводните отчети, а вторият – на нетните парични потоци1 [11]. 

Рентабилността е свързана със способността на предприятието да генерира печалба. Тя е 
комплексен и резултативен икономически показател, който се влияе от множество фактори. 

Абсолютната величина на печалбата не е критерий за доходността на предприятието, но 
тя е основният двигател на рентабилността. Ето защо е важно да се имат предвид същността 
на счетоводната печалба, принципите и правилата за нейното формиране. Икономическата 
рентабилност се изчислява като съотношение на печалбата и сумата на активите: 

 
ROA = ROTA +RILA 
 
Формулата за рентабилността (ефективността) на активите – дълготрайни материални 

активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) има следния вид: 
 

ROA = финансов резултат (5)ДМА + ДНА 
 

където: 
ДА – показател за рентабилност на дълготрайните активи (ROA – Return on Assets) 
ДМА – са показатели за рентабилността на дълготрайни материални активи (ROTA –  

− Return on Tangible Assets);  
ДНА– са показатели за рентабилността на дълготрайни нематериални активи (RILA® –  

− Return on Intangible Long-term Assets);  
Съгласно методиката на "CAPITAL" за оценка на средния и големия бизнес2 [10] изпол-

званите показатели се свеждат до: 
1. Оборотна рентабилност – брутната фирмена печалба в процент от оборота. 
2. Финансова рентабилност – чистата печалба в процент към собствения капитал. 
3. Обща (интегрирана) рентабилност – брутна печалба в процент към общите 

фирмени капитали. 
4. Оборотна рентабилност – брутната фирмена печалба в процент от оборота. 
5. Финансова рентабилност – чистата печалба в процент към собствения капитал. 
6. Обща (интегрирана) рентабилност – брутна печалба в процент към общите 

фирмени капитали. 
От гледна точка на търговското предприятие е целесъобразно системата от показатели за 

рентабилност да се обобщят в две основни групи3 [6]: 
 Общи показатели, приложими във всички отрасли; 
 Специфични за търговския бранш4. 

Анализът на показателите за рентабилност се извършва по данни от Счетоводния баланс 
и Отчета за приходите и разходите на предприятието5 [12]. 

 

                                                            
1 Тодоров, Л. "Рентабилност и бизнес риск – модели и методи за анализ", Изд. Тракия-М, София, 2003, 
с. 14. 

2 Стоянов, В., "Основи на парично-финансовата теория и политика". Ч. I, Пари, банки, борси. София, 
ИК "Люрен", 1992, с. 86. 

3 Михайлов, М. и колектив, "Анализ на търговския бизнес", Изд. Фабер, 2010 г., 372-377 с. 
4 Специфичните показатели, няма да ги разглеждаме в настоящата статия. 
5 Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", Изд. "Нова звезда", 2011 г., 275 с. 
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Общи показатели за анализ 
1) Рентабилност на продажбите (ROS) (Рб пр) – показва размера печалбата, падаща се 

на 1 лв. приходи от продажби; 
 

Рб пр = НПч (6)Прн 
 

където: 
НПч – нетната печалба; 
Прн – нетни приходи от продажби 
2) Рентабилност на разходите за оперативна дейност (Рб род) 
 

Рб род = Пч од = П род – Р од (7)Р од Р од 
 
Пч од – е печалбата от оперативната дейност, изчислявана като разлика между общите 

приходи от оперативната дейност (Пр од) и общите разходи за оперативна дейност (Р од)1 [6]. 
3) Рентабилност на дълготрайните активи (Рб на) – индикатор за ефективността от 

използването на дълготрайните активи на предприятието (ROTA). 
 

ROA 
(Рб да) = Пч = Пч (8) ДА ДМА + ДНА 

 
ДМА – дълготрайни материални активи; 
ДНА – дълготрайни нематериални активи; 
4) Рентабилност на активите (Рб а) – дава представа за ефективността от използването 

на общото имущество на предприятието (ROA). 
 

ROA = Σ I – Σ EXP × 100 (9) 2 [12]TFA + IFA + CI + LTR + PG + ESLS + TЕ + CA 
 

където:  
ROA – рентабилност на активите; LTR – дългосрочни вземания; 
Σ I – сумата на приходите; PG – положителна репутация; 
Σ EXP – сумата на разходите; ESLS – разходи по продажби; 
TFA – материални дълготрайни активи; TЕ – разходи за данъци; 
IFA – нематериални дълготрайни активи; CA – краткотрайни активи. 
CI – дългосрочни инвестиции;   
Анализът на първо ниво дава възможност за оценка на влиянието на промените във ве-

личините и структурата на приходите, разходите и активите върху динамиката на рентабил-
ността. (анализът продължава с второ и трето ниво на детайлизация)3 [12] 

 
 
 
 

                                                            
1 Михайлов, М. пак там 
2 Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", Изд. "Нова звезда", 2011 г., 281 с. 
3 Тимчев, М., Пак там  
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ROA 
(Р а) = Пч = Пч (Пр – Р)  = (Прд + Фп + Ип – Фр – Ир – Др) * 100 (10) 1[2]А КА + ДА МДА + НДА + ФДА + КА 

 
където:  

ROA – рентабилност на активите; Прд – приходи от дейността; 
А – активи; Фп – финансови приходи; 
КА – краткотрайни активи; Ип – приходи от инвестиции; 
ДА – дълготрайни активи; Фр – финансови разходи; 
МДА – материални дълготрайни активи; Ир – инвестиционни разходи; 
НДА – нематериални дълготрайни активи; Др – други разходи. 
ФДА – финансови дълготрайни активи;  

5) Рентабилност на нематериалните дълготрайни активи (Рб дна) – индикатор за 
ефективността от използването на дълготрайните нематериални активи на предприятието 
(RILA)2 [3] 

 
RILA 

(Рб дна) = Пч = Печалба (11)3 ДНА права + лицензии + франчайз + репутация + концесии 
 

където: 
RILA – дълготрайните нематериални активи на предприятието; 
Допълнителни показатели4: 
1) Рентабилност на общия капитал (Рб к) 
2) Рентабилност на собствения капитал (ROE) 
3) Рентабилност на постоянния капитал (ROРE) 
4) Рентабилност на инвестирания капитал (ROI) 
Специфични показатели 
1) Рентабилност на стоковите инвестиции 
2) Средно равнище на рентабилността на база продажби 
3) Средно равнище на рентабилността на база разходи 
Използването на тази формула позволява да се анализира влиянието върху динамиката 

на рентабилността на факторите5 [13]: 
 
 
 
 
1)  или намалението на рентабилността на база приходи. 
Факторният анализ има за цел да определи преките фактори, влияещи върху рентабил-

ността и да измери тяхното влияние. Това дава възможност да се разкрият непосредствени-
те причини, довели до изменението на рентабилността, в една или друга посока. В основата 

                                                            
1 Ваклиев, Гр. "Бизнес и рентабилност", София, 1994 г., 88 стр.; други автори също показват това 
съотношение. 

2 RILA® - е регистрирана търговска марка с № 00090840 в България през 2014 г. Европейска мрежа за 
марки и дизайни (ЕТМDN), https://www.tmdn.org/tmview/welcome/RILA method. 

3 Авторска формула, изразена чрез авторски метод. 
4 Тези показатели, няма да разглеждаме и анализираме в настоящата статия. 
5 Чуков, Кр., Иванова, Р. "Финансово-стопански анализ" – Изд. Комплекс на УНСС, 2014 г., 260 с. 
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на този анализ стоят т. нар. факторни модели, представляващи математически израз на фун-
кционална зависимост между отделни показатели.1 [4] 

В модела участващите показатели се диференцират на факторни показатели (фактори) и 
един резултативен показател (резултат). Моделите могат да послужат не само за факторен 
анализ, но и за планиране на рентабилността. Един от най-често използваните методи за 
определяне на влиянието на преките фактори върху изменението на даден резултативен 
показател е методът на последователното заместване.2 [4] 

Той може да се приложи, когато са изпълнени следните условия: 
• Разполагаме с факторен модел, описващ зависимостта между факторите и 

резултативния показател чрез формула; 
• Разполагаме с данни за два последователни отчетни периода или с планови и 

фактически данни. 
При този метод последователното се заместват базисните с отчетните значения на пока-

зателите. 
Рентабилността на база активи се определя като процентно отношение между балансо-

вата печалба и активите на предприятието. Точното определяне на този показател също 
изисква да се отчита динамиката на промените в активите на предприятието в границите на 
периода.  

Базисна рентабилност: 
 

RT2012
a = Pn × 100 = 10677 × 100 = 10677 = 11,62% (12)ДМА + ДНА 78839 + 13018 91857 

 
Фактическа рентабилност: 
 

RT2015
a = Pn × 100 = 9467 × 100 = 9467 = 10,01% (13)ДМА + ДНА 75322 + 19236 94558 

 
Намалението на рентабилността от 1,61 пункта се дължи на едновременното влияние на 

различни фактори, като има намаление на всички данни през 2015 г., от една страна има 
намаление на ДМА с 95,54% през 2015 г., от друга страна има увеличение на ДНА с 
147,67% през 2015 г. Като делът на нематериалните активи се увеличава от 14% до 20% 
през 2015 г. 

Таблица 4 

Анализ на рентабилността на активите на фирма Нестле АД 

  
  
  

Показатели 
Сума (mln. CHF) Динамика 

2012 
година

2013 
година

2014 
година

2015 
година 

абсо-
лютна 

относи-
телна 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Печалба след данъчно облагане 10677 10445 14904 9467 -1210  88,67 
2 Нетен размер на приходите от продажби 89721 92158 91612 88785 -936 98,96 
3 Обща сума на активите 125877 120442 133450 123992 -1885 98,50 
4 Краткотрайни активи 34020 30066 33961 29434 -4586 86,52 
5 Дълготрайни активи 91857 90376 99489 94558 2701 102,94 

                                                            
1 Иванова, Р., Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ" – Изд. Комплекс на УНСС, 2008 г., 492 с. 
2 Пак там. 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 ДМА 78839 77703 79689 75322 -3517 95,54 
7 ДНмА 13018 12673 19800 19236 6218 147,76 
8 Рентабилност на продажбите (1/2) 11,90 11,33 16,27 10,66 -1,24 89,60 
9 Рентабилност на общите активи (1/3) 8,48 8,67 11,17 7,64 -0,85 90,02 
10 Рентабилност на дълготр. активи (1/5) 11,62 11,56 14,98 10,01 -1,61 86,13 
11 Рентабилност на ДМА (1/6) 13,54 13,44 18,7 12,57 -0,97 92,81 
12 Рентабилност на ДНмА (1/7) 82,02 82,42 75,27 49,22 -32,8 60,01 

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2015. 

Таблица 5 

Показатели за рентабилност 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
8 Рентабилност на продажбите (ROS) (1/2) 11,90 11,33 16,27 10,66 -1,24 89,60 
9 Рентабилност на общите активи (ROA) (1/3) 8,48 8,67 11,17 7,64 -0,85 90,02 
10 Рентабилност на дълготр. Активи (1/5) 11,62 11,56 14,98 10,01 -1,61 86,13 
11 Рентабилност на ДМА (ROTA) (1/6) 13,54 13,44 18,7 12,57 -0,97 92,81 
12 Рентабилност на ДНмА (RILA) (1/7) 82,02 82,42 75,27 49,22 -32,8 60,01 

 
Изводи: 
1) Рентабилността на продажбите (ROS) има увеличение през 2014 г., като през 2015 г. 

тя спада под 11%; в относителен дял е 89,60% през 2015 г. спрямо 2012 г.; 
2) При рентабилността на активите (ROA) има тенденция на увеличение през 2014 г., 

като по-интересна динамика се наблюдава при детерминирането на активите. 
Относителният дял е 90%, през 2015 г. спрямо 2012 г. 

3) От данните в таблицата се установява, че рентабилността на ДА (ROTA) за 2014 г. се 
е увеличила спрямо 2012 г. (14,98% – 11,62%) с 3,36%; като през 2015 г. (10,01% – 14,98%) 
бележи спад от 4,97% спрямо 2014 г. Относителното изменение е 86,13% през 2015 г. 
спрямо 2012 г.;  

4) Вторият елемент е ДМА, като през 2014 г. рентабилността се е увеличила с 5% 
спрямо 2011 г., но реално е по-ниска с 1% от 2012 г. (12,57% – 13,54%). Относителното 
изменение е 92,81% през 2015 г. спрямо 2012 г.; 

5) При рентабилността на дълготрайните нематериални активи (RILA), има значителна 
разлика спрямо материалните активи от 5 пъти; като тук се наблюдава спад с 33% на ДНмА 
(49,22% – 82,02%) през 2014 и 2015 г.. Относителното изменение е 60,01% през 2015 г. 
спрямо 2012 г., това е драстична разлика. 
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Фиг. 5. Дълготрайни активи, ДМА и ДНА на Нестле през 2012 – 2015 г. 

 
Фиг. 6. Рентабилност на активите 
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Таблица 6 

Сравнителен анализ на продажбите, активите и нематериалните активи  
за 2013 – 2014 г. по групи In millions of CHF 

2014 

  Sales 
Trading

operating 
profit 

Assets 

of which 
goodwill 

and 
intangible 

assets 

Отн. дял в 
% 

Отн. дял в 
% 

 Групи 
Sales 

(продаж-
би) 

Profit 
(печалба)

Assets 
(активи) 

Intangible 
Assets 

(нематери-
ални акти-

ви) 

Assets% Intangible 
Assets% 

1 
Powdered and Liquid Beverages 
(напитки – на прах и течни) 20 302  4 685  11 599  648  40,39  722,99  

2 Water (вода) 6 875  710  5 928  1 532  11,98  46,34  

3 
Milk products and Ice cream (млечни 
продукти и сладолед) 16 743  2 701  14 387  4 874  18,77  55,42  

4 
Nutrition and Health Science (a) (наука 
за хранене и здраве) 13 046  2 723  32 245  21 578  8,44  12,62  

5 
Prepared dishes and cooking aids 
(готови ястия и помощ за готвене)1 13 538  1 808  13 220  6 099  13,68  29,64  

6 Confectionery (сладкарски изделия) 9 769  1 344  7 860  1 964  17,10  68,43  

7 
PetCare (грижа за домашни любим-
ци) 11 339  2 246  14 344  9 182  15,66  24,46  

8 

Unallocated items (b) and intra-group 
eliminations 
(неразпределените позиции (б) и 
елиминации в рамките на групата) — (2 198) 1 179  2 176  (186,43) (101,01) 
Total (обща сума) 91 612  14 019  100 762  48 053  13,91  29,17  

2013 

  Sales 
Trading

operating 
profit 

Assets 

of which 
goodwill 

and 
intangible 

assets 

Отн. дял в 
% 

Отн. дял в 
% 

 Групи 
Sales 

(продаж-
би) 

Profit 
(печалба)

Assets 
(активи) 

Intangible 
Assets 

(нематери-
ални акти-

ви) 

Assets% Intangible 
Assets% 

1 Powdered and Liquid Beverages 20 495  4 649  11 044  477  42,10  974,63  
2 Water 6 773  678  6 209  1 621  10,92  41,83  
3 Milk products and Ice cream 17 357  2 632  14 805  5 220  17,78  50,42  
4 Nutrition and Health Science (a) 11 840  2 228  28 699  18 648  7,76  11,95  
5 Prepared dishes and cooking aids 14 171  1 876  13 289  6 373  14,12  29,44  
6 Confectionery 10 283  1 630  8 190  2 071  19,90  78,71  
7 PetCare 11 239  2 163  14 064  9 185  15,38  23,55  

8 
Unallocated items (b) and intra-group 
eliminations — (1 809) 1 081  2 146  (167,35) (84,30) 
Total  92 158  14 047  97 381  45 741  14,42  30,71  

 
Източник: Consolidated Financial Statements of the Nestle Group 2015 
Изводи: 

                                                            
1 Супи Маги (Maggi) 
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1) Прави впечатление рентабилността на активите в първата група Напитки с 40%, 
спрямо 42% през предходната година; като в същата група рентабилност на нематериалните 
активи спада с 2 пъти, от 974,63% до 723%; 

2) По-високата рентабилността на нематериалните активи се дължи на техният по-
малък дял спрямо материалните активи; 

3) Най-ниска рентабилността на активите се наблюдава в четвъртата група с 8,44%, като 
през 2013 г. е била 7,76%, т.е. има леко увеличение; 

4) Рентабилността при общите активи има леко намаление от 14,42% на 13,91%, също и 
при нематериалните активи от 30,71% на 29,17%. 

 

   
 
Фиг. 3. Динамика на активите  Фиг. 4. Структура на активите 

Заключение 

Зависимостта "Ликвидност-Рентабилност" е от важно значение за финансово-стопанския 
анализ на предприятието. Тази зависимост включва: ликвидност и рентабилност. 

Анализът на ликвидността показва, че тя е на задоволително равнище, като успява да 
покрие необходимостта от свежи парични ресурси, задълженията през 2014 – 2015 г. нама-
ляват, което води до по-добра бърза ликвидност. 

В анализа на рентабилността на активите са обобщени основните показатели – ROTA и 
RILA, с техните изменения по отделни групи и признаци. 

Направен е анализ на дълготрайните активи, ДМА и ДНА на Нестле груп АД – по струк-
тура и динамика, както и факторен анализ на ДА, ДМА и ДНА. Представен е графичен ана-
лиз по групи и техните изменения в относителен дял (%), със съответните таблици по пери-
оди. 

Доходността на предприятието е добра, въпреки спада през 2015 г. в компанията, като 
при нематериалните активи – търговските марки, тя е с по-рязък спад от 30%, но на добро 
равнище. В анализа не са включени сливанията и придобиванията (joint ventures) на компа-
нията. 

Въведен е нов показател RILA, който усъвършенства метода на финансово-стопанския 
анализ. 
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Conclusion 

The dependence "Liquidity, Profitability" is important for financial and economic analysis of 
the enterprise. This dependence is subdivided into: liquidity and profitability. 

Analysis of liquidity shows that it is satisfactory and it manages to cover the need of fresh cash 
resources, obligations during 2014 – 2015 were reduced, which leads to better short-term liquidity. 

In the analysis of the profitability of assets are summarized key indicators – ROTA and RILA, 
as amended by separate groups and signs. 

The analysis of fixed assets, tangible assets and intangible assets of Nestlé Group Plc – in 
structure and dynamics, as well as the factor analysis of fixed assets, tangible assets and intangible 
assets. It is presented in graphical analysis groups and their changes in percentage (%), with 
corresponding tables in periods. 

The profitability is good, despite the decline in 2015 in the company, while intangible assets – 
brands, it has a sharper decline of 30% but it is in a good level. The analysis does not include 
mergers and acquisitions (joint venture) of the company. 

We introduced the new indicator RILA, which improves the method of financial-business 
analysis. 
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ANALYZING BOTH CAPITAL AND ASSET STRUCTURE – 
DISCUSSION OF THEORIES AND ASSUMPTIONS ABOUT  
FINANCIAL EQUILIBRIUM AND STABILITY OF ENTITY 

Deneva, Ilonka1, PhD  
University of National and World Economy (UNWE), Sofia 

Abstract 
The article examines the main aspects of financial ratio analysis, calculating certain standardized 

relationship between capital and asset structure in indicators of financial equilibrium of entity. The author 
defines the concept and objectives of financial equilibrium and preventing loss of stability. The two main 
capital structure theories-Pecking order theory and the Trade-off theory are trying to explain capital 
equilibrium of entity. These theories make some contradicting predictions. 

Keywords: financial analysis, capital and asset structure, financial equilibrium 
 

"We would accomplish many more things if we did  
not think of them as impossible."  

C. Malesherbes 
 
 Analyzing financial equilibrium of entity, we use financial ratio analysis to calculate certain 

standardized relationship between figures appearing in the financial statements and then using 
those relationships called ratios to analyze the business' financial position and financial 
performance.  

Solvency and liquidity [2] are both terms that refer to an enterprise’s state of financial health, 
but with some notable differences. Solvency refers to an enterprise's capacity to meet its long-term 
financial commitments. Liquidity refers to an enterprise’s ability to pay short-term obligations; the 
term also refers to its capability to sell assets quickly to raise cash. A solvent company is one that 
owns more than it owes; in other words, it has a positive net worth and a manageable debt load. 
On the other hand, a company with adequate liquidity may have enough cash available to pay its 
bills, but it may be heading for financial disaster, that must be predicted. 

Solvency and liquidity are equally important, and healthy companies are both solvent and 
possess adequate liquidity. A number of financial ratios are used to measure a company’s liquidity 
and solvency, the most common of which are discussed below. 

Due to varying size of businesses different comparison of two businesses is not possible. 
Certain techniques have to be applied in simplifying the financial statements and making them 
comparable. These include financial ratio analysis and common-size financial statements. 

Ratios are divided into different categories such as liquidity ratios, profitability ratios, etc. 
Categories of Financial Ratios [3] 
Liquidity Ratios 

                                                            
1 icdeconomist@abv.bg 
2 Financial Analysis: Solvency Vs. Liquidity Ratios, Investopedia Staff A A A, Related Searches: Definition 

of Technical Analysis, List of Financial Formulas, Ratio Analysis,Explanation of Financial Ratios, 
Common Stock 

3 http://accountingexplained.com/financial/ratios/Financial Ratio Analysis 
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Liquidity is the ability of a business to pay its current liabilities using its current assets. 
Information about liquidity of a company is relevant to its creditors, employees, banks, etc. current 
ratio, quick ratio, cash ratio and cash conversion cycle are key measures of liquidity. 

Solvency Ratios 
Solvency is a measure of the long-term financial viability of a business which means its ability 

to pay off its long-term obligations such as bank loans, bonds payable, etc.. Information about 
solvency is critical for banks, employees, owners, bond holders, institutional investors, 
government, etc.. Key solvency ratios are debt to equity ratio, debt to capital ratio, debt to assets 
ratio, times interest earned ratio, fixed charge coverage ratio, etc. 

Profitability Ratios 
Profitability is the ability of a business to earn profit for its owners. While liquidity ratios and 

solvency ratios are relationships that explain the financial position of a business profitability ratios 
are relationships that explain the financial performance of a business. Key profitability ratios 
include net profit margin, gross profit margin, operating profit margin, return on assets, return on 
capital, return on equity, etc. 

Activity ratios 
Activity ratios explain the level of efficiency of a business. Key activity ratios include 

inventory turnover, days sales in inventory, accounts receivable turnover, days sales in receivables, 
etc. 

Performance ratios include cash flows to revenue ratio, cash flows per share ratio, cash return 
on assets, etc. and they aim at determining the quality of earnings. 

Coverage Ratios 
Coverage ratios are supplementary to solvency and liquidity ratios and measure the risk 

inherent in lending to the business in long-term. They include debt coverage ratio, interest 
coverage ratio (also known as times interest earned), reinvestment ratio, etc. Liquidity Crisis and 
Insolvency Risk. 

A liquidity crisis can arise even at healthy companies if circumstances arise that make it 
difficult for them to meet short-term obligations such as repaying their loans and paying their 
employees. But unless the financial system is in a credit crunch, a company-specific liquidity crisis 
can be resolved relatively easily with a liquidity injection, as long as the company is solvent. This 
is because the company can pledge some assets if required to raise cash to tide over the liquidity 
squeeze. This route may not be available for a company that is technically insolvent, since a 
liquidity crisis would exacerbate its financial situation and force it into bankruptcy. So, analyzing 
and finding appropriate indicators for financial equilibrium of entity should resolve both short-
term and long-term solvent and liquidity problems by managing asset’ and capital structure.  

There is a discussion of the attributes that different theories of capital structure suggest may 
affect the firm’s debt-equity choice. Most capital structure theories argue, that the type of assets 
owned by a firm in some way affects its capital structure choice. These attributes are denoted asset 
structure, non-debt tax shields, growth, uniqueness, industry classification, size, earnings volatility 
and profitability.  

Financial ratio analysis is focused on some absolute and relative conditions [1], that make 
possible analyzing both capital and asset structure and make assumptions about financial 
equilibrium and stability of entity: 

absolute conditions:  relative conditions: 
(TA – TL) > 0, ER – Equity Ratio >= 0,5 
(TA – TL) > TL,  DR – Debt Ratio =< 0,5 

                                                            
1 Тоdorov, L., "Оценката на финансовата устойчивост – част от антикризисното управление на бизне-
са", 16.05.2012, електронен документ, http://cfo.cio.bg/305 
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(E + NCL) > NCA  EDR – Equity to Debt Ratio >= 1 
(CA – CL) > 0  DER – Debt to Equity Ratio =<1  
(W + STL) > Inv  WCAR – Working capital to Current Assets Ratio > 0 
(CA – CL) > INV  NCAFR – Non-current Assets Financing Ratio > 1  
   LTCR – Long-term capital Ratio > 0,7 
    CALR – Current Assets Liquidity Ratio < 0,5 > 1 
TA – Total Assets; TL – Total Liabilities; Е – Еquity ; NCL – Non – current Liabilities ;  

NCA – Non- current Assets; СА – Current Assets ; Current Liabilities ; W – Working Capital; 
STL – Short – term Loans ; Inv – Inventories; 

In absolute conditions, ranges of stability are therefore: 
Very high stability status – all conditions completed 
High stability status – the sixth condition is not completed, (CA – CL) < Inv 
Average stability status – the fifth and the sixth conditions are not completed, (W + STL) < 

Inv; (CA – CL) < Inv. 
Low stability status - the third, the forth, the fifth and the sixth conditions are not completed, 

(E + NCL) < NCA and (CA – CL) < 0; (W + STL) < Inv., (CA – CL) < Inv 
Financial crisis, lack of stability – not completed all six conditions, except the first one: 
(TA – TL) < TL, (E + NCL) < NCA; (CA – CL) < 0,(W + STL) < Inv; (CA – CL) < Inv 
Bankruptcy Probable – all six conditions are not possible to complete. 
Preventing loose of stability status of entity, according to Harris and Raviv (1991) [1], the 

consensus is that "leverage increases with fixed assets, non debt tax shields, investment 
opportunities, and firm size and decreases with volatility, advertising expenditure, the probability 
of bankruptcy, profitability and uniqueness of the product." The most popular theory of capital 
structure refers to the idea that a company chooses how much debt finance and how much equity 
finance to use by balancing the costs and benefits. Scientists as Kraus and Litzenberger [2] claim, 
that the classical version of the hypothesis – the trade-off theory of capital structure consider a 
balance between the dead-weight costs of bankruptcy and the tax saving benefits of debt. Often 
agency costs are also included in the balance. An important purpose of the theory is to explain the 
fact that corporations usually are financed partly with debt and partly with equity. It states that 
there is an advantage to financing with debt, the tax benefits of debt and there is a cost of financing 
with debt, the costs of financial distress including bankruptcy costs of debt and non-bankruptcy 
costs (e.g. staff leaving, suppliers demanding disadvantageous payment terms, bondholder/ 
stockholder infighting, etc.). The marginal benefit of further increases in debt declines as debt 
increases, while the marginal cost increases, so that a firm that is optimizing its overall value will 
focus on this trade-off when choosing how much debt and equity to use for financing. The 
empirical relevance of the trade-off theory has often been questioned. Authors as Miller [3] for 
example compared this balancing as akin to the balance between horse and rabbit content in a stew 
of one horse and one rabbit. Taxes are large and they are sure, while bankruptcy is rare and, 
according to Miller, it has low dead-weight costs. Accordingly, he suggested that if the trade-off 
theory were true, then firms ought to have much higher debt levels than we observe in reality.  

The main competitor theory to this theory is the pecking order theory of capital structure, 
according to scientists as Frank, Murray Z.; Goyal, Vidhan K. in "Trade-off and Pecking Order 

                                                            
1 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x/full 
2 Kraus, A.; Litzenberger, R.H. (1973). "A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage". Journal 

of Finance: 911–922. 
3 Miller, M. H. (1977). "Debt and Taxes". Journal of Finance. 32 (2): 261–275. doi:10.1111/j.1540-

6261.1977.tb03267.x. JSTOR 2326758 
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Theories of Debt"(2011). Myers [1] was a particularly fierce critic and he proposed what he called 
"the pecking order theory". There are authors like Fama and French [2], that criticized both the 
trade-off theory and the pecking order theory in different ways. Welch [3] has argued that firms do 
not undo the impact of stock price shocks as they should under the basic trade-off theory and so 
the mechanical change in asset prices that makes up for most of the variation in capital structure. 

Despite such criticisms, the trade-off theory remains the dominant theory of corporate capital 
structure as taught in the main corporate finance textbooks. Dynamic version of the model 
generally seem to offer enough flexibility in matching the data so, contrary to Miller's verbal 
argument, dynamic trade-off models are very hard to reject empirically. 

The capital structure substitution theory has the potential to close the gaps in the other two 
theories, as Fama and French conclude [4]. It predicts a negative relation between leverage and 
valuation (=reverse of earnings yield) which in turn can be linked to profitability. But it also 
predicts that high valued small growth firms will avoid the use of debt as especially for these 
companies the cost of borrowing is higher than for large companies, which in turn has a negative 
effect on their EPS. This is consistent with the finding that "…firms with higher current stock 
prices (relative to their past stock prices, book values or earnings) are more likely to issue equity 
rather than debt and repurchase debt rather than equity"[5].  

Many authors such as Sheridan Titman and Roberto Wessels suggested that a firm's optimal 
debt level is a decreasing function of the volatility of earnings.[6] We were only able to include 
one indicator of volatility that cannot be directly affected by the firm's debt leve1.7 It is the 
standard deviation of the percentage change in operating income (SIGOI). Since it is the only 
indicator of volatility, we must assume that it measures this attribute without error. The other 
important items as Determinants of Capital Structure according to authors are: Collateral Value of 
Assets, Non-Debt Tax Shields, Growth, Uniqueness, Industry Classification, Size, Volatility, 
Profitability. The introduced factor-analytic technique for estimating the impact of unobservable 
attributes on the choice of corporate debt ratios points some conclusions:  

• debt levels are negatively related to the "uniqueness" of a firm’s line of business; 
• transaction costs may be an important determinant of capital structure choice. Short-term 

debt ratios were shown to be negatively related to firm size, possibly reflecting the relatively high 
transaction costs small firms face when issuing long-term financial instruments. Since transaction 
costs are generally assumed to be small relative to other determinants of capital structure, their 
importance in this study suggests that the various leverage-related costs and benefits may not be 
particularly significant. In this sense, although the results suggest that capital structures are chosen 
systematically. There is negative relation between measures of past profitability and current debt 

                                                            
1 Myers, S.C., 1984, The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, Papers and 

Proceedings, Forty-Second Annual Meeting, American Finance Association, July, pp. 575-592; in his 
Presidential address to the American Finance Association meetings, Myers called the theory "the pecking 
order theory". 

2 Fama, E. and French, K. "Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt," 
Review of Financial Studies 15 (Spring 2002), 1-37, 

3 Welch, I. (2004). "Capital Structure and Stock Returns". Journal of Political Economy. 112 (1): 106–132. 
doi:10.1086/379933 

4 Fama, E.F.; French, K.R. (December 2002). "Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions About 
Dividends and Debt". Review of Financial Studies. 15: 1–33. doi:10.1093/rfs/15.1.1. SSRN 199431 

5 Hovakimian, A.; Opler, T.; Titman, S. (2001). "The Debt-Equity Choice". Journal of Financial and 
Quantitative Analysis. 36: 1–24. doi:10.2307/2676195 

6 TITMAN, S.,WESSELS, R., "The Determinants of Capital Structure Choice", THE JOURNAL OF 
FINANCE VOL. XLIII. NO. 1 MARCH 1988, p.6 



455 

levels scaled by the market value of equity. This evidence also supports some of the implications 
of Myers and Majluf; 

• results do not provide support for an effect on debt ratios arising from non-debt tax shields, 
volatility, collateral value, or future growth. 

The equity multiplier [1] is explained in science literature as a financial leverage ratio that 
measures the amount of a firm's assets that are financed by its shareholders by comparing total 
assets with total shareholder's equity. In other words, the equity multiplier shows the percentage of 
assets that are financed or owed by the shareholders. Conversely, this ratio also shows the level of 
debt financing is used to acquire assets and maintain operations. 

Theories of capital structure suggest how some of the factors might be correlated with 
leverage. If a large fraction of a firm's assets are tangible, then assets should serve as collateral, 
diminishing the risk of the lender suffering the agency costs of debt (like risk shifting). Assets 
should also retain more value in liquidation. Therefore, the greater the proportion of tangible assets 
on the balance sheet (fixed assets divided by total assets), the more willing should lenders be to 
supply loans, and leverage should be higher. Highly levered companies are more likely to pass up 
profitable investment opportunities (Myers (1977)). Therefore, firms expecting high future growth 
should use a greater amount of equity finance. As suggested in Myers (1977), we use the ratio of 
the market value of assets to the book value of assets as a proxy for growth opportunities. 
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СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

Теодора Златанова1 

Резюме 
Настоящият доклад разглежда спецификите на счетоводната система органите на съдебна власт в 

Република България – съдилища, прокуратура (вкл. следствени отдели), като са представени основни-
те елементи в нейната организационна структура, в съответствие с действащата към момента норма-
тивна база и приложимите практики. 

Целта на този доклад е да докаже, че съществуват неизползвани възможности за усъвършенстване 
на счетоводната система при управлението на правораздавателната дейност в България, като структу-
рен елемент на публичния сектор на страната.  

Ключови думи: счетоводна система, модели, органи на съдебна власт 
 
ACCOUNTING SYSTEM OF JUDICIARY 

 
Summary 
This report examines the specifics of the accounting system of the judicial authorities in the Republic of 

Bulgaria – courts, prosecution (incl. Investigation Departments) and presents the basic elements of its 
organizational structure in compliance with the existing legislation and applicable practices. 

The aim of this report is to show that there are unused opportunities for improving the accounting system 
in the management of judicial activity in Bulgaria as a structural element of the public sector of the country. 

Keywords: accounting system, models, judicial authorities 
 
Предмет на доклада е счетоводната система на органите на съдебна власт2 в Република 

България, които са бюджетни организации3 регистрирани по Закона за съдебната власт. 
Обект на доклада е счетоводната система, като съвкупност от предварително разработе-

ни условия, правила, софтуер, нормативна регламентация, които са във взаимна връзка и 
осигуряват функционирането на счетоводната система и създаването на счетоводна инфор-
мация за нуждите на управлението на правораздавателната дейност у нас. 

Целта на доклада е на основата на анализ и оценка да докаже, че съществуват неизполз-
вани възможности за усъвършенстване на счетоводната система при управлението на пра-
вораздавателната дейност в България и се формулират конкретни предложения/модели за 
оптимизиране структурата и организацията в работата на финансово-счетоводните ѝ звена.  

Счетоводната система4 се характеризира по различни критерии. Определя се като кибер-
нетична, динамична, адаптивна, вероятностна, самоорганизираща се и затворена система5. 
Кибернетичният аспект се свързва с производството на счетоводна информация, която е 

                                                            
1 Теодора Златанова е началник отдел "Счетоводство" на Върховния касационен съд на Р България, 
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2 Закон за държавния бюджет на Р България чл.2, ал.2, ДВ, бр. 96/2015 г. 
3 Закон за счетоводството, ДВ, бр. 95/2015 г., ДР, § 1, т.1: "Бюджетни предприятия" са всички лица, 
прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства, съгласно 
Закона за публичните финанси, включително НОИ, НЗОК, държавните висши училища, БАН, БНТ, 
БНР, БТА, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР 
на Закона за публичните финанси.  

4 Системата се определя най-общо като "обмислена последователност при развоя на някоя дейност, 
учение и др", Български тълковен речник, София, 1973 г. 

5 Душанов, Ив. и М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, София, 2003 г., стр. 31. 
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резултат на организирана професионална дейност. Динамичността е следствие на капитало-
вия кръгооборот, чиято икономическа същност се пресъздава чрез счетоводния методоло-
гичен инструментариум. Вероятността се обуславя от бъдеща, потенциална, прогнозирана 
стопанска дейност. За счетоводството е присъща организация, създавана от счетоводния 
персонал, която се променя и усъвършенства в съответствие с протичащите стопански опе-
рации. По своята същност това е и адаптивност. Така "самоорганизиращата се система е и 
саморегулираща се"1. Определянето като "затворена система" се свързва с предмета и мето-
да на счетоводството като наука. Връзката и зависимостта между елементите на метода 
определят счетоводството като функционална система. Това предполага нормативната му 
регламентация, чрез която се възприема и като методична2 система. Следователно счето-
водната система може да се дефинира като целенасочена дейност с предварително уточнена 
организация за създаване на счетоводна информация за капиталовия кръгооборот в предп-
риятието чрез присъщ методологичен инструментариум3. Целта е да се удовлетворят ин-
формационните потребности на управлението за ефективни решения, на потенциалните 
инвеститори, както и на цялата общественост. 

Счетоводната система е част от дейността на всяко предприятие. Изисквания за резулта-
ти от нейното функциониране се регламентират и в действащите закони4. Законодателят 
обаче не представя нормативно определение на категорията "счетоводна система (счетовод-
ство)", което определение да служи като предпоставка за точно и всеобхватно законово 
регламентиране на системата5. Счетоводната система е основно понятие в счетоводната 
теория и практика и като такова, то се използва като синоним за "счетоводство". Чрез сче-
товодната система се осигурява6: всеобхватно и хронологично регистриране на счетоводни-
те операции; систематично счетоводно отчитане и обобщаване на текущата счетоводна 
информация през отчетния период; синтетична и аналитична счетоводна информация със 
съответстващи връзки и зависимости; годишно счетоводно приключване и съставяне на 
финансови отчети; измененията в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на 
коригиращи счетоводни статии; прилагане на индивидуален сметкоплан, счетоводна поли-
тика, софтуер.  

Реализирането на горепосочените обстоятелства осигурява счетоводна информация за 
управлението на предприятието, за вътрешните и за външните потребители. Това е в осно-
вата при характеризиране на счетоводството (респ. счетоводната система), като управленс-
ко и финансово. Управленското счетоводство (management accounting) e насочено към съз-
даване и анализиране на информация за вътрешнофирмени нужди: ползва се от ръководст-
вото на предприятието за вземане на решения, планиране, контрол и оценка на постигнати-
те резултати от дейността. Счетоводството, което е насочено към изготвянето на финансови 
отчети за ползване от външните потребители на информация, се обозначава като финансово 
счетоводство (financial accounting). Сред външните потребители са доставчици, клиенти, 
кредитори, държавни органи, собственици, потенциални инвеститори, одитори, финансови 
анализатори, икономисти. Тези потребители имат различни информационни потребности, 
което налага счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин. Ето 

                                                            
1 Душанов, Ив. и М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, София, 2003 г., стр. 32. 
2 Метод – начин, подход за откриване или възприемане на научни познания или за работа. Методичен – 
който става по определен метод, обмислен, планомерен. Български тълковен речник, София, 1973 г. 

3 Стоянов С. и К. Савова, Теории, системи и школи в счетоводството, София, 2015 г., стр. 116. 
4 Тъговския закон, глава седма, ДВ, бр. 13 / 2016 г.; ЗДДС, чл. 123 и др., ДВ, бр.95 / 2015 г.; ЗКПО, чл. 

10 и др., ДВ, бр. 32 / 2016 г.; ЗДДФЛ, чл. 9 и др., ДВ, бр. 32 / 2016 г. 
5 Ив. Душанов, Доклад на ЮМНК, София, 2013г. стр. 91. 
6 Закон за счетоводството, чл. 9, ДВ, бр.95 / 2015 г. 
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защо съставянето, представянето и оповестяването на финансовите отчети е обект на нор-
мативно регулиране за разлика от управленското счетоводство. 

В Р България обичайно счетоводните системи в предприятията са от типа финансово 
счетоводство, тъй като създаваната информация е предимно за ползване от външните пот-
ребители с превес на данъчни и други държавни органи (в т.ч. националната статистика) и 
банки кредитори. В по-големите компании, обикновено с чуждестранно участие, са разра-
ботени и системи на управленско счетоводство. 

Счетоводната система функционира чрез изградена организация. Организацията като 
понятие най-общо се разглежда в контекста на необходимостта от създаване на ред при 
осъществяване на определена дейност. Свързва се с формална група хора, които имат една 
или повече общи цели.  

Съществуват различни аспекти на организацията, по-важните от които са: 
- Организацията като процес – акцентира се на съвкупността от задачи и действия, ко-

ито формират организацията като единно цяло; 
- От функционална гледна точка – акцентира се върху това как единици като предпри-

ятията и държавата осъществяват дейност; 
- От институционална гледна точка – организацията се разглежда като целево обвър-

зана структура с обществена значимост; 
- В правен аспект – организацията може да е със стопанска или нестопанска цел. 
 От гледна точка на теорията за управлението и организацията на стопанските системи 

счетоводството е част от организацията на предприятието. Като система за производство на 
информация, необходима за осъществяване и управление на стопанската дейност, то е за-
дължителен структурен елемент от организацията и от управлението на предприятието.  

 С. Стоянов разглежда организацията на счетоводството като понятие в широк и в тесен 
смисъл. Според него в тесен смисъл тя е "съвкупност от предварително разработени усло-
вия, правила, технически средства и други компоненти, които са във взаимна връзка и оси-
гуряват функционирането на счетоводната система и създаването на счетоводна информа-
ция". В широк смисъл организация на счетоводството включва освен разпределението на 
работата на счетоводния персонал и "техническо, програмно и нормативно осигуряване и 
регламентиране на счетоводството, изготвяне и прилагане на адекватни политики, бази и 
принципи на счетоводството, изграждане и функциониране на държавни и други компетен-
тни органи за методология, надзор, представителство и защита на счетоводната професия, 
наличие на институции и подходящи програми за образование и продължаващо обучение на 
счетоводителите".1  

Подробно изследва организацията на счетоводството от гледна точка на теорията за уп-
равление и от гледна точка на общата теория за организацията и Сн. Башева. От гледна 
точка на теорията за управление тя счита, че "под организация на счетоводството се разбира 
хармонизиране на дейността на счетоводния апарат с оглед постигане на целите на счето-
водството"2 и включва: 

 целеполагане – определяне на функциите и задачите на счетоводството; 
 организационна структура на счетоводния апарат; 
 разработване на пакет от длъжностни характеристики; 
 разработване на елементите, характеризиращи ръководната дейност; 
 технология на счетоводната дейност; 

                                                            
1 Стоянов, С., М. Михайлова, Р. Пожаревска, Възможности за развитието на организацията и норма-
тивната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на кон-
тиненталната счетоводна система, стр. 17, София, 2015 г. 

2 Башева, Сн. и колектив. Основи на счетоводството, стр. 43, София, 2009 г. 
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 организация на счетоводния труд, контрол и ефективност на счетоводната дейност.  
От гледна точка на общата теория на организацията "организацията на счетоводството е 

процес на разработване и използване на регулатори (правила), които ограничават и хармо-
низират счетоводната дейност"1. 

Характеристиките и определенията за организацията на счетоводната система в отдел-
ното предприятие са основание да се конкретизират качествени специфики, които са ѝ при-
същи. С по-важно значение са: 

* Разработва се при спазване на ограничителни условия, регламентирани в Закона за 
счетоводството, в приложимите счетоводни стандарти, чрез принципите, въз основа на кои-
то се създава счетоводната информация, във вътрешните за предприятието правила на сче-
товодна дейност и т. н. Това означава, че организацията на счетоводната система се регули-
ра и по този начин се адаптира към икономическата действителност. 

* Функционира чрез прилагане на съответна счетоводна политика и на индивидуален 
сметкоплан. Те са съобразени с действащите законови изисквания и стандарти и е препоръ-
чително да не се променят. Следователно организацията на счетоводната система е относи-
телно постоянна. 

* Фактори, които намират отражение в организацията на счетоводната система, са: юри-
дическа форма на предприятието; предмет на дейност; структурна организация на предпри-
ятието; програмен продукт, чрез който се създават текущата и периодичната счетоводна 
информация; потребности на останалите структурни елементи в дейността на предприятие-
то от счетоводна информация; други фактори. 

Най-общо организацията на счетоводството се определя като съвкупност от предвари-
телно разработени условия, правила, технически средства и други компоненти, които са във 
взаимна връзка и осигуряват функционирането на счетоводната система и създаването на 
счетоводна информация. Приложното проявление се реализира чрез документална обосно-
ваност на стопанските операции, избор на подходяща форма за текущо и периодично счето-
водно отчитане, осъществяване на счетоводен анализ, контрол и разпределение на труда на 
счетоводния персонал, осъществяване на комуникации с потребителите на счетоводната 
информация. 

Органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура, вкл. следствени отдели), функци-
онират в структурата на публичния сектор2. Организацията на счетоводната им система 
отразява спецификите на тяхната дейност и подходите за създаване на необходимата счето-
водна информация. Със значение са характеристиките: 

- дейността на органите на съдебната власт не създава национален продукт, а за да се 
извърши, се разходва формиран национален доход; 

- продуктите от активитета на органите на съдебната власт са специфични публични 
услуги, чрез които се отстраняват нарушения в прилагане на действащото законодателство; 

                                                            
1 Башева, Сн. и колектив. Основи на счетоводството, София, 2009 г., стр. 47. 
2 Понятието "публичен сектор" се възприема като съвкупност от националните правителства, регио-
налните структури на властта (държавни, провинциални, териториални), местните власти (градски и 
селищни), както и свързаните с тях управленски ведомства (агенции, бордове, комисии и предприя-
тия). Тази разнородност рефлектира върху дейността на счетоводните им системи. В този смисъл е 
ефективно за еднородна съвкупност от публично правни субекти, в т. ч. юридически лица, създадени 
по Закона за съдебната власт, да се създаде и усъвършенства стандартизиран модел на счетоводна 
система.  
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- реализира се ролята на държавата за правораздаване като проявление на стабилиза-
ционната функция1 по отношение на осигуряване на правов ред и правни норми, регулира-
щи обществените отношения и поведението на физическите и юридическите лица;  

- чрез осъществените дейности се създават блага, като част тях се заплащат – резултат 
са на стопанския сектор (частни съдия-изпълнители, адвокатска защита и пр.), а друга част 
са безвъзмездни – правораздаването и прокурорският надзор се ползват от цялото общество 
и при заплащане, даващо възможност за достъп на всички социални слоеве; 

- целите на органите на съдебната власт са за постигане на правов ред в държавата, 
чрез който да се защитават правата и законните интереси на всеки участник в обществения 
живот и да се осигурят благосъстояние на населението и икономически растеж. 

Таблица 1 

Класификация на органите на съдебна власт на Република България  
по степен на разпореждане с бюджет към 31.01. 2017 г. 

Степен на разпореждане Основание Брой 
Първостепенен  Конституция на РБ 1 
Второстепенен  ЗПФ 187 
Третостепенен Акт на ВСС 160 

 
Източник: автора 
 
Спецификите в дейността на органите на съдебната власт са с отражение в организация-

та на счетоводната им система, определяща се най-общо като "цялостна и завършена по 
строеж и организация информационна и контролна система"2. Създадената чрез нея счето-
водна информация е за количествено-стойностното и за качественото проявление на акти-
вите и капиталовите източници, приходите и разходите в дейността на правораздавателната 
система3. Това е със значение за изготвянето и изпълнението на бюджета за органите на 
съдебната власт, за финансовата им дисциплина и за провежданите правителствени полити-
ки, насочени към спазване на действащото законодателство.  

Организацията на счетоводната система на органите на съдебната власт включва и зако-
новата регламентация на дейността им. По-конкретно: 

- изпълнени законови изисквания за "бюджетни предприятия"4; 
- прилаган Сметкоплан на бюджетните организации5; 
- прилагани утвърдени счетоводни стандарти за публичния сектор1; 

                                                            
1 Фесчиян, Д. и К. Савова, Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор, София, 2016 г., 
стр. 8. 

2 Фесчиян, Д., Адаптиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор към концептуал-
ната рамка на МССПС, доклад на Международна научнопрактическа конференция "Счетоводството – 
наука, практика, независимост", София, 2010 г. 

3 Понятията "органи на съдебната власт", "система на/за правораздаване" се употребяват в дисертаци-
онния труд като синоними. 

4 Закон за счетоводството, ДВ, бр. 95/2015 г., ДР, § 1, т.1: "Бюджетни предприятия" са всички лица, 
прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства, съгласно 
Закона за публичните финанси, включително НОИ, НЗОК, държавните висши училища, БАН, БНТ, 
БНР, БТА, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР 
на Закона за публичните финанси.  

5 ДДС 14/30.12.2013 г., относно Сметкоплан на бюджетните организации. 
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- отчетните данни за активите, капиталовите източници, приходите и разходите, за 
дейността на органите на съдебната власт се изготвят в съответствие с изискванията за 
включване в консолидационните бюджетни процедури на Министерството на финансите; 

-  прилагане на утвърдена форма, структура, съдържание и съставни чести на финан-
совите отчети2; 

- за бюджетните предприятия, в т.ч. и органите на съдебната власт, министърът на фи-
нансите може да определи допълнителни изисквания към лицата, съставящи финансовите 
им отчети3. 

С актуализираната през последните години законодателна рамка на отчетността в пуб-
личния сектор, а с това и в съдебната система на страната, се създават условия за унифици-
ране/стандатизиране на счетоводството в бюджетните организации. Целта е ефективно да се 
консолидира и анализира финансово-счетоводната информация на макроравнище, като се 
прилагат принципите за текущо начисляване и за движение на паричните средства. Това е 
част от процеса за адаптиране на счетоводната система в публичния сектор на Р България 
към тази на Европейския съюз. За органите на съдебната власт последното е с важно значе-
ние поради нарастващото интернационално движение на капитала, на човешките ресурси и 
междудържавните спогодби. По този начин се подобрява контролът на бюджетните средст-
ва, предназначени за правораздаването, като се спомага за постигане на прозрачност, конт-
рол и ефективност в управлението им. Създават се и условия за получаване на данни на 
консолидирана основа за дейността на органите на съдебната власт по определени макрои-
кономически показатели, както и за практическото им ползване, освен за статистически 
цели, като анализиране на структурата на активите и пасивите, просрочените вземания и 
задължения, предпоставките за вземане на управленските решения.  

Съдебната власт е публична и средствата, отпускани за нейното функциониране, са об-
ществени. Тяхното ефективно и прозрачно разпределение е възможно при оптимално дейс-
тваща счетоводна система на отделните органи (съдилища, прокуратура). Споделяйки теза-
та, че счетоводната система е "основен механизъм за отчитане, контролиране, анализиране 
и прогнозиране на дейността"4, усъвършенстването ѝ би се постигнало чрез конкретизиране 
на границите на счетоводната система и нейните елементи в дейността на всеки орган на 
съдебната власт. Счетоводната система на всеки орган на съдебната власт (съд, прокурату-
ра) може да се дефинира като целенасочена дейност на съответното финансово-счетоводно 
звено (сектор, отдел, дирекция), с организация, регламентирана в техния индивидуален 
правилник5, за създаване в определен срок и с необходимото качество на счетоводна ин-
формация, "представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отче-
ти"6 за външни и вътрешни потребители, чрез присъщ инструментариум, утвърден от ръко-
водителя на бюджетното предприятие7 (председател на съд, прокурор или др. администра-
тивен ръководител).  

                                                                                                                                                                   
1 ДДС 20/14.12.2004 г., относно прилагане на Националани счетоводни стандарти от бюджетните 
предприятия.  

2 Заповед № 1338/22.12.2015 г., относно съставните части на годишните и междинните финансови 
отчети на бюджетните организации. 

3 Закон за счетоводството, чл. 63, ДВ, бр. 95/08.12.2015 г. 
4 Стоянов, С., Д. Фесчиян и К. Савова, Счетоводство в публичния сектор, София, 2009 г., стр. 16. 
5 Правилник за администрацията в съдилищата, ДВ, бр. 16/26.02.2016 г. 
6 Закон за счетоводството, чл. 11, ДВ, бр. 95/08.12.2015 г. 
7 Понятията "бюджетно предприятие", "бюджетна организация", "предприятие в публичния сектор", 
се употребяват в дисертацията като синоними. 
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Разгледана през факторите, определящи счетоводната система в Р България като част от 
Европейско-континенталната счетоводна система1, счетоводната система на органите на 
съдебната власт е със следните характеристики: 

- Финансирането на дейността на органите на съдебна власт се осигурява чрез дър-
жавна субсидия, средства от европейско финансиране, собствени приходи и дарения; 

-  Юридическото регулиране на счетоводната система се основава на закони и дру-
ги подзаконови актове: Закон за съдебната власт, Закон за публичните финанси, Закон за 
счетоводството, прилагане на Национални счетоводни стандарти от бюджетните предприя-
тия, Сметкоплан на бюджетните организации, Единна бюджетна класификация, Единна 
счетоводна политика на органите на съдебна власт, Класификатор за длъжностите в органи-
те на съдебна власт и др.; 

- Подходът за оценка и преоценка на активите и пасивите е регламентиран2;  
- Интересът към финансовия резултат от дейността е за целите на изпълнението 

на бюджета и за данъчни цели по отношение на стопанската дейност; 
- Предназначението на информацията във финансовите отчети е за задоволяване 

потребностите на външни потребители като държавните институции, данъчната админист-
рация, банки и вътрешни потребители – управлението и персонала на съответния орган на 
съдебна власт.  

Еднаквото проявление на основополагащите фактори за изграждане на счетоводна сис-
тема в правораздаването предполагат разработването на подходящ унифициран модел за 
нейната организация и приложение, който модел да е приложим за всеки орган на съдебната 
власт. Във връзка с това е становището на автора, че за бюджетните организации, вкл. орга-
ните на съдебна власт, е необходима и напълно осъществима стандартизацията в счетоводс-
твото, възприемана като задължителна и отразяваща правилата за изготвяне на финансови 
отчети. Възможно решение е чрез изменение на Закона за счетоводството да се регламенти-
рат статутът и дейността на счетоводната система (счетоводството) и присъщият ѝ персонал 
(ръководен и изпълнителски) както за публичния, така и за бизнес сектора. Така ще бъде 
преустановена практиката на управление на счетоводната система в публичния сектор (в 
т.ч. и в органите на съдебната власт) чрез указания, писма, разяснения и др. п. от Министер-
ството на финансите. 

                                                            
1 Стоянов, С. и К. Савова, Теории, системи и школи в счетоводството, София, 2015 г., стр. 117-120: 
Фактори, оказали влияние при обособяване на Европейско-континенталната и Англосаксонската 
система са: начин на финансиране на дейността, действаща юридическа система, методи и подходи 
за оценка на активите и пасивите, интерес към финансовия резултат от дейността, предназначение на 
информацията във финансовите отчети на предприятията. 

2 ДДС 20/14.12.2004 г., Счетоводна политика на органите на съдебната власт, Протокол  
№ 25/ 16.06.2016 г. на ВСС. 
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Таблица 2 

Класификация на органите на съдебна власт в Република България  
по степен на разпореждане с бюджет към 31.01.2017 г.  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        АААЖФГ 

ВКС ВАС СЪДИЛИ-
ЩА 

ПРБ ИНСПЕКТО
-РАТ 

АГП, ВКП, 
ВАП

РП

АСП, СП 

НИП 

ОП, ВОП

АП, ВАП 

ВСС

 
Източник: Автора 
 
Легенда: Първостепенен разпоредител – черно – 1 бр. (Висшият съдебен съвет /ВСС/е постоянно 

действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост като изпълня-
ва административни функции) 

 Второстепенен разпоредител – сиво – 187 бр. 
 Третостепенен разпоредител – бяло – 160 бр. (Единствена Прокуратура на Р България, като юри-

дическо лица има в състава си 160 третостепенни разпоредители, създадени с Акт на Висшия съдебен 
съвет) 

 



465 

Организацията на счетоводството на органите на съдебната власт е съобразено с присъ-
щата за публичния сектор йерархична структура1. Специфично е, че се проявява и в трите 
варианта: като централизирана, децентрализирана и смесена.  

Общо за органите на съдебната власт организацията на счетоводството е централизирана 
по отношение на качествените характеристики на счетоводната информация и на нейното 
обобщаване. Най-високо ниво е за изпълнението на бюджета на съдебната власт, което се 
представлява от Дирекция "Финанси и бюджет" на Висшия съдебен съвет, в качеството му 
на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт. Въз основа на месечнитете 
отчети на финансово-счетоводните звена на органите на съдебната власт се обобщава ин-
формацията за фактическите постъпления и плащания, чрез което установява изпълнението 
на бюджета на органите на съдебната власт.  

Следващо ниво на база йерархичен признак са счетоводните звена (сектор, отдел, дирек-
ция) на второстепенните разпоредители с бюджетни средства каквито са Върховният каса-
ционен съд, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България, Съ-
дилищата на Република България (в т.ч. административни и специализирани съдилища, 
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и Националният институт на правосъдието). Чрез 
функциониращата в дейността им счетоводна система се създава информация както за из-
пълнението на предоставените им бюджети, така и на операциите по собствената им изд-
ръжка. Това е от съществена важност, поради обобщаване на информацията от първосте-
пенния разпоредител, за който е гласуван законов бюджет (Дирекция "Финанси и счетовод-
ство" на Висшия съдебен съвет). 

Специфично за формата на счетоводния процес в органите на съдебната власт е опреде-
лянето ѝ от съответния административен ръководител. Това предполага проявлението ѝ в 
трите варианта на организация на счетоводството – централизирана, децентрализирана и 
смесена. Всяка от тях има предимства и недостатъци.  

Централизираната организация на счетоводството предполага първостепенния ръково-
дител с бюджетни средства да ръководи подобряването на вътрешното устройство в дей-
ността на отделната бюджетна организация (орган на съдебната власт); да организира ме-
роприятия за професионалната специализация и профилираност на счетоводните кадри; да 
оптимизира отчетните дейности; да проследява ефективното използване на материалните, 
финансовите и трудовите ресурси и тяхното управление; да съдейства за прилагането на 
новите технологии, обмен и предаване на информация по електронен път и други подобни 
действия. Недостатък на централизираната форма на счетоводството е слабата комуникация 
между структурните звена и главния администратор на бюджетната организация. Последи-
ца е пониженият контрол във функционирането на счетоводната система, което е източник 
на липсваща, грешна, несвоевременна счетоводна информация. Следователно при центра-
лизираната организация на счетоводството връзките и действията са основно с главния 
разпоредител с бюджетни средства. Между отделните структури (бюджетни организации) 
на функциониращия бюджет не се създават адекватни отношения за осъществяване на об-
щите цели и дейности. 

Децентрализираната организация на счетоводството е съобразена със спецификите в 
дейността на отделния орган на съдебната власт. Ето защо се характеризира с адекватна 
аналитична счетоводна информация за отделните стопански операции за целите на ефек-
тивното им управление; със специализиран счетоводен анализ и контрол по отделни дей-
ности. На тази база се постигат качествените характеристики на създадената информация за 
вярно и честно представяне на финансовото и имущественото състояние и резултатите от 
изпълнението на бюджета. Недостатък на децентрализираната форма на счетоводството е 
                                                            
1 Таблица 1. 
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допустимост на отклонения от целите и задачите в дейността на главния разпоредител с 
бюджетни средства. 

Горепосочените фактори формират и смесена форма на организация на счетоводството – 
паралелно функциониране на централизирана и децентрализирана счетоводна дейност в 
органите на съдебната власт. 

Върху избора на организационната форма на счетоводната дейност влияят различни 
фактори, по-важните от които са: 

- степен на разпореждане с бюджетните средства; 
- видове дейности, осъществявани от административната единица (съответния съд, про-

куратура, или друг орган); 
- възможности за финансиране; 
- традиции.  
 Във финансово-счетоводните звена на отделните органи на съдебната власт се практи-

куват и трите варианта за организацията на счетоводната дейност.  
Най-разпространен е децентрализираният модел. Прилага се във/в: 
- Върховния касационен съд – Дирекция "Финанси и счетоводство"; 
- Върховния административен съд – Дирекция "Финанси и счетоводство" ; 
- Съдилищата на Република България (в т.ч. административни и специализирани съди-

лища) – отдел "Счетоводство"; 
- Инспектората към Висшия съдебен съвет – отдел "Бюджет и финанси"; 
- Националния институт на правосъдието – отдел "Финанси и бюджет". 
Във Висшия съдебен съвет и в Прокуратурата на Р България се прилага смесената форма 

на организация на счетоводната дейност.  
Фунциониращата във Висшия съдебен съвет Дирекция "Финанси и счетоводство", която 

е централизирана за органите на съдебната власт. За дейността на администрацията му (на 
ВСС) е формирана децентрализирана структура чрез отдел "Счетоводство и методология".  

Организацията на счетоводството в Прокуратурата на Р България е централизирана за 
третостепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са районните, окръжните, 
апелативните и специализираните прокуратури. За целта е създадена Дирекция "Финанси и 
счетоводство" (на Прокуратурата на Р България), отдел "Счетоводна дейност и методоло-
гия". Едновременно с това счетоводната система, обслужваща дейността на администрация-
та на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна 
прокуратура е децентрализирана чрез функционирането на същия отдел "Счетоводна дей-
ност и методология".  

Право на всеки орган на съдебна власт, и по-точно на неговия административен ръково-
дител, е да определи конкретната организация на финансово-счетоводното звено, било то 
дирекция, отдел или сектор. Възможни са различни решения, като се прилагат съответни 
подходи. Целта е да се създадат модели на такива звена, които след известно адаптиране да 
бъдат приложими за всеки орган на съдебната власт. 

База за такива модели може да са критериите за определяне на категориите предприя-
тия1, като се съобразяват и обективните критерии за всеки отделен разпоредител (съд, про-
куратура): 

- степента на разпореждане с бюджет; 
- числеността на структурата; 
- дейностите, които ще обслужва тази структура; 
- обезпечаване с кадрови, материален и технически ресурс на структурата; 

                                                            
1 Закон за счетоводството, чл. 21, ДВ, бр. 95/08.12.2015 г. 
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- ограничения.  
Според законово регламентираните изисквания, посочените критерии и изследване на 

автора могат да се обособят и предложат следните модели на предприятия от съдебната 
система на Р България1: 

Първи модел: Микро и малко предприятие – в тази група се включват: второстепенни и 
третостепенни разпоредители с бюджетни средства, с численост на персонала – магистрати 
и съдебни служители до 10 – 50 лица, осъществяват дейност в трите отчетни групи (стопан-
ски области): "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дей-
ности". Заетите с финансово-счетоводната дейност са до две лица – съставител на финансо-
ви отчети (главен счетоводител) и касиер. 

Втори модел: Средни предприятия – в тази група се включват: второстепенни и третос-
тепенни разпоредители с бюджетни средства, с численост на персонала – магистрати и съ-
дебни служители до 250 лица, осъществяват дейност в трите отчетни групи (стопански об-
ласти): "Бюджет", "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности". 
Заетите с финансово-счетоводната дейност са до шест лица – съставител на финансови от-
чети (началник отдел/главен счетоводител), оперативни счетоводители, касиер и домакин. 

Трети модел:  
Вариант I: Големи предприятия – в тази група се включват: второстепенни разпоредите-

ли с бюджет, имащи в състава си подведомствени третостепенни разпоредители, с числе-
ност на персонала – магистрати и съдебни служители над 250 лица, осъществяват дейност 
освен в трите отчетни групи (стопански области): "Бюджет", "Сметки за средства от Евро-
пейския съюз" и "Други сметки и дейности" и стопанска дейност (почивно и учебно дело). 
Заетите с финансово-счетоводната дейност са над петнадесет лица – съставител на финан-
сови отчети (директор на дирекция/началник отдел/главен счетоводител), оперативни сче-
товодители, касиер, домакин и снабдител. В сега съществуващият модел на организация на 
счетоводството в Прокуратура на Р България във всички третостепенни разпоредители са 
назначени главни счетоводители (съставители на финансови отчети). Техните функции 
обаче са свързани с необходимостта от прилагане на "процедурата за двоен подпис" за бю-
джетните предприятия, тъй като административният ръководител – прокурор, е разпореди-
тел с бюджет. В този смисъл не е необходимо тези лица да отговарят на изискванията на 
счетоводното законодателство, като съставители на финансови отчети. Моделът е прило-
жим за юридическо лице, имащо в структурата си подведомствени разпоредители, като е 
възможно там да бъдат назначени отговорни, а не главни счетоводители, тъй като те нямат 
задължение да изготвят финансови отчети, на основание чл. 17 и чл. 18 от Закона за счето-
водството. По смисъла на законодателството (ЗСч., ЗКПО, ЗДДС) у нас такива структури са 
със статут на клонове и изготвят сводиран финансов отчет. Внедряването на подобна орга-
низация на счетоводната работа в Прокуратурата на Р България по този модел на практика 
ще доведе до спестяване на значителен финансов, технически и кадрови ресурс. Към мо-
мента има всички предпоставки за неговата реализация – прилага се единна счетоводна 
политика и индивидуален сметкоплан, единен уеб базиран счетоводен софтуер и единна и 
централизирана структура на юридическото лице. 

Вариант II: Големи предприятия – включват се: второстепенни разпоредители с бю-
джетни средства, с численост на персонала – магистрати и съдебни служители над 250 лица, 
осъществяват дейност освен в трите отчетни групи (стопански области): "Бюджет", "Сметки 
за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности" и стопанска дейност (по-
чивно и учебно дело). Заетите с финансово-счетоводната дейност са до дванадесет/ петна-

                                                            
1 Златанова, Т. Дисертационен труд на тема "Методологични и приложни аспекти на счетоводството в 
органите на съдебната власт в Р България", София, 2016 г., стр. 43-45. 
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десет лица – съставител на финансови отчети (директор на дирекция/началник отдел/главен 
счетоводител), оперативни счетоводители, касиер, домакин и снабдител. 

Предложените модели на финансово-счетоводните звена в органите на съдебната власт 
са резултат от анализ на данните от проведено изследване с одобрението на Висшия съде-
бен съвет. За целта е извършено представително изследване (анкета) сред 187 респонденти 
от всички органи на съдебната власт.  

Нормативната регламентация на счетоводството може да се определи най-общо като 
единство на търговско и финансово законодателство с паралелно действащи специфични 
разпоредби1. Те са закони, директиви, стандарти, постановления, заповеди и др. п. Базират 
се на текстовете в Конституцията на Р България. 

Счетоводната дейност се осъществява въз основа на законно установени норми. Създа-
дената счетоводна информация за дейността на предприятието отразява икономическата 
същност на осъществените стопански операции, от една страна, и от друга – техния законов 
модел. Юридическият аспект в счетоводството е основание да се предлага създаване на 
"Счетоводно право", което да е отделна част от общото търговско право с предназначение 
да регламентира принципите на счетоводството и самата счетоводна система2. Може да 
каже, че счетоводството е законов модел на капиталовия кръгооборот в предприятието.  

Нормативната регламентация на счетоводството се състои от обща и специална част. 
Общата част включва: основополагащи закони, принципи, правни отношения, отговорнос-
ти, методи, подходи и др. п. Специалната част е създаване на счетоводна информация за 
предмета на дейност на съответното предприятие – стопанско, бюджетно, застрахователно 
и т.н. чрез прилагане на счетоводни стандарти, Закона за счетоводството, вътрешни за сто-
панския субект счетоводни правилници. 

Нормативната регламентация на счетоводната система на органите на съдебната власт за 
2017 г. включва европейски регламенти и директиви, национални нормативни документи и 
вътрешни за правораздавателната система императивни актове. 

 
Европейски регламенти и директиви 
 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно годишните 

финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои ви-
дове предприятия. Във връзка с това и България като страна членка на ЕС, трябваше да 
преструктурира законовите и административните си норми по нейните изисквания. В резул-
тат бяха приети ключови закони – Законът за публичните финанси и Законът за счетоводст-
вото.  

Национални нормативни актове 
 Закон за съдебната власт; 
 Закон за публичните финанси; 
 Закон за счетоводството; 
 Национални счетоводни стандарти за бюджетните предприятия3;  
 Сметкоплан на бюджетните организации4; 

                                                            
1 Теоретико-приложните проблеми на нормативната регламентация на счетоводството са разработени 
от гл. ас. д-р Христо Маврудиев в дисертационния му труд "Съвременни концепции за уредба на 
счетоводството като основен компонент на неговата организация", София, 2005 г. 

2 Стоянов, С. и К. Савова, Теории, системи и школи в счетоводството, София, 2015 г., стр. 67. 
3 ДДС 20/14.12.2004 г. - за прилагане на националните счетоводни стандарти в бюджетните 
предприятия като се въвеждат принципи, които са регламентирани в МСС. 

4 ДДС 14/30.12.2013 г. - въвежда се актуализиран вариант на съществуващия Сметкоплан на 
бюджетните организации, който започва да се прилага от 01.01.2014 г. 
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 Компоненти на финансовите отчети на бюджетните организации1; 
 Други: Актове на Министерски съвет (Постановление № 380/2015г.); Министерство 

на финансите (указания и писма на министъра на финансите, издадени съгласно чл. 167 от 
Закона за публичните финанси). 

 
Вътрешни нормативни актове 
 Единна счетоводна политика на съдебната власт; 
 Сметкоплан на съдебната система; 
 Единен счетоводен софтуер; 
 Таблица 1 е за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съ-

дии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите в администрацията на съ-
дебната власт на основание чл. 341 от Закона за съдебната власт2; 

 Правилник за организацията на дейността на отделните органи на съдебна власт, рег-
ламентиращ структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация. 

 Според спецификата на работата си всеки разпоредител с бюджет, какъвто е всеки от-
делен орган на съдебната власт, с акт на административния си ръководител има утвърдени 
елементи на организация на счетоводството – индивидуална счетоводна политика, индиви-
дуален сметкоплан, план за документооборота, длъжностни характеристики. Счетоводната 
информация и финансовите отчети се изготвят в съответствие с приетата вътрешнонорма-
тивна рамка, представляваща унифициран модел на счетоводство от всички разпоредители 
в системата на първостепенния разпоредител. Информацията се обобщава и подава по елек-
тронен път. Формите, справките и разшифровките, съгласно указанията на Висшия съдебен 
съвет, респективно на Министерство на финансите, се събират в конкретни срокове от пър-
востепенния разпоредител чрез използване на съвременните технологии и уеб базиран соф-
туер, осигурявайки възможност за вземане на адекватни управленски решения във всеки 
отделен момент, дори в реално време. Ефектът е:  

- минимален риск и висока степен на защита на информационния и паричния поток;  
- движение в реално време на информационния и паричния поток; 
- независимост от териториалната отдалеченост; 
- снижени разходи. 
 Това осигурява адаптивност, навременна и адекватна реакция и ефективно редуциране 

на финансовите разходи в бюджета на съдебната власт. Посредством използването на ин-
формационните технологии и интелекта се търсят възможности за оптимизиране на разхо-
дите по бюджета, финансовите и човешки ресурси. Внедряването им е с цел създаване на 
унифициран счетоводен модел или усъвършенстване на съществуващия, изграден на осно-
вата на най-съвременните технологии за получаване на качествен продукт за целите на уп-
равлението, както и установяването на единни правораздавателни стандарти, които да га-
рантират еднакъв достъп до правосъдие на всички физически и юридически лица в Репуб-
лика България. 

От теоретичните обосновки и от практическите данни за спецификите на счетоводната 
система на органите на съдебната власт са формулирани следните изводи и предложения, 
като възможности за усъвършенстването ѝ при управлението на правораздавателната дей-
ност в България: 

- Счетоводната система в органите на съдебната власт се оптимизира главно чрез орга-
низацията на счетоводната дейност, която е съвкупност от предварително разработени ус-

                                                            
1 ДДС 16/23.12.2015 г. 
2 Протокол № 27/06.12.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 



470 

ловия, правила, технически средства и други компоненти, които са във взаимна връзка и 
зависимост.  

- Предлаганите модели за функциониране на счетоводната система в органите на съдеб-
ната власт, са разработени въз основа на критериите в Закона за счетоводството за катего-
рии предприятия и съобразяване на специфичните фактори в дейността на правораздава-
телната система. 

- Обосновава се, че унифицираният модел на организация на счетоводната дейност по-
вишава ефективността в дейността на органите от съдебната власт. 
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Abstract 
The article discusses national legislation and administrative measures for internet trade regulation in 

Bulgaria. The article analyzes the main requirements for internet traders, as well as the ongoing measures 
being taken by national authorities for internet trade regulation. As a result of the analysis, conclusions and 
recommendations were drawn to improve control activities and maximize their efficiency. 

Keywords: E-Commerce; E-Business; Tax Control; Grey Economy. 
JEL: F53, F55, H26, K42 
 
Резюме 
В настоящата разработка са разгледани законовите регламенти и процесуалните мерки за регули-

ране на интернет търговията в България. Анализирани са основните изисквания към лицата, извърш-
ващи търговия по електронен път, както и текущите мерки, които се предприемат от страна на конт-
ролните институции за регулиране на този тип търговия. Въз основа на извършения анализ са изгот-
вени изводи и препоръки за усъвършенстване на контролните дейности и постигане на максимална 
ефективност. 

Ключови думи: електронна търговия, електронен бизнес, данъчен контрол, сива икономика. 
 
Непрестанното развитие на електронните форми за търгуване осигурява нови възмож-

ности за бизнес активност в световен мащаб. Основна роля за това имат както специфична-
та организация, така и широкия обхват на този вид търговия. Липсата на физически обект за 
извършване на продажбите предоставя на потребителите нови възможности за избор в ус-
ловията на неограничено продуктово предлагане. Електронната търговията води началото 
си от 90-те години на миналия век и с всяка изминала година делът ѝ спрямо "конвенцио-
налните" методи за търгуване се увеличава. Широкото разпространение на информацион-
ните технологии, спомага за развитието на интернет търговията, както в световен, така и в 
национален аспект. Ниските първоначални разходи, липсата на институционални пречки, 
както и относителната анонимност, която предлага интернет пространството, са сред основ-
ните причини за постепенното насочване на бизнеса към електронните форми за търговия. 
Тази тенденция предполага разработване на съвкупност от специфични мерки за контрол 
над този сравнително нов сектор от икономиката на нашата страната.  

Целта на настоящата разработка е да се извърши анализ на състоянието и развитието на 
интернет търговията в България и въз основа на получените резултати да се очертаят ос-
новните мерки, които следва да бъдат предприети за прилагане на ефективен контрол върху 
този вид търговия. Предмет на анализ са основните статистически данни за интернет тър-
говията в страната през последните 10 години, както и законовите регламенти и процесуал-
ните мерки за регулирането и. Обект на анализ, от една страна, са интернет търговците, 
извършващи дейност на територията на страната, а от друга – институциите, отговорни за 
контрола върху този вид търговия. За целите на анализа и във връзка с поставените ограни-

                                                            
1 Старши инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. 



472 

чения относно обема на разработката, ще бъдат анализирани интернет продажбите на стоки 
и услуги до крайни потребители (от предприятия към потребители), като ще бъдат игнори-
рани продажбите между предприятия, както и услугите, извършвани по електронен път. 

Основни източници на информация за целите на анализа са официално публикуваните 
от НСИ статистически данни по отношение на интернет търговията в България, публикува-
ни данни от проучвания, проведени от частни организации, както и данни, предоставени 
специално за целите на настоящата разработка. Анализираният период позволява да се 
обобщят тенденции и закономерности, формирани в условията на предкризисна и кризисна 
икономическа среда. По този начин може да бъде изведен потенциала на интернет търгови-
ята, който може да бъде реализиран в условията на неблагоприятно икономическо развитие. 

1. Интернет пазара като електронна форма за търгуване 

Съгласно действащото законодателство в Република България1, "електронна търговия" е 
предоставянето на услуги на информационното общество, включително предоставяне на 
търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез 
използване на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на 
услугата. "Интернет търговията", от своя страна, представлява употребата на интернет тех-
нологии във всички фази на търговските сделки – от тяхното създаване до изпълнението 
им2. Докато понятието интернет търговията се отнася единствено до продажбите чрез уеб-
сайт, понятието електронна търговия е по-обширно и е съвкупност от разнообразни техно-
логии, софтуерни приложения, бизнес процеси, продукти и услуги за електронен обмен на 
търговска информация.  

 Интернет продажбите се реализират благодарение на бързо развиващите се компютърни 
технологии, без да е необходимо клиентът да присъства на мястото, където стоката е на-
лична. Презентацията на предлаганите стоки и услуги се извършва изцяло чрез web-
базирани интернет приложения, което позволява поддържане на ограничени складови на-
личности от търговците. Тук е важно да се направи разграничение между интернет магази-
ните, които разполагат реално с необходимата инфраструктура, персонал, складове и логис-
тична мрежа и тези, които разполагат единствено с интернет сайт. Съгласно проучване, 
проведено от Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) през 2010г., от над 3 
хил. проверени интернет магазина в България едва 7 отговарят на реалното определение за 
онлайн магазин – "компания, която разполага със сериозна инфраструктура, персонал и 
може да предостави качествени услуги на клиентите си"3. Съгласно проучването, голяма 
част от магазините са "на тъмно", а над 99% от тях са без сериозна инфраструктура и инвес-
тиции. От гледна точка на данъчното облагане, когато става дума за интернет търговия, 
интересът е насочен именно към тези търговци, които се възползват от възможностите на 
интернет пространството за да прикрият реалната си самоличност и по този начин да избег-
нат плащането на данъци. 

Разнообразието на интернет магазините е огромно, но най-общо те са разделени в след-
ните видове:  

- Специализираните интернет магазини са най-предпочитаният вид, както у нас, така и в 
чужбина. В повечето случаи в тях един търговец предлага стоки от специфична област. 

                                                            
1 Чл.1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронната търговия. Обн, ДВ. бр.51 от 23.06.2006г., в сила от 

24.12.2006г.  
2 Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ Ценов, 2007г. 
3 Българската асоциация за електронна търговия. Кризата стимулира онлайн пазара. Online 

<http://www.baet.bg/кризата-стимулира-онлайн-пазара> 
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- Интернет супермаркетите се стопанисват от един търговец, който предлага множество 
различни артикули – техника, дрехи, спортни стоки, козметика и др. 

- В интернет моловете също се предлагат разнообразни видове стоки, но от множество 
различни търговци. Обикновено собственикът на интернет сайта е един и по всяко време 
търговец може да се регистрира и да предлага своите стоки. 

- При аукционните сайтове ограниченията за участие са изключително малко, като всеки 
може да купува и да продава, както нови, така и употребявани стоки. Обикновено закупува-
нето на стоките става чрез наддаване и печели този, дал най-добрата оферта. 

- Интернет магазините за групово (колективно) пазаруване представляват разновидност 
на интернет моловете като специфичното тук е, че стоките и услугите се предлагат със зна-
чителна отстъпка. Собственикът на сайта определя минимален праг на отстъпката, който в 
повечето случаи е 50 процента. 

Освен посочените типове интернет магазини, друг популярен метод за търговия в ин-
тернет е посредничеството при пазаруване от чуждестранни електронни магазини, както и 
търговията чрез социалните мрежи.  

Наред с многообразието в интернет магазините, съществуват и различни методи за разп-
лащане в тях: 

- Плащане с наложен платеж; 
- Плащане чрез банков превод; 
- Плащане с пощенски превод; 
- Плащане с кредитна или дебитна карта;  
- Плащане чрез онлайн система за разплащане (PayPal, EasyPay, ePay и др.); 
- Плащане с криптовалута (Bitcoin, Litecoin, Peercoin и др.). Криптовалутата е средство 

за размяна, използващо криптография за осигуряване на транзакции и контрол върху създа-
ването на нови валутни единици. Официално криптовалутите не са признати като средство 
за размяна в България, но някои от сайтовете в страната предлагат и този метод за разпла-
щане. Въпреки това, този метод е все още непопулярен у нас. 

За разлика от други държави, където разплащанията при онлайн търговия се извършват 
основно с банкови карти и онлайн платежни системи, в България все още преобладаващата 
част от разплащанията се извършват с наложен платеж. До голяма степен това се дължи на 
все още ниското доверие на потребителите към българските интернет търговци. Създаване-
то на ясни и точни правила за решаване на възникнали спорове при онлайн покупки и сво-
евременните контролни действия, биха допринесли за повишаване на това доверие. 

Богатият асортимент от стоки и услуги, търгувани в интернет предполага разнообразие 
от методи за доставка, като основните от тях са: 

- Доставка с куриер – към това е най-предпочитаният метод за доставка на територията 
на страната, като обикновено се комбинира с услуга по събиране на дължимата сума – на-
ложен платеж или пощенски паричен превод; 

- Собствена доставка от клиента/продавача – обикновено се прилага при специфични 
стоки, изискващи специализиран транспорт, съхранение и др.; 

- Drop shipping – метод, при който търговеца не притежава в наличност предлаганите 
стоки, а препраща заявките към производителя, който директно ги изпраща към крайния 
получател. През последните години този метод на доставка придобива все по-голяма попу-
лярност за извършване на търговска дейност, както у нас, така и в чужбина. Поради поста-
вените ограничения към настоящата статия, както и поради специфичният характер, Drop 
shipping търговията и контролирането и ще бъдат предмет на анализ в отделна разработка. 

- Download /сваляне на файл/ – този метод се използва когато предлаганите стоки/услуги 
нямат материален характер и могат да бъдат съхранени в дигитален формат. 
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2. Развитие на интернет търговията в България 

Съгласно официалните данни, през последните десет години се наблюдава траен възход 
на електронната търговия в България (фиг. 1). За разглеждания период се наблюдава близо 
осем кратно увеличение на общия брой лица, закупили продукти по интернет. Приблизи-
телно със същия темп е нараснал и относителният дял на покупките, извършени по интер-
нет – от 2.3% през 2006г., на 18.5% през 2015г. 

 

 
 
*Относителният дял е изчислен на база генерална съвкупност на населението в трудоспособна 

възраст. Източник: данни на НСИ. <http://www.nsi.bg/bg/content/2831> 
 
За благоприятното развитие на интернет търговията в страната допринасят множество 

фактори – развитие на електронните технологии, увеличаване на доверието в интернет тър-
говците, както и повишаване на контрола над тях. Наред с влиянието на тези фактори, ико-
номическата криза също оказва стимулиращо въздействие върху интернет покупките за 
лични цели.  

Освен в количествените показатели, през разглеждания период се наблюдава изменение 
и в структурата на поръчваните стоки и услуги по интернет (табл. 1). Това изменение е в 
противоположна посока при различните групи стоки. Основните причини за това са както 
нарастващия брой хетерогенни потребители, така и относителните ценови предимства на 
интернет пазаруването. Интернет поръчките на традиционни групи стоки отбелязват отно-
сително нарастване през разглеждания период. Тази тенденция се дължи както на увелича-
ващия се брой потребители, така и на налагащите се удобства и предимства на пазаруването 
на потребителски стоки по интернет. От друга страна се наблюдава намаление в интернет 
поръчките на филми и музика, книги, списания, вестници, компютърен софтуер, ЦК, фи-
нансови и застрахователни услуги. Тази тенденция от една страна се дължи на кризисните 
процеси, които свиха потреблението на този тип стоки, от друга страна засилените мерки за 
защита на авторското право и интелектуалната собственост, намалиха "пиратската" търго-
вия в интернет. 
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Таблица 1 

Относителен дял на поръчваните стоки по интернет (в %)* 

Видове стоки или 
услуги 

Години 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Храни, напитки и 
стоки за ежедневна 
употреба 12.1 11.2 13.4 14.6 14.6 9.1 11.1 20 19.6 17.6 
Стоки за дома 21.7 12 10.8 23.3 17.6 21.7 21.2 31.1 31.3 31.4 
Филми и музика 31 21.2 21 19.6 16.8 11 6.8 6.7 7.6 6.1 
Книги, списания, 
вестници 52.2 40.6 31.5 30.3 31.6 20.6 25.9 18.9 13.3 16.2 
Дрехи, спортни стоки 13.5 18.7 23.2 43 47.3 52.5 63.6 68.1 72.5 71.2 
Компютърен софтуер 
и ъпгрейди 13.6 12.4 10.8 16.8 14.4 9.3 7.4 6.8 6.5 4.3 
Компютърен хардуер 9.1 8.5 11.3 4.6 3.6 3.6 3.5 3.7 9 9 
Ел. Оборудване 8 7.1 14.3 10.2 9.4 8.9 10.6 12.5 18.7 20.4 
Покупка на ЦК, фи-
нансови услуги или 
застраховки 3.5 3.2 1.4 0.7 0.8 2.2 1.4 1.6 2.1 0.6 
Пътувания или хотел-
ски резервации 22.3 16.2 16.3 21 24.3 30.4 31.3 32.9 28 30.6 
Билети за различни 
събития 10.1 9.5 9.9 8.8 13.5 16 15.3 22.5 14.5 19 
Други 18.2 23.3 17.1 26 21.3 25.4 19.5 7.3 6.2 5.4 

 
*Относителният дял е изчислен на база брой лица, поръчвали/купували стоки по интернет. Източ-

ник: данни на НСИ. <http://www.nsi.bg/bg/content/2833>  
 
Важен аспект на интернет търговията в страната е и дестинацията на интернет магазини-

те. Съгласно официално публикуваните данни (табл. 2), най-голям ръст за периода от 2011г. 
до 2015г. (337%) се констатира при лицата поръчвали/купували стоки и услуги от български 
интернет търговци. Същевременно, през разглеждания период относително висок ръст от-
белязват и поръчките от чуждестранни търговци, като нарастването е по-чувствително при 
търговците от ЕС (295%). Това увеличение се дължи основно на развитието и хармонизаци-
ята на законодателството в страните-членки на ЕС, което гарантира защитата на участници-
те в интернет търговията. Тези данни потвърждават увеличаващия се интерес към онлайн 
методите за пазаруване като средство за елиминиране на националните граници, в търсене 
на най-доброто съотношение цена-качество. 

Таблица 2 

Брой и относителен дял* на поръчваните стоки и услуги  
по видове дестинации на интернет магазините 

Дестинации на онлайн 
магазините 

2011 2012 2013 2014 2015 
% Брой % Брой % Брой % Брой % Брой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продавачи от България 72.7 264586 80.1 419760 81.3 555485 83.5 772433 87.3 892171
базисен индекс (%), 
2011=100 х х 110 159 112 210 115 292 120 337 
верижен индекс (%) х х х х 101 132 103 139 105 116 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продавачи от страни-
членки на ЕС 37.9 138065 45.6 239044 49.2 336141 44.5 411316 39.9 407569
базисен индекс (%), 
2011=100 х х 120 173 130 243 117 298 105 295 
верижен индекс (%) х х х х 108 141 90 122 90 99 
Продавачи от други 
страни 16.0 58191 11.5 60318 13.5 92457 15.3 141368 14.5 148431
базисен индекс (%), 
2011=100 х х 72 104 84 159 96 243 91 255 
верижен индекс (%) х х х х 117 153 113 153 95 105 
Страна на произход на 
продавача е неизвестна 3.9 14194 2.0 10338 2.7 18466 2.7 25056 1.8 18836 
базисен индекс (%), 
2011=100 х х 51 73 69 130 69 177 46 133 
верижен индекс (%) х х х х 135 179 100 136 67 75 

 
*Относителният дял е изчислен на база брой лица, поръчвали/купували стоки по интернет. Източ-

ник: данни на НСИ. <http://www.nsi.bg/bg/content/2835> 
 
Разгледаните данни потвърждават привлекателността на онлайн търговията като средст-

во за закупуване на стоки както от български, така и от чуждестранни търговци. Благопри-
ятното развитие през разглеждания период се дължи основно на следните фактори1: подоб-
ряваща се грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване; ви-
сокоскоростен достъп до интернет; разрастване и иновативно разгръщане на информацион-
ните технологии; висока степен на стандартизация на оперативните процеси при интернет 
търговията. 

3. Законова регламентация на интернет търговията в България 

Основният нормативен документи, който урежда обществените отношения, свързани с 
осъществяването на електронна търговия в България е Законът за електронната търговия2 
(ЗЕТ). В чл.4-чл.7 от ЗЕТ подробно са описани задълженията на лицата извършващи елект-
ронна търговия. Съгласно изискванията на посочените разпоредби, търговците, извършва-
щи електронна търговия на територията на страната са длъжни да предоставят постоянен 
достъп на клиентите си и на компетентните органи до информация, чрез която да могат да 
бъдат идентифицирани (наименование, адрес, данни за вписване в търговски или друг пуб-
личен регистър и др.). Съгласно чл.16 от закона, по искане на компетентен държавен орган, 
доставчикът на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) е длъжен да предос-
тави всяка информация относно получателя на услугата и дейността му. Държавният орган, 
който извършва контрол по спазване на този закон е Комисията за защита на потребителите 
(КЗП). 

Друг нормативен документ, който регламентира интернет търговията е Закона за защита 
на потребителите3. В раздел I от закона са посочени изискванията за сключване на договори 
                                                            
1 Програма в областта на цифровите технологии за Европа ("Digital Agenda for Europe"). Европейска 
комисия, Брюксел, 19.05.2010 

 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:BG:PDF> (03.02.2017) 
2 Закон за електронната търговия. Обн. ДВ. бр.51 от 23.06.2006г., в сила от 24.12.2006г. 
3 Закон за защита на потребителите. Обн. ДВ. бр.99 от 09.12.2005г., в сила от 10.06.2006г. 
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извън търговския обект и договори от разстояние, като ал.2 на чл.49 обхваща изискванията 
за предоставяне на информация при договор от разстояние, който се сключва по електронен 
път, чрез интернет сайт и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане. 

Специфичният характер на отделните методи за плащане при интернет търговията пред-
полага различна правна регламентация. Плащанията, извършвани по банков път, включи-
телно и чрез банкови кредитни и дебитни карти, се регулират от Закона за кредитните инс-
титуции (ЗКИ)1. Плащанията, извършвани чрез онлайн системи за разплащания се регули-
рат от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)2. Плащанията, извърш-
вани чрез наложен платеж и пощенски паричен превод се регулират от Закона за пощенски-
те услуги (ЗПУ)3. Към момента в българското законодателство липсва нормативен доку-
мент, който да урежда плащанията с криптовалута. От гледна точка на контрола върху ин-
тернет търговията е важно да се отбележи, че информацията, изискана от банковите инсти-
туции представлява банкова тайна и редът за разкриването и е предвиден в Закона за кре-
дитните институции. За разлика от банките, информацията, изискана от доставчици на пла-
тежни, куриерски и пощенски услуги не представлява банкова тайна и при изискването и 
следва да бъде предоставяна на контролните органи, доколкото това попада в правомощия-
та им. 

Европейската комисия е приела две директиви, които регулират интернет търговията на 
територията на Общността. Директивата от 08.06.2000г.4 урежда електронната търговия на 
вътрешния пазар и е транспонирана в българското законодателство в Закона за електронна-
та търговия. Директивата от 25.10.2011г.5 урежда правни аспекти на правата на потребите-
лите в рамките на ЕС с оглед свободното движение на стоки. 

Въпреки специфичния характер на продажбите, осъществявани по интернет и електрон-
ната търговия като цяло, в българското данъчно законодателство все още липсват норми, 
които да уреждат облагането конкретно на този тип търговска дейност. В зависимост от 
това дали продажбите се извършват от физическо или юридическо лице, данъчното облага-
не на доходите от интернет търговия се извършва съобразно общия ред на ЗДДФЛ или 
ЗКПО. Продажбите на стоки и услуги по интернет имат характер на разносна търговия, и не 
попадат в обхвата на дейността "търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ", 
подлежаща на облагане по Закона за местните данъци и такси. 

За разлика от преките данъци, нормативните текстове, регулиращи облагането на интер-
нет търговията с ДДС са по-конкретизирани. При продажба на стоки чрез поръчка по поща-
та или по електронен път, датата на данъчното събитие е датата, на която доставчикът по-
лучи плащането (чл.25,ал.3,т.4 от ЗДДС). От друга страна чл.118,ал.1 от закона задължава 
всички регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС лица да регистрират и отчитат извършени-
те от тях продажби чрез издаване на фискална касова бележка. В чл.25,ал.2 от Наредба Н-18 
от 06.12.2006г. е посочено, че при разносна търговия фискалната касова бележка се издава 
от лицето по чл.3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предава на купувача 
при плащането. От тук следва извода, че в зависимост от избрания от клиента метод за раз-
плащане, в някои случаи датата на данъчно събитие ще бъде различна от датата на отчитане 
на продажбата.  

                                                            
1 Закон за кредитните институции. Обн. ДВ. бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 01.01.2007г. 
2 Закон за платежните услуги и платежните системи. Обн. ДВ. бр.23 от 27.03.2009г., в сила от 

1.11.2009г. 
3 Закон за пощенските услуги. Обн. ДВ. бр.64 от 4.08.2000г., в сила от 1.08.2000г. 
4 Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 08.06.2000г. 
5 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 25.10.2011г. 
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Без значение от избрания метод за разплащане, всички доходи, получени от български 
интернет търговци следва да бъдат включени в годишната им данъчна декларация. След 
достигане на облагаемия оборот по чл.96,ал.1 от ЗДДС (50 хил. лв. за последните 12 после-
дователни месеца) всяко задължено лице е длъжно да подаде заявление за регистрация по 
ЗДДС и след регистрирането си – да започне да начислява данък за извършваните от него 
продажби. 

Когато става дума за продажби по интернет, следва да бъде обърнато особено внимание 
на доставките, извършвани от български лица към получатели на територията на други 
държави-членки на ЕС, както и на доставките, извършвани от доставчици на територията на 
други държави-членки към получатели на територията на България. В чл.14 от ЗДДС са 
посочени условията, при които доставката на стоки представлява дистанционна продажба:  

1. стоките се изпращат от територията на държава-членка, различна от тази, в която 
транспортът приключва;  

2. доставчикът е регистриран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази, в 
която транспорта приключва;  

3. получателят е лице, което не е задължено да начисли ДДС при ВОП; 4. стоките не са 
нови превозни средства, не монтират от или за сметка на доставчика или не са предмет на 
специален ред за облагане на маржа на цената.  

В чл.20 от закона са посочени условията за определяне на мястото на изпълнение на дос-
тавка при дистанционна продажба. Основното изискване по отношение на доставките, из-
вършвани от български лица към получатели на територията на други държави-членки, за 
да бъде определено мястото на изпълнение на територията на държавата-членка е доставчи-
кът да е регистрирано по ЗДДС лице на основание, различно от това за регистрация за ВОП. 
В противен случай доставката е с място на изпълнение на територията на България. При 
доставките, извършвани от доставчици на територията на други държави-членки към полу-
чатели на територията на България, за да бъде определено мястото на изпълнение на тери-
торията на нашата страна, основните изисквания са доставчикът да е регистрирано за цели-
те на ДДС лице в друга държава-членка и извършените доставки да надвишават за текущата 
или предходната календарна година сумата от 70 хил.лв. В ЗДДС не е предвиден специален 
ред за регистрация на лица, извършващи интернет търговия. 

4. Контрол върху интернет търговията в България 

Както вече беше посочено по-горе, държавният орган, осъществяващ контрол по спазва-
не на Закона за електронната търговия е Комисията за защита на потребителите. В Комиси-
ята е обособена специализирана административна дирекция, която следи за спазване изиск-
ванията при извършване на продажби от разстояние на стоки и услуги по електронен път. 
Служителите на дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние" анализи-
рат и следят българското интернет пространство с цел своевременно откриване и установя-
ване на нелоялни търговски практики. В хода на извършваната дейност дирекцията си вза-
имодейства с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 
съответно с ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", както и с 
компетентните органи на държавите-членки на ЕС. 

Данъчният контрол върху интернет търговията в България се осъществява чрез проверки 
и ревизии, извършвани от Националната агенция за приходите. Във връзка с данните за 
развитието на интернет търговията у нас, през последните няколко години агенцията под-
готвя служители от сектори "Ревизии" във всички териториални дирекции, които да разпо-
лагат с необходимите умения, познания, техническа и софтуерна обезпеченост, осигурява-
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щи максимално ефективен контрол върху този сравнително нов сектор от икономиката на 
страната. 

По данни на НАП1, за периода 01.01.2015г.-31.12.2016г. са възложени 350 контролни 
производства на интернет търговци, като към 31.12.2016г. 105 от тях са приключили. Из-
вършени са 40 ревизии на юридически лица, като са установени допълнителни задължения 
за над 4 млн. лв. Ревизиите на физически лица, извършващи интернет търговия за периода 
са общо 19,като са установени допълнителни задължения за над 1,5 млн. лв. Съгласно дан-
ните на НСИ2, стойността на продажбите, извършвани от предприятията в България по ин-
тернет за периода 2010г.-2014г. се увеличава със средно 20% на година, като за 2010г. е в 
размер на 2493 млн.лв., а за 2014г. е в размер на 5142 млн.лв. За 2015г. стойността на про-
дажбите, извършени по интернет са нарастнали със 72.8% спрямо 2014г., като за годината 
те са достигнали 8885 млн.лв. Въпреки че все още е рано да се правят конкретни изводи, 
данните за 2015г. категорично показват, че предприетите от страна на приходната админис-
трация контролни действия по отношение на интернет търговията, стимулират доброволно-
то деклариране и ограничават нелегалната търговия. 

Въпреки положителните резултати за 2015г., все още голяма част от интернет търговия-
та в България е извън легалния сектор на икономиката. Основната причина за това е общото 
заблуждение, че продажбите, извършвани в интернет остават скрити за контролните органи 
и освен ако не бъдат декларирани доброволно, няма как да бъдат засечени и обложени. По-
добно твърдение е колкото наивно, толкова и невярно. Колкото и да ни се иска, интернет 
пространството не предлага анонимност, а напротив, обикновено всяко действие, което 
извършваме в интернет се записва и архивира и за разлика от хартиените носители трудно 
може да бъде напълно премахнато. В тази връзка, важно значение за своевременния и ефек-
тивен контрол върху интернет търговията има съдействието от страна на националните и 
чуждестранни компании, предлагащи хостинг, наемане на сървъри, клауд и др. услуги, 
свързани с поддръжката на сайтове за електронно пазаруване. Както беше посочено в т.3 от 
настоящата разработка, чл.16 от Закона за електронната търговия задължава доставчикът на 
услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) да предостави всяка информация 
относно получателя на услугата и дейността му, при изискване от съответния компетентен 
държавен орган. От друга страна съгласно чл.12 от ДОПК, орган по приходите има право да 
изисква заверени разпечатки на данни от технически носители, а съгласно чл.13 от с.з., 
участниците в контролното производството са длъжни да оказват съдействие и да предоста-
вят изисканата информация на органа по приходите при изпълнение на правомощията им. 
Въпреки посочените разпоредби, все още някои хостинг компании в България се опитват да 
избегнат предоставянето на изисканата от тях информация, като се позовават на текстовете 
в Закона за електронните съобщения и в Директива 2006/24/ЕО, отнасящи се до защитата на 
трафичните данни и личната информация за потребителите. Основният аргумент на тези 
компании е, че не разполагат с възможност да отделят трафичните данни от изисканата 
информация за получените чрез интернет магазина поръчки. В тази връзка е необходимо да 
бъдат въведени нормативни изисквания към този тип компании, указващи условията за 
съхраняване и предоставяне на информация относно интернет магазини, като същевремен-
но се гарантира защитата на личните данни на потребителите. Въвеждането на тези изиск-
вания следва да е съпроводено с надзорни и контролни действия от страна на ресорния 
държавен орган (Комисия за защита на потребителите), насочени както към лицата, стопа-
нисващи интернет магазините, така и към компаниите, предлагащи хостинг услуги. 

                                                            
1 Данните са предоставени от НАП специално за целите на настоящата разработка и са актуални към 

31.12.2016г. 
2 Източник: данни на НСИ. <http://www.nsi.bg/bg/content/2876> 
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Освен информация за получените и осъществени поръчки, друг важен момент при осъ-
ществяване на данъчен контрол върху интернет търговията е информацията за разплащане-
то по тези поръчки. В първата част от настоящата разработка вече бяха разгледани основни-
те методи за разплащане при пазаруване в интернет. Съгласно проучване, проведено в Бъл-
гария по проект, финансиран от ЕС, най-предпочитаният метод за разплащане при онлайн 
пазаруване е с наложен платеж1. Докато плащанията с банков превод и банкови карти са 
сравнително познати на повечето потребители в страната, то онлайн системите за разпла-
щане и криптовалутите са все още слабо застъпени. Както вече беше посочено, информаци-
ята от доставчици на платежни, куриерски и пощенски услуги, изискана в хода на контрол-
но производство не представлява банкова тайна. Практиката до този момент показва добро 
взаимодействие между органите по приходите и всички оператори, лицензирани от Коми-
сията за регулиране на съобщенията да извършват универсални пощенски услуги и пощенс-
ки парични преводи. С цел ускоряване на контролните действия и облекчаване на процеду-
рата по изискване на информация, следва да се обмисли създаването на единна база данни, 
обединяваща информацията за изплатени суми по наложен платеж и пощенски парични 
преводи, която да се предоставя от всички лицензирани пощенски оператори всяка година. 
По този начин много от извършваните към момента действия от страна на органите по при-
ходите биха могли да бъдат заменени от автоматизирани системи за анализ и селекция. 

В хода на извършваните от НАП контролни действия се установява, че голяма част от 
интернет търговците в страната (основно физически лица, извършващи търговска дейност 
по интернет) не са достатъчно добре запознати със законовите регламенти, особено закони-
те, регулиращи данъчното облагане при този тип търговска дейност. Освен цялостно укри-
ване на приходите от интернет търговия, голяма част от лицата смятат, че не са задължени 
да регистрират интернет продажбите чрез фискално устройство. Действително Наредба Н-
18/13.12.2006г. освобождава търговците от задължение да регистрират извършените от тях 
продажби чрез фискално устройство, но само в случаите, когато плащането се извършва по 
банков път, чрез онлайн платежна система или чрез пощенски паричен превод. Както вече 
беше посочено по-рано, когато плащането се извършва чрез наложен платеж, фискалната 
касова бележка се издава от търговеца и се предава на разносвача, който от своя страна я 
предава на купувача. Много често интернет търговците в страната не правят разлика между 
куриерската услуга "наложен платеж" и пощенската услуга "пощенски паричен превод". 
Наложеният платеж представлява стандартна куриерска услуга и се предлага от повечето 
доставчици на куриерски услуги в страната. За разлика от нея, пощенският паричен превод 
обикновено се предлага като добавка към стандартната карго услуга. Към настоящия мо-
мент само осем от доставчиците на куриерски услуги в страната са лицензирани по чл.39,т.3 
от ЗПУ да извършват такъв тип парични преводи, като едва три от тях предлагат тези услу-
ги на своите клиенти. Въпреки че пощенският паричен превод рядко се използва при търгу-
ване по електронен път (поради оскъпяване на доставката) някои търговци си позволяват да 
цитират наредба Н-18 на своите интернет магазини, която според тях ги освобождава от 
задължението да издават фискални касови бележки при получаване на плащане чрез нало-
жен платеж. По този начин те не само нарушават националното законодателство, но и въ-
веждат в заблуждение своите потребители. В тази връзка, от страна на контролните органи 
в страната следва да бъдат предприети действия както във връзка с данъчното облагане на 
интернет търговците, така и за повишаване на информираността на клиентите на тези тър-
говци. Един от методите за това е въвеждането на изискване за визуализация на задължени-

                                                            
1 CONSENT: Отношение на потребителите към личната неприкосновеност относно услугите, свързани 
с потребителското съдържание в дигиталната икономика, 05.04.2013 <http://www.consent.law. 
muni.cz/index.php> 
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ето за издаване на фискален касов бон при всяка направена чрез интернет магазин поръчка, 
в зависимост от избрания метод за плащане, например: 

- Плащане чрез кредитна/дебитна карта; банков превод; платежна система; пощенски 
паричен превод – Търговецът няма задължение за издаване на фискален бон. 

- Плащане в брой или чрез наложен платеж – Търговецът е длъжен да издаде фискален 
бон. 

Едно от изискванията на Закона за електронната търговия, задължава търговците, из-
вършващи електронна търговия, да предоставят на клиентите си информация, чрез която 
могат да бъдат идентифицирани. Обикновено тази информация се предоставя в т.нар. "Об-
щи условия", като освен идентификационни данни за търговеца трябва да бъдат посочени и 
механизмът за осъществяване на поръчка, методите за доставка и плащане, възможностите 
за рекламация, отказване на поръчката и връщане на стоката. Все още голяма част от бъл-
гарските интернет търговци не публикуват изчерпателна информация, чрез която да бъдат 
идентифицирани, а не липсват и сайтове, в които изцяло липсва информация за конкретен 
търговец. Най-широко прилаганият метод за заобикаляне на изискванията е публикуването 
на "Общи условия", в които е записано, че при извършване на поръчка клиентите сключват 
договор със самия сайт, като по този начин реалният търговец (физическо или юридическо 
лице) остава анонимен. В тази връзка от страна на компетентните органи (КЗП) следва да се 
предприемат постоянни мерки за мониторинг и контрол на тези интернет търговци, а когато 
търговецът не може да бъде идентифициран – сайтът да подлежи на принудително закриване. 

 
* * *  

 
Интернет търговията, както в чужбина, така и в България е бързо и неограничено разви-

ващ се отрасъл. Това развитие не следва да бъде възпрепятствано, а напротив – конкурен-
цията в сектора трябва да бъде насърчавана, което ще гарантира оптимално съотношение 
между цена и качество на предлаганите стоки и услуги. Същевременно мерките, предприе-
мани от контролните органи трябва да са насочени към стимулиране на доброволното дек-
лариране и внасяне на задълженията от страна на интернет търговците и ограничаване на 
нелегалната търговия. Контролът върху тези търговци не е съсредоточен само в една дър-
жавна институция, а е ангажимент на няколко контролни органа – Национална агенция за 
приходите, Комисия за защита на потребителите и Комисия за регулиране на съобщенията. 
За да се постигне максимална ефективност, тези институции следва да съгласуват предпри-
еманите от тях действия помежду си, както и да си сътрудничат активно в хода на контрол-
ните производства. 

В хода на контролната дейност трябва да бъде обърнато особено внимание на доставки-
те, попадащи в обхвата на понятието "дистанционни продажби", осъществявани както от 
български търговци към крайни потребители в други държави-членки, така и от чуждест-
ранни търговци към потребители в България. Съществуващите механизми за обмен на ин-
формация между данъчните органи в ЕС са основният инструмент за контрол върху този 
тип доставки. В тази връзка трябва да бъде засилено използването на тези механизми от 
страна на данъчните администрации, с цел предприемане на своевременни контролни дейс-
твия и защита на фискалните постъпления в бюджетите на държавите-членки. 
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НЕОБХОДИМО И ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ  

ПО "ДАНЪКА ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ" 

доц. д-р Любка Ценова1,  
Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград 

THEORETICAL ASPECTS OF CONCEPTION OF TAXABLE PERSON  
UNDER "TAX ON PASSENGER TAXI TRANSPORT " 
 
Abstract 
The term "tax obligation" refers to the general theoretical civil law concept of obligations.  
In the first part of the article has been made general theoretical characterization of the consept of holding 

certificate of registration issued by the Executive Director of the Executive Agency Automobile 
Administration under the procedure of the Carriage by Road Act. 

In the second part of the article has been made the major theoretical characterization of the order to 
permit for performance of passenger taxi transport, issued by the mayor of the respective municipality under 
the procedure of the Carriage by Road Act. 

The end of the article has been made conclusion that is absolutely necessary to continue development of 
theoretical researches of the local taxes. 

 Keywords: tax, passenger taxi transport, certificate, performance, municipality, taxable person 
 
Резюме 
Настоящата статия е посветена на актуална и значима тема, в която се разглеждат общите теоре-

тичните аспекти на изискванията за придобиване качеството данъчнозадължено лице във връзка с 
приложението на "данъка върху тасиметровия транспорт на пътници ", уреден в Закона за местните 
данъци и такси, в сила от 1 януари 2017 г.  

В първата част на статията е направена обща правна характеристика на индивидуалния админист-
ративния акт "удостоверение за регистрация ", който се издава от директор на Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация". 

Втората част на статията е посветена на правните изисквания към индивидуалния администрати-
вен акт "разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници", който се издава от кмета на 
общината, в която ще се извършва дейността по таксиметров транспорта на пътници. 

В заключението на статията е направен извода, че е приложен напълно нов законодателен подход 
за определяне предпоставките за придобиване качеството данъчно задължено лице по "данъка върху 
таксиметровия превоз на пътници". 

 1. Въведение 

С измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ през м. ап-
рил 2016 г.2 беше въведен нов алтернативен местен данък, наречен "данък върху таксимет-
ровия превоз на пътници" 3.  

  Обект на облагане с данъка върху таксиметровия превоз на пътници е дейността по 
извършване на таксиметров превоз на пътници4.  

                                                            
1 lubka_tzenova@abv.bg 
2 Вж ДВ, бр.32, бр.80, бр. 97 от 2016 г. и бр.9 от 2017 г. 
3 За целта се създава нов раздел VІІІ в глава втора от ЗМДТ / чл. чл. 61у - чл. 61 щ/. 
4 Понятието "таксиметров превоз на пътници" се определя по смисъла, който е вложен в ЗАП. 



484 

Придобиване качеството данъчнозадължено лице по този данък е поставено в зависи-
мост от осъществяване в правния мир на фактическите състави, предвидени в Закона за 
автомобилните превози /ЗАП/, в Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз 
на пътници1 и в ЗМДТ.  

В чл.61у, ал.3 от ЗМДТ законодателят е определил кръга на данъчно задължените ли-
ца, които имат задължението да заплащат данък върху таксиметровия превоз на пътници. 
Това са: превозвачите, които притежават два административни документа: удостоверение за 
регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено 
от кмета на съответната община. 

За получаване на удостоверение за регистрация и на разрешение за извършване на так-
симетров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община, законодателят е 
предвидил разрешително производство, уредено в ЗАП, което се състои от две самостоя-
телни административни производства, а именно производство по регистрация и производс-
твото по получаване на разрешение.  

2. Производство по регистрация 

За осъществяване контрол върху дейността по таксиметров превоз на пътници в ЗАП е 
разписан специален регистрационен режим за лицата, които осъществяват дейност по так-
симетров транспорт на пътници. Този режим има за цел да приведе в известност пред адми-
нистративния орган в лицето на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Авто-
мобилна администрация" при Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията2, тези физически и юридически лица, които отговарят на изискванията да 
бъдат вписани в регистъра на Изпълнителната агенция и са получили удостоверение за 
регистрация. 

Производството по регистрация преминава през следните последователни фази – пода-
ване на заявление за регистрация; контролно производство; заповед за вписване; издаване 
на удостоверение за регистрация. 

 2.1. Подаване на заявление за регистрация 
Началото на регистрационното производство поставя инициативата в ръцете на заинте-

ресованото лице – превозвач, с подаване от негова страна на заявление за вписване в ре-
гистъра, който Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" служебно води за 
превозвачите, на които е разрешено да извършват дейността по таксиметров превоз на път-
ници.  

В чл.12 от ЗАП е посочено, че дейността по таксиметров превоз на пътници може да се 
извършва от две категории лица:  

а/ от търговци, които притежават удостоверение за регистрация, или  
б/ от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя 

сметка. Предвидено е правоотношенията между превозвача и водача да се уреждат с писмен 
договор.  

                                                            
1 Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Издадена от Министерството 
на транспорта, Обн. ДВ. бр.109 от 1999г., послд. Изв. ДВ, бр. 67 от 2014 г. 

2 За краткост ще използваме словосъчетанието "Изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция". 
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ЗМДТ използва обобщаващото понятие "превозвачи" за лицата, които имат право да 
осъществяват дейност по таксиметров превоз на пътници. За удобство в настоящото изло-
жение, ще използваме само този термин. 

Във фактическия състав на регистрационното производство се включват поредица от 
последователни действия, които компетентния държавен орган трябва да извърши, и които 
са насочени към вписване или отказ от вписване на превозвача в публичния регистър на 
Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация". 

По своята правна същност регистрационният режим изпълнява две функции- забрани-
телна и разрешителна. От една страна с този режим се забранява на превозвачите да из-
вършват дейността по таксиметров превоз на пътници без да са получили разрешение от 
съответния държавен орган. От друга страна разрешава на превозвачите да извършват 
дейността по таксиметров превоз на пътници, едва след като са преминали през съответни 
проверки в резултат, на които е установено, че превозвачите отговарят на предвидените в 
закона условия да извършване на дейността. 

По своята правна същност заявлението, с което се отправя искане за вписване в пуб-
личния регистър на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", е частнопра-
вен документ, изготвен от лицето, което желае да извършва дейността по таксиметров пре-
воз на пътници. В заявлението се посочват правно значимите факти и обстоятелства, които 
служат като доказателства, че превозвачът изпълнява изискванията на закона да бъде впи-
сан в регистъра на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" и може да му 
бъде издадено удостоверение за регистрация.  

 Като вид частноправен документ, заявлението, с което се прави искане за вписване в 
публичният регистър към Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" по своя-
та правна същност е едно искане за разрешение за извършване на дейността по таксимет-
ров превоз на пътници. Право да подаде такова заявление е признато на всяко заинтересо-
вано лице (превозвач), което изпълнява посочените в закона изисквания. Във фактическия 
състав, който определя съдържанието на заявлението за вписване в публичния регистър е 
посочено, че в него трябва да бъдат отразени всички факти и обстоятелства, които съдържат 
данни за правно-организационната форма, чрез която правният субект извършва стопанска-
та си дейност, както и обстоятелствата, които индивидуализират стопанската дейност на 
лицето. Заявлението за вписване в публичния регистър трябва да съдържа сведения и за 
лицето, от чието име то се подава, както и да бъде подписано от искателя. Подписът на 
искателя има силата на юридически факт, с който се удостоверява истинността на съдър-
жащите се в заявлението фактически и правни твърдения. Законът посочва за действителна 
само писмената форма на искането за вписване в регистъра. Компететният държавен орган 
следва да приеме заявлението за вписване в публичня регистър само ако то е подадено от 
оправомощени по закон лица да извършат тези дейност.  

Заявлението за регистрация се подава до Изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено 
на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" по данъчната регистрация на 
превозвача. Заявлението е под формата на образец и трябва да бъде комплектувано с доку-
ментите, посочени в ЗАП и в Наредба № 34. 

Заявителят трябва да представи доказателства, и че отговаря на изискванията за благо-
надежност (добра репутация) и на изискванията за професионална компетентност. 

Изпълнението на изискването за благонадежност (добра репутация) се доказва с предс-
тавяне на свидетелство за съдимост за ръководителя на транспортната фирмата –кандидат 
за вписване в регистъра, от което е видно, че съответното лице не е осъждано за умишлено 
престъпление от общ характер, както и че не е лишавано с влязла в сила присъда от правото 
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да упражнява превозна дейност, не са му отнемани издадени лицензии през последните две 
годни и търговецът не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

 Изпълнението на изискванено за професионална компетентност се доказва с представя-
не на официални документи, от които е видно, че търговецът – ръководител на транспорт-
ната дейност има най-малко средно образование и притежава документи за успешно преми-
нало обучение, свързано с придобиване на транспортна практика. 

Моментът на подаване на заявлението за вписване в публичния регистър се определя ка-
то начален момент, от който започва регистрационното производство по издаване на удос-
товерение за регистрация за извършване на таксиметров транспорт на пътници.  

Въпросите, които могат да се поставят се отнасят до правомощията на лицето, по чиято 
инициатива е започнало регистрационното производство. Може ли заявителят да оттегли 
подадено искане за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за регистрация 
преди решението на компетентния държавен орган? До кой момент в производството таки-
ва действия могат да бъдат извършени? Има ли предвидена защита за компетентния държа-
вен орган от действия на недобросъвестни лица, които многократно биха могли да иниции-
рат започване и прекратяване на производство за вписване в регистъра? Следва да бъде 
посочено, че в закона няма изричен текст, в който да се съдържат отговори на поставените 
въпроси. Ако приложим по аналогия основанията за прекратяване на регистрацията, бихме 
могли да заключим, че оттегляне на вече подадено заявление за вписване в публичния 
регистър и издаване на удостоверение за регистрация е допустимо, когато след подаване на 
заявлението, лицето промени своето решение или настъпят факти и обстоятелства, които 
водят до отпадане на предпоставките за вписване в публичния регистър и за издаване на 
удостоверение за регистрация, с което се разрешава на превозвача извършване на дейност 
по таксиметров превоз на пътници. Например, ако срещу превозвача е започната процедура 
по обявяване в несъстоятелност или ликвидация, или по други причини. По наше мнение 
оттеглянето може да бъде направено във всеки момент от контролното производство. Тъй 
като производството започва по заявление на заинтересования превозвач, то за компетент-
ните органи няма предвидена законна защита срещу действия на недобросъвестни лица, 
които многократно биха могли да подават заявление за вписване в публичния регистър и за 
издаване на удостоверение за регистрация, което след това да оттеглят. По наше мнение 
защитата на държавния орган може да се осъществи чрез предприемане от негова страна на 
мълчаливи действия на отказ от вписване в публичния регистър за недобросъвестните лица. 

2.2. Контролно производство 
С подаване на заявлението за вписване в публичния регистър се поставя началото на 

същинското регистрационното производство. През тази фаза се преценява дали да се раз-
реши вписване в публичния регистър на заявителя, с което ще възникне за него право да 
извършва дейност по таксиметров транспорт на пътници.  

За да направи преценка компетентният държавен орган провежда контролно производ-
ство. То е затворено производство и в него не участват лицата, които са подали заявлението 
за вписване в публичния регистър. На този етап от контролното производство, изпълнител-
ният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" или упълномо-
щени от него длъжностни лица извършват преценка за законосъобразност на подаденото 
заявление. 

 По време на контролното производство компетентният държавен орган извършва про-
верка на посочените в заявлението за вписване в публичния регистър данни и обстоятелст-
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ва. Проверката има за цел да установи законосъобразността1 на изложените твърдения в 
искането за регистрация и приложените документи. При извършване на преценката за зако-
носъобразност компетентният държавен орган действа при условията на обвързана компе-
тентност. Той има задължение да констатира дали определени юридически факти, които 
правната норма изисква, съществуват в подаденото от лицето заявление за вписване в пуб-
личния регистър и в приложените документи. Когато установи, че посочените в заявлението 
за вписване в регистъра юридически факти с правно значение не съответстват на предвиде-
ните в хипотезата на правната норми, той е дължен да откаже вписването в публичния ре-
гистър и да откаже издаването на удостоверение за регистрация. Компетентният държавен 
орган няма право да извършва преценка за целесъобразност на искането за регистрация. 
Целеният резултат при провеждане на контролното производство е да се установи дали 
подаденото заявление за вписване в публичния регистър не страда от пороци.  

Например подаденото заявление може да бъде нередовно. От формална страна заявле-
нието ще бъде нередовно, ако то не отговаря на законните изисквания относно неговата 
форма, съдържание, подател или адресат, а също така, когато изхожда от нелегитимирано 
лице или от недееспособен заявител. От друга страна, заявлението за вписване в публичния 
регистър може да бъде подадено при спазване на всички изисквания за неговата формална 
редовност: да има предписаното от закона съдържание, да бъде подадено от лицето, което 
по закон има правото да подаде искането за регистрация и въпреки това да не съдържа вяр-
но твърдение, ако в действителност заявените обстоятелства не съществуват. Всеки 
заявител трябва да посочи в заявлението за вписване в публичиния регистър само тези обс-
тоятелства, които действително са настъпили и отговарят на съществуващото фактическо и 
правно състояние на лицето.  

Когато в резултат на извършената проверка от страна на компетентния държавен орган 
се установи, че заявлението за вписване в публичния регистър страда от пороци или не 
отговаря на изискванията на закона или представената в него информация е недостатъчна 
се пристъпва към процедурата за попълване на непълноти в представените документи2. 
Законът задължава, в такава хипотеза, Изпълнителна агенция "Автомобилна администра-
ция" в 10-дневен срок от подаване на заявлението и документите към него, писмено да уве-
доми заявителя за установените непълноти, които той следва да отстрани. На заявителя се 
определя 10-дневен срок, в който да попълни установените пропуски в документацията като 
ги приложи към заявлението за зписване в регистъра. Не спазването на срока прегражда 
правото на лицето да бъде вписано в регистъра. Не спазването на срока за попълването на 
установените непълноти в представената със заявлението за вписване документация е осно-
вание държавният орган да откаже мотивирано вписването на заявителя в регистъра и пис-
мено го уведоми за това свое решение. Освен изричен, отказът на изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" може да бъде и мълчалив.  

Основателността на отказа за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на 
Администартивно-процесуалния кодекс3. 

4. Заповед за вписване 

Когато подаденото от лицето заявление за вписване в регистъра и другите документи 
към него са редовни или поправени в предвидения в закона срок, за изпълнителния дирек-

                                                            
1 Вж. чл.14, ал.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, Обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г., ...... посл. изм., бр.59 от 2010 г. 

2 Вж.чл.12, ал.4 и 5 от ЗАП 
3 Вж. чл.12, ал.7 от ЗАП. 
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тор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него 
длъжностни лица възниква задължение да предприемат действия по вписване на заявителя в 
регистъра. Фазата завършва с извършване на действия по регистрация на лицето. 

В регистъра се вписват следните данни на заявителя:  
1. поредният номер и датата на регистрацията;  
2. фирмата, седалището и адресът на управление на търговеца; 
3. единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ; 
4. номерът на издаденото удостоверение за регистрация; 
5. данни за моторните превозни средства, с които превозвачът извършва превозите: 
а) регистрационен номер; 
б) идентификационен номер; 
в) марка и модел; 
г) дата на първа регистрация. 

4. Удостоверение за регистрация 

След като изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна адми-
нистрация" или упълномощени от него длъжностни лица преценят, че подаденото заявление 
е законосъобразно, извършена е вписване в регистъра, се пристъпва към последната фаза, а 
именно обективиране на тяхната воля с издаване на удостоверение за регистрация на съ-
ответния превозвач. Удостоверението за регистрация е констативния акт, с който завършва 
производството по регистрация на превозвача. 

По своята правна същност удостоверението за регистрация е облагоприятстващ индиви-
дуален административен акт, от който се създават субективни права за заявителя. С връчва-
не на удостоверението за регистрация лицето придобива качеството регистрирано лице и 
става носител на определени субективни права и задължения, произтичащи от регистрацията. 

С удостоверението за регистрация се документира в правния мир съществуването на оп-
ределени факти и обстоятелства, заявени от лицето и се съдържа разрешението, което ком-
петентният орган дава на лицето, да извършва дейност по таксиметров транспорт на пътници.  

 Опирайки се на общите теоретични изследвания, относно правната природа на адми-
нистративния акт, поддържаме тезата, че удостоверението за регистрация, издавано по реда 
на ЗАП, с което се разрешава на определени превозвачи, да извършват дейност по такси-
метров превоз на пътници съдържа белезите на индивидуален разрешителен админист-
ративен акт. Освен това бихме могли да посочим, че според приложното поле и сферата на 
проявление, удостоверението за регистрация спада към административните актовете с 
външно действие. Тъй като удостоверението за регистрация е документ, издаден от компе-
тентен държавен орган, с който се удостоверява, че определено лице е вписано в публичния 
регистър по ЗАП. Следователно с удостоверението се довежда до знанието на неограничен 
кръг правни субекти, че с разрешението на компетентен държавен орган даден превозвач е 
дадено право да извършва дейност по таксиметров превоз на пътници. 

Ако разгледаме удостоверението за регистрация в зависимост от правните последици, 
които се пораждат за адресата на акта, то можем да определим, че то има характера на об-
лагоприятстващ административен акт.  

Освен това удостоверението за регистрация, издавано по ЗАП има характера на разпо-
редителен акт, тъй като с неговото издаване и връчване, заявителят придобива права и 
задължения. Тези права и задължения превозвачът, придобива за в бъдеще, тъй като до 
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произнасянето на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна ад-
министрация" или упълномощени от него длъжностни лица, то не притежава тези права1.  

Подкрепа на нашата теза извличаме от разпоредбите на чл.12,ал.1 ЗАП във връзка с 
чл.67у, ал.3 от ЗМДТ, където е предвидено, че правото на регистрираното лице възниква от 
датата на връчване на правоимащото лице на удостоверението за регистрация. 

Следва да се отбележи, че фактът на издаване на удостоверение за регистрация от ком-
петентния държавен орган няма автоматично действие по отношение на придобиване 
качеството данъчно задължено лице по ЗМДТ за "данъка върху таксиметровия превоз на 
пътници". Удостоверението за регистрация е само необходимо, но недостатъчно условие, за 
да се осъществи фактическия състав на възникване на данъчнозадължено лице за "данъка 
върху таксиметровия превоз на пътници". За да възникне правната фигура на данъчноза-
дължено лице по този данък е необходимо да се получи и разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници от кмета на общината на територията, на която ще се из-
върши транспортната дейност. 

5. Получаване на разрешение за извършване  
на таксиметров превоз на пътници 

За да бъде завършен фактическият състав се изисква да бъде изпълнена още една пред-
поставка. Тази предпоставка е получаване на разрешение за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община. 

Процедурата по издаване на разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава 
от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице е много близка до 
вече разгледаната да получаване на удостоверение за регистрация2. 

Право да поиска издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на път-
ници има всеки превозвач, който притежава удостоверение за регистрация по ЗАП, подал 
заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз 
на пътници, няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени 
или отсрочени по законов ред. 

Разрешението се издава за срока, за който е поискано от превозвача в заявлението. В 14-
дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението или 
със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелсвата посочени в закона. За 
издадените разрешения се води регистър, който е публичен. 

Разрешението се получава, след като превозвачът заплати дължимият данък върху так-
симетров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението. 

 
Общото от правна гледна точка на удостоверението за регистрация и на разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, е че и дават акта са индивидуални админис-
тративни акта. Те се отнасят към категорията на стабилните административни актове, за 
които важи правилото, че се издават "intuito personae" и те не могат да се преотстъпват за 
ползване от трето лице3.  

 
                                                            
1 По-подробно вж. Дерменджиев, Ив и др..,Административно право на НРБ, С.1993, с.129 и 
Дерменджиев, Ив. Административният акт,С.,НИ,1985, с.25, Лазаров, К., Административно право, 
С.2006г. изд.Фенея,, с.78-88, Ценова Л.,Актуални правни аспекти на акцизите – Европейски 
измерения, С., Сиела, 2012 г., Зиновиева, Д., Дискусионни тези в административното право и процес, 
С., Сиела, 2009. 

2 Вж чл.24 а от ЗАП 
3 Вж.чл. 12, ал.1 и чл.24а, ал.6 от ЗАП 
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6. Прекратяване на регистрацията 

Фактическите състави при осъществяването, на които се прекратява действието на изда-
деното удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" и на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници, издадено от кмета на съответната община са уредени изчерпателно в чл.12,ал.8 и 
чл.24,ал.8 от ЗАП. В тези разпоредби е предвидено, че правните последици от прекратяване 
действието на издаденото удостоверение за регистрация и на разрешението за извършване 
на таксиметров превоз на пътници, проявяват своето действие за в бъдеще (ex nunc). Когато 
се осъществят юридическите факти, които водят до прекратяване действието на издаденото 
удостоверение за регистрация, компетентният държавен органи издава решение, с което 
прекратява неговото действие за в бъдеще.  

Прекратяване действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътни-
ци, се извършва със заповед на кмета, с която се прекратява неговото действие за в бъдеще.  

Разглеждайки предвидените в закона прекратителни основания бихме могли да посочим, 
че действието на удостоверението за регистрация се прекратява с настъпване на следните 
юридически факти:  

1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато: 
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с 

невярно съдържание; 
б) превозвачът престане да отговаря на изискванията за вписване в регистъра; 
в) при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени този закон и подзаконо-

вите нормативни актове, издадени въз основа на него; 
г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъ-

ществяване на дейността; 
2. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация; 
3. с прекратяване на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация; 
4. с прекратяването на дейността на едноличния търговец1. 
Прекратяване действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на път-

ници със заповед на кмета възниква при настъпване на следните юридически факти:  
1. по заявление на регистрирания превозвач; 
2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон; 
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по на Изпълнителна агенция 

"Автомобилна администрация" 
4. когато лицето има неизплатени публични задължения и за целта се уведомяван съот-

ветните органи по реда на чл. 182,ал. 2,т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс2. 

Заключение 

В заключение можем да посочим, че законодателят прилага напълно нов подход при оп-
ределяне предпоставките за придобиване качеството данъчно задължено лице за целите на 
"данъка върху таксиметровия превоз на пътници". Тези фактически състави са разпределени 
в два напълно различни по своя предмет нормативни актове, каквито са ЗАП и ЗМДТ. 

Преплитането на административно правната с данъчно правната материя не винаги може 
да се оцени преди приложението в практиката. Данъкът върху таксиметровия превоз на 
пътници е в сила от 1 януари 2017 г. и предстои да се изследват положителните и отрица-
телните страни на този нормативен подход. 
                                                            
1 Вж.чл.12, ал.8 от ЗАП. 
2 Вж. чл.24а, ал.8 от ЗАП. 
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