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ИЗ ИСТОРИЯТА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ,
НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
проф. д-р Снежана Башева,
декан на ФСФ

Трудно е на човек, който не е съвременник на създаването на нашия факултет, от което
са изминали десетилетия, да говори за него. Всичко казано ще бъде или непълно, или недостатъчно вярно. Единственото, което може да направи, е да преразкаже историята през
призмата на написаното и казаното от нашите предшественици, които са се борели, отстоявали и са успели да поставят основите на ФСФ. Четейки историята, няма да преувеличим,
ако кажем, че катедрите, които в момента са включени в състава на Финансово-счетоводния
факултет, винаги са били част от звената, стояли в сърцевината, определяли са облика на
университета и неизменно са присъствали в неговия живот. Интелектуалният потенциал на
факултета през всичките изминали години авторитетно е участвал и в органите на управление на редица стопански организации, професионални съюзи, държавни структури и др.
Независимо че ФСФ като структурно звено официално съществува от 1952 г., в него организационно се включват катедри и специалности, функциониращи в рамките на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден със заповед № 2155/
05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. За предшественици на сегашния
Финансово-счетоводен факултет най-напред могат да се приемат обособените през 1920 г.
отдели "Административно-финансов" и "Търговско-стопански". Основание за това ни дава
фактът, че водещи професори, преподавали в тях, са големите учени, оставили ярки следи в
областта на счетоводството и финансите: проф. Д. Добрев, проф. Д. Божилов, проф. Г. Т.
Данаилов и проф. П. Стоянов. Не по-малко значение има и обстоятелството, че в първите
учебни планове като учебни дисциплини са включени: "Финансова наука", "Финансово
право", "Митническа политика", "Пари – банки – борси – кооперации", "Счетоводство",
"Търговско смятане", "Наука за балансите" и др. Известно е, че насоките за обучение на
студентите в едно учебно заведение до голяма степен се разкриват от учебните дисциплини,
които са включени в учебните планове и които са преподавани на студентите.
За предшественик на настоящия Финансово-счетоводен факултет може да се приеме и
Финансовият отдел на създаденото през 1940 г. на мястото на Свободния университет за
политически и стопански науки ново Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Доказателство за това е, че към Финансовия отдел на ДВУФАН
са причислени катедрите "Наука за отделно стопанство, счетоводство и отчетност" с ръководител проф. Д. Добрев и "Финансова наука и данъчно право" с ръководител доц. Ст. Спасинчев. Преподавателите от тези катедри осигурявали обучението по дисциплините "Финансова и политическа аритметика"; "Банково и застрахователно дело"; "Данъчно право и
финансова администрация"; "Счетоводство"; "Теории на баланса" и др. Специализациите,
формирани в рамките на Финансовия отдел, са ориентирани към държавното и общинското
счетоводство; бюджетната отчетност; банковото, застрахователното и кооперативното дело;
финансите на самоуправителните тела; ревизионното и контролното дело и др.
През 1947 г. в съзвучие с идеята за нов тип научна интелигенция е създаден Стопанският
факултет при Софийския държавен университет. Той е обособен на 20.06.1947 г. и в него са
обединени Държавното висше училище за финансови и административни науки и Държавният стопански отдел на Юридическия факултет. За декан на новия факултет е избран из37

тъкнатият специалист в областта на счетоводната наука проф. Д. Добрев, което несъмнено е
признание както за големия учен, така и за катедрата "Стопанска отчетност".
Стопанският факултет през 1947 г. има осем катедри, сред които катедра "Стопанска отчетност" с ръководител Б. Берберов и катедра "Финансова наука" с ръководител проф. Г.
Свраков. Факултетното ръководство се наема с решаването на редица проблеми, които не са
изгубили своята актуалност и в наши дни. Едни от тях са:
- Какъв да бъде подходът при създаването на катедрите? Очертават се две мнения:
първото е по-малко катедри, като всяка обучава отделна специалност (например през 1950 г.
се взема решение от катедра "Политическа икономия" да се обособи нова катедра "Финанси и кредит", в която да се преподават "Финансова наука", "Кредит и парично обръщение" и др.), и второто мнение е за уедряване на катедрите, което води до съществуването
на мегакатедри (като например катедра "Политическа икономия").
- Какъв да бъде оптималният брой на специалностите? Общото мнение е, че не трябва да съществуват повече от десет специалности към факултета. През 1948 г. в него съществуват осем специалности, като сред тях са "Счетоводна отчетност" и "Финанси и кредит".
Останалите са: "Политическа икономия", "Народостопанско планиране", "Икономика на промишлеността", "Икономика на транспорта", малко по-късно се появяват "Статистика" и "Икономика на труда".
- Каква да бъде формата на обучение? През есента на 1949 г. наред с редовната форма
на обучение се появява и задочната, което се превръща в сериозно предизвикателство пред
Стопанския факултет и е важна стъпка към демократизацията на висшето образование.
- Какви да бъдат структурата и съдържанието на учебните планове и програми?
Една от първите задачи на факултетното ръководство е изготвянето на нови учебни планове
и програми. Тези планове влизат в сила през учебната 1947/48 г. Според тях в обучението
през първи курс трябва да се изучават еднакви за всички специалности дисциплини, като се
набляга на общотеоретичните. Сред тях задължително се изучават "Теория и техника на
счетоводството" и "Финансова наука". Във втори курс се изучават и специални, и общотеоретични дисциплини, а през трети и четвърти – само специални. Както знаем, тази линия се
спазва и днес.
- Какви да бъдат броят и качеството на преподавателския състав? През този период
като практика се въвеждат колективни посещения на лекции, организиране на преподавателски семинари, специализации и др.
С Постановление № 1598/30.12.1951 г. на Министерския съвет, а по-късно с Указ на Президиума на Народното събрание (в. "Известия", бр. 10 от 01.02.1952 г.) Стопанският факултет е
трансформиран в самостоятелно висше учебно заведение, което започва да функционира
официално от 1.02.1952 г. В указа по създаването на института е посочено, че той ще се
състои от четири факултета – "Планово-статистически", "Промишлено-транспортен", "Търговски" и "Финансово-счетоводен".
Във ФСФ влизат катедрите "Стопанска отчетност" и "Финанси и кредит". За първи
декан с пълно мнозинство е избран проф. Д. Йорданов от катедра "Стопанска отчетност". В
състава на Факултетния съвет на ФСФ са включени: проф. Д. Добрев, проф. Д. Йорданов,
проф. Д. Тошев, проф. Г. Свраков, проф. Св. Минчев, доц. П. Бахчеванов, доц. Г. Дечев, вр.
преподаватели Станчо Иванов, Ат. Атанасов, Ал. Георгиев и хон. вр. преподавател Хр.
Калигоров. Във ФСФ са включени две специалности – "Стопанска отчетност" и "Финанси и
кредит".
Периодът 1955 – 1995 г. е време на значими организационни промени и реформи в начина на подготовка на специалистите, което е в съзвучие с наложената теза за реорганизация на висшето икономическо образование и профилиране на икономическите вузове. Това
е труден период на отстояване на специалности, катедри и дори на съществуването на Фи38

нансово-счетоводния факултет. Тогава властват твърде полярни и крайни мнения, някои от
които не почиват на никаква логика и загърбват всякакви традиции. Стига се до искане за
закриването на специалност "Счетоводна отчетност", в която се приемат най-много студенти, и се счита, че е неоправдано съществуването на четири факултета. По отношение на
първото мненията се разделят – една част смята, че счетоводителите следва да се готвят с
отрасловите специалности, а другата част са за запазване на специалността. През 1955 г. се
взема и трудното решение за преместването на специалност "Финанси и кредит" в института в Свищов, независимо че броят на обучаваните студенти във ФСФ е 1/3.
През 1959 г. е приета нова структура на ВУЗ (приета с Постановление на МС № 184/
18.08.1959 г.), като на мястото на съществуващите към момента четири факултета са създадени два – Общоикономически и Отрасловоикономически. В Общоикономическия
факултет влизат специалностите: "Политическа икономия", "Планиране на народното
стопанство", "Статистика" и "Счетоводна отчетност". С новата структура се оформят и
петнадесет катедри. За декан на Общоикономическия факултет е избран проф. Кирил
Григоров, а за зам.-декани – доц. Коста Пергелов от катедра "Счетоводна отчетност" и доц.
Жак Аройо.
Основните усилия на новото факултетно ръководство са насочени към: инвентаризиране
на учебните планове и програми по специалности с цел премахване на дублиранията в преподавания материал. Прави се оценка на представените програми по два критерия – начин
на изработване и техническо оформяне; подобряване на обучението в задочна форма на
обучение (въведена от 1.09.1949 г.) и на екстернатната форма (въведена от 1.10.1953 г.);
повишаване на критериите при оценката на знанията; оптимизиране големината на потоците (не повече от 100 човека, по предложение на Факултетния съвет); подобряване на провеждането на държавния изпит; обвързване на научната дейност с практиката и превръщане
на катедрите в центрове на научна и учебна дейност.
Тази факултетна структура съществува до 1990 г., когато Академичният съвет взема решение ВИИ "Карл Маркс" да се преименува в Университет за национално и световно стопанство". Съгласно Правилника за устройството и дейността на УНСС, приет през 1991 г.,
са въведени нова факултетно-департаментна структура, нови учебни планове и програми.
Обособяват се четиринадесет департамента, в т.ч. департамент "Счетоводна отчетност и
контрол" с ръководител проф. Ив. Душанов и департамент "Финанси" с ръководител доц.
Асен Друмев.
С решение на Академичния съвет от 31.05.1995 г. е утвърдена нова факултетна структура на университета. Създадените департаменти се трансформират в седем факултета: "Общоикономически"; "Финансово-счетоводен"; "Отраслово-икономически"; "Икономика на
инфраструктурата"; "Международна икономика и политика"; "Управление и информатика" и "Юридически". За декан на Финансово-счетоводния факултет е избран доц. д-р Стоян
Стоянов, а за зам.-декани доц. К. Чуков и доц. Гълъбина Николова. В структурата на възстановения Финансово-счетоводен факултет са включени три катедри: "Счетоводна отчетност", "Финанси" и "Финансов контрол", които обучават студенти от две специалности:
"Счетоводство и контрол " и "Финанси". Президиумът на Висшата атестационна комисия на
заседание си от 12.06.96 г. (Протокол № 14) дава право на Факултетния съвет на Финансово-счетоводния факултет да предлага за собствени нужди научното звание "професор" на
кандидати с научна степен "доктори на науките" и научното звание "доцент" на кандидати с
научната степен "кандидат на науките" по специалности 05.02.05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" и 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". На 17. 2.1998 г. Общото събрание на факултета приема Правилник за
устройството и дейността на ФСФ. Основната му цел е да подготвя висококвалифицирани
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специалисти в областта на финансите, банковото дело, застраховането, счетоводната отчетност, финансовия контрол, финансово-стопанския анализ и одитинга с равнище на качеството на образование, съответстващо на националните, европейските и световните стандарти.
Общият списъчен състав на новия Финансово-счетоводен факултет е тридесет души.
Щатният академичен състав от преподаватели на основен трудов договор в трите катедри е
66 души, в т.ч. 4 професори, 2 извънредни професори, 18 доценти и 42 нехабилитирани
преподаватели. Броят на обучаваните студенти в редовна и в задочна форма е около 5000
души. Дейността на факултетното ръководство неизбежно е повлияна от изискванията на
приетия през 1995 г. нов Закон за висшето образование, с който се въвеждат тристепенно
висше образование, нови механизми на стандартизиране на учебните програми, единни
държавни изисквания и система за оценка и акредитация. Поради тази причина усилията на
факултетното ръководство през първия мандат на възстановения факултет основно са насочени към изготвянето, обсъждането и приемането на нова учебна документация, на програмно-устройствени документи на факултета и на доклади за самооценка и акредитация на
факултета и на специалностите. Приетата линия от факултетното и катедреното ръководството е за засилване на специалното обучение по финанси и счетоводство, включвайки повече и подходящи финансови дисциплини в учебните планове на специалност "Счетоводство
и контрол" и обратно – включване на специални счетоводни дисциплини при обучението на
студентите от специалност "Финанси", линия която следваме и до днес. Факултетното ръководство трябва да се справи и с решаването на редица проблеми, свързани със: практическото обучение на студентите; организирането и провеждането на преддипломен стаж;
формата и начина на тяхното дипломиране; оптимизирането на учебната заетост и др. През
този период започва да функционира и Атестационната комисия към Финансовосчетоводния факултет, чийто първи председател е проф. Пенка Стефанова. Поставя се началото и на дистанционната форма на обучение в ОКС "магистър" в две специалности "Счетоводство и контрол" и "Публични финанси". Тук не можем да не споменем важната роля
на факултетното ръководство (и особено на декана доц. д-р Стоян Стоянов) за разработването на качествено нови учебни програми, в които акцентът пада върху самостоятелната
работа на студентите. Адмирация им към всички преподаватели, които приеха присърце
тази задача и разработиха нови учебници и учебни помагала, адаптирани за дистанционната
форма.
През месец декември 1999 г. за декан на Финансово-счетоводния факултет е избран
проф. д.ик.н. Михаил Динев, а за зам.-декани доц. К. Чуков (зам.-декан по учебната работа)
и доц. Гр. Вазов (зам.-декан по научноизследователската дейност).
От месец март 2001 г. до месец ноември 2003 г. декан на Финансово-счетоводния факултет е доц. Григорий Вазов, а зам.-декани – доц. К. Чуков (зам.-декан по учебната работа)
и доц. Огнян Симеонов (зам.-декан по научноизследователската дейност). Общият списъчен
състав на Факултетния съвет през втория мандат е 32-ма души, в т.ч. 24 хабилитирани преподаватели, трима нехабилитирани, един докторант и четирима студенти. Броят на студентите, обучавани във факултета към 1 ноември 2003 г., е 3692 души. Учебната дейност във
Финансово-счетоводния факултет през този период се осъществява в съответствие с мисията и целите на Университета за национално и световно стопанство. Ръководството на ФСФ
концентрира усилията си към актуализиране и изготвяне на нова учебна документация
(учебни планове, учебни програми и квалификационни характеристики) във връзка с акредитирането на специалностите "Финанси" и "Счетоводство и контрол". Сериозно внимание
се обръща на подобряване административното обслужване на студентите от специалностите
във факултета, подобряване на трудовата дисциплина, утвърждаване и разширяване на
практиката за провеждането на анонимни анкети сред тях и на академичното израстване на
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преподавателите. Възродена е традицията по тържественото връчване на дипломите на
абсолвентите от факултета.
От месец ноември 2003 г. до месец ноември 2007 г. декан на Финансово-счетоводния
факултет е доц. д-р Григорий Вазов, а зам.-декани са доц. Огнян Симеонов (зам.-декан по
учебната работа), доц. Снежана Башева (зам.-декан по научноизследователската дейност).
На 13.02.2007 г. с решение на Факултетния съвет е избрана доц. Силвия Трифонова за зам.декан по международното сътрудничество. Общият списъчен състав на факултета през
третия мандат е 36 души, в т.ч. 28 хабилитирани членове, трима нехабилитирани, трима
докторанти и двама студенти. Академичният състав на факултета включва 31 хабилитирани
преподаватели, в т.ч. трима професори, двадесет и осем доценти и 38 нехабилитирани. През
този период заедно с Атестационната комисия към Финансово-счетоводния факултет започват да функционират още две комисии – Комисията по качество на обучението и акредитацията с председател доц. Снежана Башева и Комисия за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити с председател доц. Григорий Вазов. В съответствие с основните принципи на управление на качеството в УНСС ръководството на факултета приема за
реализация следните цели: осигуряване и поддържане на съответствието на учебния и научноизследователския процес с научната и образователната политика на университета; актуализиране на учебната документация за всички образователни степени и форми на обучение
при отчитане мнението на студентите и мнението на потребителите; осигуряване на ефективна учебна практика във водещи организации; създаване на условия за мобилност на
обучението на студенти и докторанти, поддържане и развитие на научноизследователската
активност на академичния състав. От извършените вътрешни одити през периода 2006 –
2007 г. на ФСФ за оценка на качеството на обучение и на академичния състав са давани
положителни оценки. Работата на Комисията по качество на обучението и акредитацията е
включена в т.нар. "добри" практики на университета. Във връзка с институционалната акредитация на УНСС ръководството на факултета осъществи огромна по обем и добра по качество работа, свързана с изготвянето на необходимата учебна документация. Същевременно усилено се работи за разширяване на кръга от предлаганите магистърски програми. През
септември 2007 г. е получена четиригодишна акредитация за съвместна магистърска програма с университета Нотингам Трент – Англия, за обучение в два семестъра в УНСС и един
в Нотингам. През октомври 2007 г. е приет и утвърден от Академичния съвет учебният план
на специалност "Финанси"-Европейска парична интеграция – ОКС "магистър", със срок на
обучение от една година. През ноември 2007 г. са приети учебните планове по специализации "Одитинг" и "Данъчен контрол" в ОКС "магистър". С цел подобряване на работата с
докторантите през този мандат е поставено началото на ежегодни срещи на деканското
ръководство с докторантите на факултета и се предприемат редица мерки за осигуряване на
необходимите условия за спазване на индивидуалните планове, както и за по-дейно включване на докторантите в работата на факултета. Особено внимание се обръща на академичното израстване на преподавателския състав от факултета. През мандатния период са избрани един професор и четирима доценти, а десет души са получили научната степен "доктор". Факултетното ръководство съхранява и доразвива практиката за организиране на факултетни и катедрени прояви, като се засилва международното присъствие в тях. Организирани са шест научни конференции с международно участие, в които взема участие целият
академичен състав на факултета. Независимо от голямата активност на академичния състав
като проблем се очертава недостатъчното му участие в научни форуми извън факултета и
особено в чужбина, както и в колективни научни изследвания. Незадоволително е и участието на студенти и докторанти в такива изследвания.
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През периода декември 2007 г. – ноември 2011 г. декан на ФСФ е проф. Огнян Симеонов, а зам.-декани доц. – Даниела Фесчиян (зам.-декан по учебната работа), доц. Бойчинка
Йонкова (зам.-декан по научноизследователската дейност) и доц. Силвия Трифонова (зам.декан по международното сътрудничество). Новото ръководство насочва усилията си към:
разкриване на нови магистърски специалности в редовна и дистанционна форма; разкриване и утвърждаване на специалност "Финанси и счетоводство" в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" в ОКС "бакалавър"; създаване на подходящи среда за
увеличаване на броя на обучаваните в ОКС "доктор"; продължаване на магистърската програма с университета в Нотингам-Трент; организиране на научни форуми с международно
участие; въвеждане на общообразователни стандарти като основа при разработването на
учебните планове и програми и осигуряване на подходящи условия за научното израстване
на академичния състав. Следва да се спомене, че през този мандат са присъдени осем звания
за професори и девет за доценти, а един придобива научната степен "доктор на икономическите науки". В периода 2007 – 2011 г. са защитени тридесет и седем докторски дисертации. Броят на обучаваните студенти във факултета през периода е над 3800 души, което го
превръща в един от най-големите факултети не само в УНСС, но и в България. За периода
2007 – 2011 г. броят на издадените монографии на преподаватели от факултета е 69, в т.ч. 9
в чужбина, 108 студии, от които 20 в чужбина, и 404 статии, в т.ч. 58 в чужбина. Важна
стъпка за оформяне облика на ФСФ и подчертаване на неговата уникалност и важност е
институционализирането в отделно поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" на
трите специалности, изучавани във факултета, за което безспорно заслугата е на декана
проф. Огнян Симеонов и ръководителя на катедра "Финанси" доц. Стоян Александров.
През периода декември 2011 г. – ноември 2015 г. декан на ФСФ е проф. Снежана Башева, а зам.-декани проф. Маргарита Александрова (зам.-декан по учебната работа), доц.
Олег Димов (зам.-декан по научноизследователската дейност) и доц.Румяна Пожаревска
(зам.-декан по международното сътрудничество). През този период политиката на ръководството на ФСФ е насочена към: създаване на стабилни взаимоотношения с найавторитетните международни професионални организации в света (Института на експерт
счетоводителите на Англия и Уелс и Асоциацията на експерт счетоводителите- АССА ) за
разработването на съвместни програми и съвместно признаване на изпити;създаване на
устойчиви връзки със средното образование; повишаване на практическото обучение на
студентите чрез изграждане и развитие на тренировъчни фирми и бизнес игри; създаване на
възможности за публикуване в престижни международни издания и участие на академичния състав в научни проекти; създаване на устойчиви връзки с най-авторитетните институции в РБългария; създаване на трайни връзки с водещи университети от Европа; създаване
на възможности за участие на академичния състав на ФСФ при обсъждането и разработването на съвременната нормативна база в областта на счетоводството,контрола и финансите;
разширяване и задълбочаване на връзките с бизнеса.
През периода 2011-2015 г., по инициатива на ръководството на ФСФ бяха :
- сключени договори за сътрудничество между УНСС и Полтавский университет экономики и торговли; Луцкий национальный технически университет- Украйна; Болонския университет, Университета на Сплит, Университета на Риека, Лодзки технически университетПолша;
- беше подписано рамково споразумение "Partner in learning" между УНСС и Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW);
- беше подписан Меморандум за сътрудничество между УНСС и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants –
АССА);
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- бяха подписани меморандуми за съвместно сътрудничество с Института на дипломираните експерт счетоводители –ИДЕС; Института на вътрешните одитори в България –
ИВОБ; Комисията за публичен надзор пад регистрираните одитори- КПНРО; Асоциацията
на сертифицираните експерти по разкриване на измами-АСЕРИ; Камерата на независимите
оценители в България –КНОБ; Инвестор БГ.
Най-големият успех на академичния състав на ФСФ през периода 2012-2015 г. са получените акредитации от Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс ( ICAEW)
и Асоциацията на експерт –счетоводителите (ACCA). Двете акредитации са доказателство
за високото качество на учебните програми и на обучението на студентите от ФСФ. Те позволяват да бъдат признати значителен брой изпити, при кандидатстване за придобиване на
тази професионална квалификация от студентите завършили специалностите от ФСФ. Получаването на двете акредитации превърна УНСС в единственото висше учебно заведения в
РБългария и в Европа придобило признание от световни професионални организации в
областта на счетоводството и одита.
Какво е състоянието на Финансово-счетоводния факултет сега?
Към настоящия момент в структурата на ФСФ са включени три катедри – "Финанси",
"Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол". Катедра "Финанси" включва академичен
състав от 41 преподаватели, от които 5-ма професори и 13 доценти. Ръководител на катедрата е доц. д-р Пресияна Ненкова. Катедра "Счетоводство и анализ" има академичен
състав от 28 преподаватели, от които 4-ма професори и 15 доценти. Ръководител на катедрата е проф. д-р Снежана Башева. Катедра "Финансов контрол" има академичен състав
от 17 преподаватели, от които 1 професор и 6-ма доценти. Ръководител на катедрата е проф.
д-р Огнян Симеонов.
Във факултета съотношението – професор/доцент/гл. ас./ас., е: 10/34/27/15.
Във ФСФ се обучават студенти в ОКС "бакалавър" по следните специалности:
"Счетоводство"; "Финанси"; "Финансов контрол"; "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език"; "Счетоводство и контрол" – дистанционно обучение и "Финанси, счетоводство и контрол".
В ОКС "магистър" се обучават магистри по специалностите:
"Финанси", "Счетоводство", "Счетоводство и контрол", "Европейски бизнес и финанси",
"Финансов мениджмънт", "Финанси със специализация Публични финанси", "Макроикономика и финанси", "Банково дело и международни финанси", "Публични финанси", "Счетоводство със специализация Финансова отчетност", "Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", "Счетоводство със специализация Счетоводство и бизнес анализ", "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език",
"Одитинг", "Финансов контрол и финансово право", "Международни финанси и бизнес".
В ОКС "бакалавър" се обучават 1844 студенти, а в ОКС "магистър" – 734 студенти редовна форма и 465 – в дистанционна. Общият брой на обучаваните студенти във Финансово-счетоводния факултет е 3043 души. Броят на докторантите е 53, в т.ч. 15 – редовна форма, 30 – задочна, и 8 са на самостоятелна подготовка. Следва да се отбележи, че във факултета се обучават над 40 % от магистрите в университета, като щатният преподавателски
състав е малко повече от 16 % от преподавателския състав в университета. Във връзка с
това може да се помисли за стимулирането на този състав, като се вземат предвид тяхното огромно натоварване и напрежение.
ФСФ е най-популярният факултет в УНСС. Според някои причината е конюнктурна. Но
това е само едната страна. Другата, която в никакъв случай не трябва да се подценява, е
качествената страна, свързана със:
- Първо, с предоставяне на съвременни знания – във ФСФ обучението се осъществява
по учебни програми,които постоянно се актуализират според последните постижения в
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областта на финансите, счетоводството и контрола. И трите основни специалности към
ФСФ се водят от специализирани катедри. Историята неведнъж е доказала, че най-пълни,
съвременни и полезни знания се получават, ако са получени от преподаватели, работещи в
точната научна област и институционализирани в катедра. Тя е онова звено, което е в състояние да организира, мотивира и да създава ново знание.
- Второ, с високата квалификация и компетентност, богата теоретична подготовка и
практически опит на преподавателския състав. Защо е възможно това? Защото преподавателите в годините на прехода не останаха пасивни наблюдатели на промените, а бяха дейни
участници и творци в този процес, откъдето научиха много. Натрупаният опит им позволи
да дефинират проблемите и да търсят техните решения. По този начин се развива и самата
теория. Голяма част от хабилитирания състав на факултета се включи в разработването на
новата нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и контрола. Проф. д.ик.н.
Иван Душанов, проф. Коста Пергелов, проф. Стоян Дурин, проф. Стоян Стоянов и др. участваха активно при написването и приемането на първия Закон за счетоводство и на Националните счетоводни стандарти. В настоящия момент проф.Стоян Стоянов,проф.Снежана
Башева,доц Бойка Брезоева,доц.Румяна Пожаревска са членове на експертна работна група
към МФ, отговаряща за съвременната счетоводна нормативна база и счетоводна политика.
Част от състава на факултета участва и във възстановяването на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС),а проф. Стоян Дурин и проф. д.ик.н. Михаил Динев
са били негови председатели. Понастоящем проф.Стоян Стоянов е член на УС, проф. Снежана Башева и доц.Мариана Михайлова са членове на Съвета по качество на одиторските
услуги и Дисциплинарния съвет, а проф. Емилия Миланова е главен редактор на списанието
на ИДЕС.
Членове на Финансово-счетоводния факултет участват в създаването на Сметната палата
и преструктурирането на Държавния финансов контрол. Първият избран председател на
Сметната палата е проф. д.ик.н. Михаил Динев, а по-късно проф. д.ик.н. Иван Душанов
става неин член.
Членове на Финансово-счетоводния факултет се включват активно в преструктурирането на банковата система и утвърждаването на Банковия надзор – проф. Емилия Миланова,
проф. Милети Младенов, доц. Емил Хърсев и др., заемаха важни позиции в Българска народна банка.
Преподавателският състав се включи активно в разработването и решаването на проблеми, свързани с търговската несъстоятелност и ликвидация. Следва да се отбележи, че
няма член на Финансово-счетоводния факултет, който да не е бил на специализация и да
не е придобил специализирани знания и умения. Голяма част от състава са дипломирани
експерт-счетоводители,вътрешни одитори, лицензирани оценители или финансови анализатори.
Какви са ключовите перспективи за развитието на факултета?
- На първо място: разширяване участието на академичния състав на факултета в проекти, като стратегическата цел е излизане извън рамките на проектите по НИД на УНСС –
участие в Хоризонт 2020 и други Европейски образователни програми. Ефектът ще бъде от
една страна усъвършенстване на учебните програми и лекционния материал, а от друга
възможност за публикуване в реномирани списания и популяризиране на нашите идеи;
- На второ място: иницииране на срещи с представители на бизнеса в РБългария и въвеждане на чуждестранната практика за донорство с цел развитие на младите кадри във
факултета;
- На трето място: актуализиране на палитрата от магистърски програми в редовна и
дистанционна форма, като се търси възможност за създаване на устойчиви връзки с бизнеса
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и професионалните организации. Последното е свързано с осигуряване на възможност за
гъвкавост при изготвяне на учебните планове и даване на право на факултета да определя
дисциплините, отчитайки спецификите на всяка предлагана специалност;
- На четвърто място: утвърждаване и развитие в ОКС Магистър на специалности на
английски език и поставяне на основи за развитие на интелектуалния фрайчайзинг / обучение на чуждестранни студенти или обучение в чужди страни);
- На пето място: задълбочаване на връзките с потребителите на нашите кадри и със завършилите възпитаници на университета,засилване на ролята на Алумни клуба;
- На шесто място: въвеждане на онлайн преподаване чрез системата Блек борд,;
- На седмо място: утвърждаване на специалност "Финанси и счетоводство" в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", като с това се създават нови възможности в процеса на обучение за български и чуждестранни студенти и за тези, които
изпълняват мобилност по програма "Еразъм";
- На осмо място: въвеждане на летен семестър чрез онлайн преподаване на български и
английски с цел издигане престижа на университета и привличане на студенти и докторанти;
- На девето място: разширяване участието на академичния състав в експертни групи,
което ще доведе до повишаване на рейтинга на Университета и ще окаже силно влияние
върху формирането на обща положителна качествена преценка за даден кандидат, която е
необходима за неговото израстване като научен работник.
За да бъдем успешни ние трябва :
- Да отчитаме факта,че образованието днес трябва да създава стойност,което означава
нашите студенти да придобиват умението и компетенцията да взимат решения,да
анализират,да изказват мнение и да имат способност да мислят;
- Да търсим начини да привличаме младите хора;
- Да работим активно с бизнеса и институциите;
- Да се съобразяваме с целите,задачите и перспективите за развитие на УНСС.
Завършвайки, искам да благодаря на ръководителите на катедрите към факултета и на
целия академичен състав, които полагат значителни усилия за цялостното развитие на факултета.
Искам да благодаря на настоящото и на предишните ръководства на университета, които
с политиката и дейността си превърнаха УНСС във водещо учебно заведение в Р България и
създадоха условия за израстване и развитие на академичния състав.
Искам да благодаря на всички наши партньори от бизнеса и професионалните организации за подкрепата и оказаното доверие.
Накрая благодаря на студентите от факултета, към които изискванията непрекъснато
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ЕДНА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО
В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
(Тема за дебат)
проф. д.ик.н. Иван Душанов

Резюме
Изложени са научни аргументи по застъпената в доклада теза за бъдещето на счетоводството в
глобалния свят. В полза на тази теза са цитирани мисли на видни учени – счетоведи от световна величина. Обоснована е авторовата теза за счетоводството като инструмент на информационното осигуряване на закона за стойността и на свързаните и произтичащите от него стойностни категории. На тази
база е изведено и заключението, че при наличието и действието на този закон счетоводството в глобалния свят става по- важно от когато и да било.
Ключови думи:
Закон за стойността, стойностни категории, Карл Маркс, Йохан Фридрих Шер, Пол Самуелсън, П.
Д. Солозано, механизъм.
Резюме
Представлены научные аргументы относительно затронутого в докладе тезиса о будущем бухгалтерского учета в глобальном мире. В пользу этого тезиса цитируются видные ученые мирового масштаба в области учета. Обосновывается тезис автора о бухгалтерском учете как инструменте информационного обеспечения закона о стоимости и связанных с ним, а также вытекающих из него категорий
стоимости. На этой базе делается заключение о том, что при наличии и действии упомянутого закона
бухгалтерский учет в глобальном мире становится еще более важным, чем когда бы то ни было.
Ключевые слова:
Закон о стоимости, категории стоимости, Карл Маркс, Йохан Фридрих Шер, Пол Самуэльсон,
П.Д.Солозано, механизм
Abstract
This publication presents scientific arguments on the thesis for the future of accounting at global level
highlighted in the report. In favour of the thesis the author quotes thoughts of distinguished world famous
scholars – accountants. The author’s thesis about accounting as a tool of information provision of the law of
value and the value categories, related to and originating from it, is substantiated. On this basis the author has
made the conclusion that in the presence and effect of such law the global accounting becomes more
important than ever.
Key words:
Law of value, value categories, Karl Marx, Johann Friedrich Scher, Paul Samuelson, P.D. Solozano,
mechanism

Още с появата му като научно формирало се и издържало векове повеите на времето,
счетоводството – тази велика творба на човешкия гений, е било, и сега e – в епохата на интернационализацията на капитала и електронизацията в управленския процес, обект на концепции и догадки за отмирането му, за преливането му в други системи. Тезис за неизбежния му край се появи още в началото на изграждането на автоматизирани системи за управление сред някои среди през 70-те години на миналия век в Съветския съюз 1, който тезис
1

Най-ярък сторонник и пропагандатор на тезата за загубване значението на счетоводството при АСУ
бе Абел Газевич Аганбегян – член кореспондент на Академия на науките на СССР и директор на
Института по икономика и организация на промишленото производство при АН на СССР. Тезата се
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набързо се възприе и у нас от дейци в областта на икономиката и организацията на труда.
Загубване самостоятелността на счетоводството като научно знание и практикоприложна
дейност на хората, посветили живота си на професията отново намери неотдавна мястото си
и на Интернет страницата на Vesty.bg1.
Тази публикация – според нас, е индикация на принизяването на счетоводството предимно от среди на сивата икономика. Според нас това не е случайно и маловажно – винаги,
със засилване способите и методите на корупцията опитите за ерозиране на счетоводството
идват на дневен ред!
Независимо от тези опити за принизяване ролята и мястото на счетоводството от негови
ликвидатори, и сега са напълно актуални – със съвременното си звучене, научните тези и
обобщения за него на видни учени от миналото. Ролята и непреходния характер на счетоводството са характеризирани с абсолютна точност от швейцарския учен Йохан Фридрих
Шер (1846-1924) като "като непогрешим съдия на миналото, необходим спътник и ръководител на настоящето и надежден консултант относно бъдещето на всяко стопанско предприятие"2. Испанският автор П.Де Солозано сочи, че "… без счетоводството
светът би бил неуправляем и хората не биха могли да се разберат един с друг"3.
Настоящето и бъдещето на счетоводството изразяват и световно известни мислители.
Видният деец и автор в науката "Икономикс" и дългогодишен съветник на президентите на
САЩ Кенеди и Джонсън – Пол Антъни Самуелсън категорично заявява, че "нашият век –
е век на машините. Но той е и век на отчетността"4. Научната прогноза за бъдещето
на счетоводството е обоснована от Карл Маркс, пишейки че "при запазването на общественото производство, определянето на стойността става преобладаващо
(vorherschend) в такъв смисъл, че регулирането на работното време и разпределението
на обществения продукт между различните групи на производство, най-после счетоводството, което обхваща всичко това, стават по-важни от когато и да било"5.
И все пак – независимо от категоричността на посочените виждания за счетоводството и
неговата роля в управлението, стои въпроса: Кои са научните основания за бъдещето му
в глобалния свят – сега, когато огромна част от човечеството на нашата планета чертае
развитието си в условията на значим по мащабите си обществен дебат – да или не на глобализма.

съдържа в статията му "Тенденции на развитие на методите на управление на икономическите
системи", публикувана в Сборник статии под надслов "Автоматизираные системы управления", Изд.
"Экономика", М., 1972, с.187.

1

Сериозни доводи и всестранна научна аргументация срещу тези схващания беше изложена
на организираната и състояла се в Москва на 3 и 4 април 1975 г "Всесоюзная конференция
по бухгалтерскому учету" на тема: "Совершенствование бухгалтерского учета в
современных условях управления производством" на която бяха изнесени (в четири
секции) общо над 106 доклада от учени и автори от счетоводната практика по въпросите за
ролята на счетоводството и мястото му в условията на АСУ (докладите от конференцията
са поместени в 5 тома) – б.м. – И.Д.

От 20 февруари 2017 г. под заглавието "Ако работите тези професии, време е да ги смените".
Първата професия, посочено като излишна е "счетоводител".
2
"Счетоводство и баланс", Москва, Экономическая жизнь, 1925, с. 396. Цит. По Я.В.Соколов и
В.Я.Соколов. История бухгалтерского учета, з-е издание. М. Изд. Магистр, 2009, с. 115.
3
Пак там, с. 83.
4
П.Самуэльсон. Экономика. Вводный курс. Изд. "Прогрес", Москва, 1964, с. 112.
5
К. Маркс. Капиталът, т.ІІІ, Изд. БКП, 1953 г., с. 866.
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Отправна точка в съжденията по въпроса и тук – както пише проф. Коста Пергелов1, е
творчеството на проф.д-р Димитър Добрев, който "е първият крупен български учен – счетовед, който се застъпва за прилагане на т.нар. икономическо направление в счетоводството
и дава своя принос за налагане и укрепване на реалистичното, научното начало при интерпретиране на счетоводството. Заръката му (е – добавката е моя – И.Д.): "Счетоводството да
не се третира като една шаблонна аритметична техника, почиваща на формална принципна основа, а като една логична и цялостно изградена система на обективизирани стопански парично-стойностни величини, движещи се по линията на тяхната стопанска
обусловеност и каузална връзка и разкриваща двигателната, пулсираща сила и икономическа жизненост и мощност на стопанските единици"2.
На тази база – според нас отговорът на въпроса е свързан и зависи от наличието и действието на законите на стоковото производство, което производство – в условията на глобализацията, ще достигне своя апогей – предимно в несъществуващи досега мащаби на функциониращи крупни икономически системи. Водещо значение безспорно ще има – както и
досега действието на закона за стойността – в качеството му на закон за еквивалентния
обмен на стоките, съгласно който производството и обменът на стоките се извършва на
основата на разходите за обществен труд. Регулаторната функция на този закон при разпределението на средствата за производство и на труда в отраслите на народното стопанство
ще стане – както никога, основния двигател в икономиката на глобалния свят.
В условията на стоковото производство законът за стойността създава исторически
обусловени продукти с преходен характер – икономическите категории: пари, стока, себестойност, производствени фондове, капитал, печалба и др. Те способстват за обобщаване
явленията в икономическия живот на хората – при наличието на отчетна информация за тях,
т.е. и те се нуждаят непрекъснато от информационно осигуряване на исторически обусловените категории и процесите, които протичат в тях. Това информационно осигуряване се
осъществява от съответен механизъм, формиран като самостоятелна система – счетоводството.
От изложеното дотук може да се направи извода, че счетоводството е обективно присъщ и необходим на стоковото производство механизъм, който обслужва информационно действието на закона за стойността и произтичащите и свързаните с него икономически
категории. Като такъв механизъм счетоводството се е формирало исторически като сложна
динамична вероятностна информационна и аналитична контролна система, способна да
осигури паричностойностната информация за мислено обобщаване на процесите, протичащи във фазите на единния производствен процес – за нуждите на управлението на този
процес.
Горният тезис е основанието за отговор на въпроса за бъдещето на счетоводството в условията на глобалния свят: то е било, е и ще съществува при наличието на стоковото
производство, чието регулиране се извършва от закона за стойността. Без този механизъм – счетоводството, икономическите категории биха били неустановими по характер и
размер и тяхното целево използване би било невъзможно! В този смисъл може да се приеме
че е близка до истината мисълта, че "счетоводството е алгебрата на политическата икономия".

1

Проф. Коста Пергелов. Към по-всестранно и задълбочено изучаване и прилагане на теорията на
счетоводството. Теория на преподаването и научните изследвания в областта на счетоводството.
Научна конференция. 25-26 септември 2006 г. Университетско издателство "Стопанство". София,
2007, с. 17.
2
Пак там, стр. 17.
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Като категоричен израз на реално съществуващите общественопроизводствени отношения на хората, икономическите категории имат исторически характер поради което те се
променят – съобразно производствените отношения, които изразяват.
При прехода от един начин към друг начин на производство и те се запълват с ново съдържание. Този им характер изисква адаптирането на механизма, който информационно и
вътрешноконтролно ги обслужва – счетоводството, със съответен модел на неговата организация. Един е този модел при простото стоково производство, друг – сега, в епохата на
интернационализацията на капитала във формираните мултинационални компании като
корпорации, които вече се нуждаят от единен общоприет международен счетоводен език
и единна по обхват и характер на действие счетоводна организация.
Следователно, характеристиката на счетоводството като механизъм не следва да се приема, че то е някаква своеобразно застинала система. То – както се посочи по-горе, е сложна
динамична вероятностна система и като такава се развива и усъвършенства. Съвременната
електронизация способства за разширяване аналитичността на счетоводно информационните потоци на системата и за засилване и утвърждаване на аналитикопрогнозната ѝ функция
при управлението на икономическата система – предприятието. Това е пътят и предпоставката за неговото усъвършенстване като средство за контрол и мислено обобщаване транзакциите на капитала, породени от действието на закона за стойността и свързаните с него
икономически категории във фазите на единния възпроизводствен процес.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЕДНО БОГАТО ТВОРЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО – СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФЕСОР АТАНАС МИТЕВ АТАНАСОВ
(19.01.1916  29.09.1987)
проф. д.ик.н. Михаил Динев,
катедра " Финансов контрол "

Яркото присъствие в науката не гасне, забележимо или не се предава в творческите гени
на поколенията научни слетовници. Тези, които сме се докосвали до творческия ген на
професор Атанасов и сме черпели с пълни шепи от богатството на научно му творчество, не
само помним,но и предаваме за следващите поколения кълновете на бъдещите
предсказания,които бяха дело на една всеотдайна на творческия напредък личност. Дори
суховатите биографични данни за него подсказват трудния,пълен с препятствията на живота
път, неутолимата жажда за знание, висок морал при всички обстоятелства,строгост и
взискателност лично към себе си, не по-малко и към другите, винаги с мисъл за обгрижване
на талантите, определяйки тяхното бъдеще не само с постигнатото,но и с откроен стремеж
към новостите,към наука за утрешните дни. Имената на учени до него и свързани с него
имат известност и в днешната научна история на УНСС – проф. д-р ик.н. Иван Душанов,
проф. д-р ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Бисер Славков, проф. д-р Емилия Миланова.
Всички те и още много други негови ученици, творчески обогатиха теорията и
практиката,успешно ръководиха най-големите контролни системи в България. Дори само
това да е заслуга на проф.Атанасов, стига,за да усетим силата на неговите научни и
педагогически подходи,умението да завладява пристрастието на своите ученици към
творческото развитие на контрола не само в България.
Неизбежно е в такива случаи да се напомнят някои биографични данни, макар че те ще
са част от доказателствата за извървения стръмен път на науката нужен за всеки,който е
тръгнал към нейните върхове. Проф.Атанас Митев Атанасов е роден на 19 януари 1916 г. в
с. Бодрово, Първомайско. Баща му е убит в първата световна война и той остава сирак от
рождената си дата. Завършва висше икономическо образование в тогавашния ДВУФАН
(Държавно висше училище за финансови и административни науки). Забележителни са
неговите политически прояви като член на тогавашната младежка организация на
Земеделския съюз (ЗМС). Арестуван от полицията,преследван за убежденията си той
участва активно в прояви като студентския протест срещу лекцията на фашисткия професор
Дойч от Германия,една забележителна акция на българското студентство,както и в много
други акции и политически мероприятия. Асистент в ДВУФАН, а по-късно доцент и
професор във ВИИ "К.Маркс",преподава и развива активна изследователска дейност по
финансов контрол,анализ на стопанската дейност, стенография. Той е и основател и първи
ръководител на катедра "Общ и специализиран контрол" (днешна катедра "Финансов
контрол "), ръководи научно- изследователската лаборатория по
управление на качеството. С присъщата си енергичност организира и ръководи
курсовете по контрол в Школата за следдипломно обучение (Държавен контрол, Държавен
финансов контрол, Ведомствен контрол, Контрол върху качеството на). В работата на
школата се привличат за участие най-добрите специалисти,хабилитирани преподаватели от
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различни ВУЗ. Най-малката и най-млада катедра ръководи най-много курсове за
следдипломно обучение и създава учебен процес в съвременен стил, с привличане на
наличния научен потенциал от цялата страна.
Колеги от онова време разказват за една негова проява,която е пример за чест и висок
морал.След 9.09.1944 г. патриарха на българското счетоводство, известен учен и бивш
ректор на Свободния университет проф. д-р Димитър Добрев е обявен за буржоазен
професор и предложен за освобождаване от работа като преподавател. Тогавашният
асистент Атанасов защитава открито своя професор и доказва неговата изключителна роля
за развитието на българската икономическа наука и в частност на българското счетоводство.
Отдалечени от онова време трудно е да си представим как би изглеждала подобна реакция в
днешно време,освен ако разбира се, гражданската чест и морал не са поставени на висок
пиедестал. Тази част от биографията на проф.Атанасов споменавам,за да откроя неговата
честност, откровена прямота,което много често по-скоро му носи беди,отколкото лични
ползи. Строг и взискателен към себе си и към останалите, той създава не само впечатляващ
обем научна продукция, но и кадри с известност и принос в науката и практиката на
финансовия контрол. Дълъг е списъка от заглавия но все пак някои от тях още от началото
на неговата научна кариера,други в апогея на една дълбока,творческа мисъл: Икономика на
предприятието (С., 1949 г.), Стопански анализ на резервите на капиталистическите
предприятия (С., 1949 г.), Контрол и ревизия на стопанската дейност на предприятията
( С,1950 г.), Стопански и финансов контрол в НРБ, (в различно съавт. 1981, 1984 г.), Контрол
върху качеството на промишлената продукция, ( С., 1964 г.), Контрол върху стопанската и
бюджетната дейност (в съъавт. С., 1968 г), Финансов контрол (в съав. 1985 г.), Ефективност
на контрола по качеството на продукцията (С., 1970 г.), и още много други,учебници (по
стенография например), монографии, студии, статии.
И все пак не количеството научна продукция е характерен белег за творчеството на
проф.Атанасов. По тематика и по съдържание неговите научни изследвания са не само в
съзвучие с проблемите на времето,но и отварят множество прозорци към бъдещето.
Всъщност, с това той завладява своите последователи,предизвиква ги да виждат
очакваното, а не само случващото се. Негова е идеята контролът да се определя като
обществено, критично обществено отношение, да се разглежда като кибернетичен
усилвател, по израза на Р. Ежби, да се проследява и оценява в системата за управление. Във
времето,когато науката за управление и кибернетизация на управлението в България е в
своето начало, проф. Атанасов насочва вниманието на своите възпитаници към усвояване на
новото знание и неговото адаптиране към проблемите на контрола. Пример, значим и днес,
стига да разбираме,че науката е силна,когато гледа напред и отброява времето на духовния
напредък, десетилетия и повече напред.
Забележително присъствие в литературната съкровищница на контрола са издадените
две книги от проф.Атанасов,посветени на контрола върху качеството. С тях преди всичко
той поставя началото на една значима тема в контрола и откроява фундамента на контрола
върху качеството, теоретичния заряд на тази, разглеждана предимно като практика, дейност.
За съжаление не последва продължение от младите кадри в областта на контрола,но остана
идеята за подхода към проблематиката, подход изследователски, управленски, кибернетичен, с поглед години напред.
Какви са поуките за нас,които останахме след него и другите след нас,какво ни завеща и
буквално подари като идеи, по които сме все още в дълг.
ПЪРВО: Древното правило, че няма нищо по-практично от една добра теория. Без да
подценява познанието на практиката и нейното добро представяне в учебници и други
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подобни писания професор Атанасов сложи едно начало още със създаването на катедра
"Общ и специализиран контрол": да се твори за обогатяване на теорията на контрола.
Неуморно напомня, че няма бъдеще наука, която не се развива теоретично, не създава свой
фундамент, който непрекъснато се обогатява с идеи, открива нови закономерности и
утвърждава очакванията на утрешния ден. С това покорява интереса на любознателните
студенти в неговите спецсеминари за нещо ново, творчески непознато, интересно и
увлекателно. Неговото поведение напълно се покрива с казаното от известен учен (Уилям
Артър Уорд): "Посредственият учител ти казва, добрият ти обяснява, много добрият учител
ти демонстрира, а великият учител те вдъхновява ". И то как вдъхновява -с примера на
собственото си поведение, с голямата взискателност и прецизност, с погледа в бъдещето, без
предубеждения, с поощряване дори на едва забележимите кълнове на студентското старание
да се търсят нови идеи. Вдъхновява както студенти, така и аспиранти/докторанти),
асистенти, колеги. Трудно се издържа на високата взискателност, но който поема по този
път, успява до края.
ВТОРО: Науката за контрола има бъдеще, когато се разшири нейното приложно
поле и се отворят вратите към нови светове. Затова той, като първи ръководител на катедра
избира име, което отговаря на тези намерения: катедра "Общ и специализиран контрол".
Идеята е да се развива науката за контрола в социалното управление, контролът като
междуличностно отношение, социален контрол, контрол върху личностното поведения в
определена среда и още и още. Отдалечени от времето днес трябва да признаем, че вече
само Финансов контрол е тясна дреха за множеството съвременни проблеми на контрола,
неговото съсредоточие само във финансово-счетоводната проблематика го оставя с нисък
ръст в гигантския растеж на науката. Не е случайно, че в края на своята научна кариера,
професор Атанасов написа две чудесни книги за контрола върху качеството на
продукцията.А може ли да си представим какво изследователско поле има в днешно време
за темата "Контрол върху качествата на системите". Цяла лаборатория може да посвети
своите усилия на този изключителен проблем.
ТРЕТО: Контролът като кибернетичен усилвател в системите за управление,
(твърдение на видния кибернетик Роуз Ежби изобщо за кибернетичния усилвател в
системите за управление), което професор Атанасов лансира още в онова далечно време,
когато знанието за киберсистемите едва прохождаше у нас. Очакванията за ускорен ход на
кибернетизацията днес е не само факт, вече са налице идеи, които след няколко години ще
наложат все по-осезаемото присъствие на киборгите. За нас, радетелите на контрола, остава
главното -да "усилваме усилвателя" (пак по Ежби), да превръщаме контрола в кибернетичен
стимулатор на прогреса във всяка система, да го развиваме като изследователски,
лабораторен тип контрол, "разумен контрол" като личностна потребност. Подходящо ще е да
цитираме китайски философ, Лаодзъ, който преди 2600 години написа: " Разумният
контрол упражнява влияние без да има вид, че го прави. Неразумният контрол се
опитва да повлияе чрез демонстрация на сила. " (Кевин Кели, Извън контрол, новата
биология на машините, социалните системи, иикономическия свят). Избрах този цитат от
посочената книга, за да свържа твърдението за контрола като всеобщ кибернетичен
усилвател сега и занапред във всички системи-биологични, технически, социални,
икономически. При това с идеята да се превръща в навик за личностно поведение и
съвършенство, по пътя към свободата, хилядолетно мечтание на човечеството.
ЧЕТВЪРТО: Контрол преди събитието, контрол върху средата и условията, които
пораждат отрицателните отклонения. Свидетели сме в днешно време колко необходимо е
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това качество на контрола, иначе той се превръща в "аутопсия" на свършените факти,
доказване на трудно доказуемите минали събития. Наш дълг е да използваме обединените
усилия на теорията и практиката, за да постигнем възможно най-високия ефект на
контролното въздействие преди, не след събитието, да сме полезни на обществото в
неговите усилия за социален климат без корупционни практики, измами и престъпления.
Звучи поучително Оскар Уайлд: " Очарованието на миналото е..., че е минало". За да не
съжаляваме за него трябва да осигуряваме чиста среда, условия, които не го дискредитират.
ПЕТО: Съучастие на специалисти от различни области на знанието при
изследване на проблемите на контрола, най вече при обучението на млади
специалисти-бакалаври, магистри, докторанти. Взискателен, понякога повече от
приемливото, проф.Атанасов изповядва: по-добре в този период на обучение и усвояване на
знания да се направи всичко възможно за добрата подготовка, чрез повишена взискателност,
отколкото получения продукт да продължи с куп дефекти в процеса на професионална
реализация. И го прави, с вдъхновение, неотстъпчиво строго, без изключения, мъдро и
целенасочено.
Възможно е да се продължи изброяването на завещаните от проф.Атанасов проблеми,
но общия извод ще остане: имаме своя вдъхновител, за да търсим нови висоти в науката, да
утвърждаваме контрола като необходимост във всички сфери на социалния живот, да го
развиваме все повече като "разумно" присъствие в междуличностните отношения,
своеобразен усилвател на човешкия прогрес. Вероятно не всичко е постигнато в пълното
усвояване на научното наследство на професор Атанасов, но има значение това, че вървим
по верен път, труден, често непосилен, но примамлив като творческо състояние на духа.
Всъщност, за големите личности, оставили трайни следи след себе си, не е необходимо
да се пише много. И малкото е достатъчно, за да спомняме тези, които са ни повели по
стръмния път на науката с вярата и убеждението, че тя е духовната сила на човечеството.
ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ
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НАСТОЯЩЕ, МИНАЛО И БЪДЕЩЕ НА ФИНАНСИТЕ
проф. д.ик.н. Велчо Стоянов

Уважаеми колежки и колеги-членове
на нашия юбилеен Финансово-счетоводен фкултет,
Да припомня, размяната, респективно пазарът се заражда още на границите на първобитните общини; първоначално се е осъществявала натурална размяна, след което става
парична. Тя обаче е твърде разнообразна система от средства за размяна и разплащания и
парите от средство за размяна преминават във финанси, респективно финансови отношения,
които от търговско-финансови се превръщат в чисто парично-финансови такива. Чрез проучването и анализирането на финансите е възможно да се открие ключа, който да даде яснота за много исторически явления – защо някои нации се развиват по-бързо, защо бяха унищожени много империи (остана само глобалната империя – САЩ), защо при някои правителства и парламенти се наблюдава икономически възход, а при други – стагнация и нестабилност.
Според историческите стандарти финансовата наука е относително млада наука и в
сравнение с развитието на други науки, нейното (на финансовата наука) развитие е като че
ли по-бавно. Финансите и финансовата практика са хиляди години по-стари от финансовата
наука, за която се счита, че е създадена през 15-16 век. Според М.Ж. Кондорсе (1743-1794),
който на 30 години е приет във Френската академия на науките и става неин доживотен
секретар: "Икономическата наука още не съществуваше (но като ли бе започнало да се поставя нейното начало – В.С.); принцовете не брояха хората, а само войниците. Финансовата
наука (а защо не и политиката – В.С./ се състоеше в изкуството да се ограбват народите, без
да ги предизвикат към въстание; управляващите се интересуваха от търговията само за да я
облагат с такси (включително мита – В.С.), да я стесняват чрез привилегии или да оспорват
монополите ѝ".1
Трябва да се отбележи, важната роля на Църквата при формирането на начални практики
на финансово управление. Сред първите финансисти на света са монасите на католическия
орден на тамплиерите, установени в Йерусалим, за да защитят пилигримите и местните
християни от мюсюлманите, орден, който е съществувал от 1118г. до 1314 г. "Рицарите
финансисти" не само успяват да натрупат огромно богатство, но и да осъществяват такива
финансови дейности като:
 безкасови плащания;
 отпускане на заеми;
 контол върху движението на паричните потоци.
Монасите успешно са изпълнили "първата божия заповед" на банковото дело: найважното не е да се държат средства, а да се осъществяват печеливши дейности и операции с
тях. Това е само първоначалният предвестник на раждането на финансовата наука и няма
повече доказателства за системна работа в тази насока.
Средновековието се счита от мнозина учени като начало на прехода към развитието на
финансовата наука и период на промяна от гледна точка на нейното формиране и укрепване. Именно оттогава датира нейното самостоятелно развитие. За родина на финансите се
1

Кондорсе, М.Ж., Прогресът на човешкия разум. С. , 1942, стр. 144.
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счита Италия, а самата финансова наука се появява едновременно с политическата икономия през 15 век в градовете на Северна Италия, които са били в период на икономически и
културен напредък. Въпросите за необходимост от систематизиране на знания в областта на
финансите са поставяни от Диомед Карафа (1406 – 1487), Николо Макиавели (1469 – 1527
г.), Джовани Ботеро (1540 – 1617 г.) и други учени от Средновековието1. Научните трактати
на италианските учени са работили като мощен импулс за учените от други държави, като
френският учен Жан Боден (1530 – 1596) който систематизира шестте основни източника на
приходи за държавната власт и предлага също един от първите научни анализи на инфлацията. Според него недостатъците на действащата финансова система са в разкоша и разсипничеството на монарха, във фалшификацията на парите, в общопрактикуваната система на
откупничество и т. н. Данъците според него не само са извънредни приходи, но могат да се
събират само в извънредно важни случаи. Като нормални, редовни приходи той поставя на
първо място приходите от домейните и от завоевания, след това контрибуции, трибути и на
последно място като извънреден приход посочва данъците. За държавните заеми счита, че
трябва да се използуват рядко и при необходимост, и остро се противопоставя на продажбата на служби и отличия, които се практикували по онова време. По отношение на данъците
главният спор в епохата на меркантилистите е кои от тях са за предпочитане – преките или
косвените. Английският автор Уилям пети (1623-1687) е привърженик на косвените данъци
(accise). И обратно, тезата че предпочитане трябва да се даде на преките данъци, и то в лицето на един единствен данък – поземления се поддържа от Джон Лок, който се явява
предшественик на физиократите.
Първото поколение разработки от науката за финансите е съвкупност от теоретични понятия и методи, които да оправдаят от една страна, а от друга да доведат до реализирането
на значителни приходи за покриване на потребностите на държавата. Първите представители на финансовата наука са германските учени Йоханес Юсти (1720-1771) и Джоузеф Сьоненфелс (1732-1817). Според Сьоненфелс финансовата наука е съвкупността от тези правила, посредством които държавата акумулира приходи по най-удобния начин. И Юсти е изследвал същността на финансовата наука, но в по-широк аспект; в книгата си за приходите и
публичните разходи, той разширява обекта на новата наука и счита, че не е оправдано финансите да се ограничават само до приходите. Според него "финансовата наука е наука за
правилата, според коите средствата, необходими за покриване на публичните разходи се
съхраняват и изразходват по най-подходящ начин "2.
Добре известно е и да припомним, че нещата твърде съществено се променят през индустриалната революция и политическата такава, осъществена в Англия през 1648 г.. Тогава
и там се въвежда така да я наречем тристепенна демокрация в лицето на законодателния
орган, наричан парламент, който изготвя и приема както основния закон или Конституцията, така също и всички останали закони, изпълнителен орган или правителство, което ги
прилага и съдебна система, която контролира спазването им. Тази система бе масово въведена от т.нар. демократичен капитализъм, чийто основи бяха изградени от класическия
либерализъм, в лицето главно на А. Смит. Само да споменем и да напомним, че той беше
трансформиран в регулиран от държавата капитализъм "а ла Дж. М. Кейнс", който се назоваваше "социален пазарен капитализъм", респективно "държава на благоденствието"
(Welfare State) заменена от началото на 80-те години на миналия век от господстващият и
днес ултра либерализъм.
Разбира се, това което споменахме е характерно главно за Европа, но започваме да го
прилагаме и ние след Освобождението ни от турско иго или робство, макар и че по време на
1
2

Виж: Посредникова Д.В., Очерки по истории финансовой науки, Санкт Петербург, 2012, стр. 13.
Пак там, стр. 35.
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робството ни, нашата държава е била една от структурите на империята с добре развита
занаятчийско-манифактурна структура. Историята ни като народ и държава е изключително
велика, но и доста трагична след Балканската и Първата световна война, включително и
след Втората световна война. За съжаление и преходът ни от 10 ноември 1989 г. се оказа
трагичен в рамките на еднополюсния свят, начело с глобалната американска империя, чиято
главна стратегия се оказа "сблъсъкът на цивилизациите", респективно на културите и "износ
на демокрация", включително чрез т.нар. "хибридни войни" с оглед изграждането на "Глобалното село" върху основата на т.нар. Нов световен ред (НСР), включително и посредством т.нар. Тайни политически общества (ТПО). Съвременните все по-напрегнати световни
обществени отношения обусловиха както английският Брекзит, така и кризата на ЕС, обусловена и от бежанския поток на ислямисти към Европа. Като че ли бъдещето на света се
обуславя от обстоятелството дали САЩ ще успеят да се справят и с Китай и Русия; борбата
срещу фундаментализмът - тероризмът обхваща и става актуален почти за целия неислямски свят.
В съвременен геополитически план заслужава да цитираме известният съвременен американски икономист, Л. Търоу, който пише: "Изборите (при съвременната демокрация –
В.С.) са средство чрез което заменяме едни мошеници с други такива"1. За съжаление, съвременният път, по който върви нашия свят, става все по-проблематичен и все по-напрегнат,
но да изоставим съвременните глобални проблеми и да се върнем към състоянието и проблемите на финансите, а до известна степен и на нашия факултет и на нашия университет, а
дори и до състоянието на нашето висше образование.
Първият период на формиране и развитие на теорията на финансите, който продължава
почти 200 години, завършва в средата на 20-ти век. Еволюционните процеси в икономиката
през Средновековието водят до появата на нови организационни и правни форми на управление на бизнеса и значително усложнени икономически връзки, което на свой ред допринася за формирането на специфични финансови практики, които вече се свързват с дейността на частния сектор. През това време се раждат и нови форми на бизнес организации. Поголямата част от научните изследвания в областта на финансите в края на 19-ти и началото
на 20-ти век са посветени на ролята на данъците и данъчната система при акумулиране на
финансовите ресурси за публичния сектор и не са свързани с финансовата дейност на конкретно предприятие.Това до голяма степен обяснява факта, че теорията на финансите е преди
всичко описателна. По това време класическата финансова теория е почти изчерпана, а
новите тенденции в икономическата развитието водят до изместване на акцента във финансовите изследвания, които се изпълват и с ново съдържание. Донякъде може да се каже, че
централизираните (или публичните) финанси се развиват и систематизират според финансовата теория. Децентрализирани финанси и финансови отношения с други държави вече
съществуват по това време, но за тях липсва теоретично разбиране и систематизиране. С
развитието на националните и международните финансови пазари и нарастващото влияние
на децентрализираните (частни) финансови агенти се появява нужда от развитие на концептуалната основа, теоретичното разбиране и обосновка на ролята и механизма на функциониране на капиталовия пазар и неговите взаимотношения с големите национални и транснационални корпорации.
Четиридесетте и петдесетте години на 20-ти век се считат за фундаментално нов етап в
развитието, логиката и съдържанието на науката за финансите. По исторически стандарти
възникването и развитието на новата теория става бързо. Основната причина за това е изключителното търсене от страна на практиката – интернационализация на бизнеса, развитието на финансовите пазари, укрепването на банковия сектор и т.н.). По принцип е възможно
1

Търоу, Л.,Бъдещето на капитализма, изд. В. Люцканова, 2000, стр. 240.
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неокласическата финансова теория да се характеризира като система на знание за организацията и управлението на финансовата триада: ресурси, отношения, пазари. Именно интегрирането на финансовия анализ в икономическата теория през 60-те години на миналия век
дава възможност и за развитието на модерните или съвременните финанси 1. Известни имена
допринесли за развитието на "финансовия икономикс" и Нобелови лауреати са Марковиц,
Шарп, Милър, Мертън и Шол.
В случая заслужава да цитираме следната мисъл на великия Леонардо да Винчи от книгата на Лука Пачоли2; тя е следната: "Влюбеният в практиката без науката е подобие на
кормчия на кораб без руло или компас; той никога не е уверен накъде плува" (с. 206). Следователно за да можем успешно да плуваме в живота би следвало да бъдем възможно найдобре образовани. Смята се, че Лука Пачоли е "бил другар респективно приятел – В.С./ и
съветник на Леонардо да Винчи и Леон Батист Алберто, който първи е дал алгебрата и геометрията за език и структура на науката, изобретил е двойственото счетоводство и е представил в математическите трудове основата на неизменните норми за следващите им изследвания" (с. 237). Аналогично мнението и на Леонардо да Винчи, според който "никаква достоверност няма в науката там, където не се прилага нито една от математическите науки
и/или нямат общо с математиката". (с. 201). Подценява се критичното отношение към абсолютизирането на ролята на математиката във всички науки от известният Джовани Пико
дела Мирандола (1463-1494) според който "няма нищо по-вредно за теолога от евентуалните му занимания и опита да прилага математиката на Евклид" (с.201). Но дали това се отнася само за теологията, а не и за социално-икономическите дисциплини, в рамките на които
се прекалява с математиката. За съжаление тези проблеми не се дискутират, но да изтъкна,
че критичното отношение към прекаляването с математиката решително се изразява и критикува и от световно известният участник в Ню Йоркската фондова борса, Насим Талеб,
който е с математическо образование. Вече все повече книги проявяват критично и негативно отношение към фондовите борси, дори те се наричат "място за хазарт, където се играе
с белязани карти....третират се като брутална война без проливане на кръв..именува се червив пазар...смята се, че са налице сериозни манипулации, издадена е и вече книга, озаглавена "Лудницата, наречена борса"3. Дори се твърди, че "светът вече никога няма да е както
преди 11.09.2001 г." (с. 295).
Дали би могло да се отрече, че съвременното, ултра-либералното пазарно стопанство се
идеализира и едва ли не се обожествява, но съзнателно и целенасочено се деформира не
само посредством "лудницата, наречена борса", а и посредством следното:
- Офшорни зони – нелегален паралелен пазар, чрез който се "спестяват" около 220
млрд. долара данъци годишно;
- Класиците-либерали считаха, че т.нар. "естествени монополи" следва да се стопанисват от държавата, защото те са монополисти и неподлежащи на конкуренция; те (класиците) са препоръчвали също и да се внимава с чуждите инвестиции, за да не се изпада под чуждо финансово-икономическо влияние. Добре е известно, че "естествените монополи" бяха приватизирани и уж се контролират от специални държавни контролни органи, но според Дж. Стиглиц, те ("естествените монополи") контролират и
контролиращите ги органи. Освен това пред външното финансиране се отвориха напълно и най-широко вратите, ако може така да се каже, за навлизане и приемане на
1

Jovanovich, Fr. Finance in modern Economic Thoughts, in The Oxford Handbook of the Sociology of Finance, ed. by Karin Knorr Cetina and Alex Preda. Oxford University Press. 2011.
2
Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. – Москва: Финансы и статистика, 1983, с. 206.
3
Виж Мартин, П. И Холанхагел, Б. Големите финансови спекулации, С. , 2003, с. 279, 273, 286, 296,
300 и др.
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чужди/външни инвеститори. Нашата банкова система, големите ни фирми, както и
търговски вериги у нас са в ръцете главно на чужди инвеститори. С други думи и
според Дж. Стиглиц "прекали се с приватизацията, а така също и с дерегулацията".
- Лобизмът е легално средство за ходатайстване срещу определени солидни възнаграждения.
- Продължава да се следва принципът, че "твърде големите не бива да фалират" и при
криза финансово се подпомагат от държавата, както беше и при последната криза,
която настъпи през 2007/2008 г.
- Прекалява се и с т.нар. концесии.
- Смята се, че и спечелилите договори за осъществяване на инвестиции чрез средства
от бюджетни и от европейските парични фондове/ се получават солидни комисионни –
до 50%.
- Едва ли би могло да се твърди, че т.нар. публично-частно партньорство е в интерес
не на частния, а на публичния сектор.
- От съвременната счетоводна литература разбираме, че както Световните, така и Националните счетоводни стандарти се коригират в полза на гигантските ТНК.
Безспорно е, че особено след Просвещението и Индустриалната революция, а и у нас
след Освобождението, се разраства системата на образованието в трите му основни структури – основно образование, средно образование и висше образование, в рамките на което
сме и ние. И у нас се изградиха икономически университети, включително и специалности
"Финанси", "Счетоводна отчетност" и "Финансов контрол", които безспорно са взаимно
свързани. Отначало те бяха само в нашия университет, свищовския бивш Финансовостопански институт, назоваван по-късно Стопанска академия, и във Варненския икономически университет. Впоследствие обаче университетите и висшите училища се увеличиха
до 52 и в повечето от тях се откриха и нашите специалности. При това да отбележа, че
средният брой на студентите в нашите университети и висши училища е твърде по-малък от
средния им брой в рамките на тези от страни-членки на ЕС, поради което и броят на университетите и на висшите училища е много по-голям у нас. Едва ли би могло да се отрече,
че най-доброто качество на образование по финанси е при нас, както и в свищовската академия и варненския университет.
Накрая бих искал да обърна внимание на обстоятелството, че вече е почти общоприето,
че образованието в целия свят, включително и в САЩ е в криза, обаче се предприемат
стъпки и действия да се подобри, защото е общоприето, че без добро образование не би
могло да има добро бъдеще. У нас също е налице стремеж към подобряването на нашето
образование, като се счита, че новоприетия и прилагания вече нов Закон за предучилищното и училищното образование, вече е налице този процес в предучилищното, основното и
средното образование. Очаква се да се промени съществено и Законът за висшето образование или да се създаде нов такъв закон. Едва ли може да се отрече, че е необходим и нов
закон за развитие на научния състав. Може би заслужава да обърнем внимание на обстоятелството, че в началото на XX в. сме били с тази качествена система на образование, която
е правила впечатление дори и на тогавашния американски президент У. Удроу.
Вече десет години откакто сме в ЕС се получават ежегодни критични доклади от ЕС и
към нашата Съдебна система, която уж я променяме, но ще разберем от следващият доклад
на ЕС, дали това е сторено ефективно. Откакто влезна в длъжност сегашният президент, Р.
Радев, стана доста актуален и дискусионен проблемът за организиране на ефективна борба
срещу корупцията, но нещо съществено все още не е сторено. Впрочем, който се запознае с
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публикувания от нас таен план на масоните от 1969 г. 1 ще види и разбере, че именно и главно чрез него е провокирана съвременната несигурност и противоречивост в рамките на
настоящия свят, който се движи към "Глобалното село", изграждано върху основите на
НСР. Бих искал да обърна внимание на две обстоятелства, които се отбягват и/или заобикалят, а именно че в основата на управлението на света стоят два основни вида ТПО – класически в лицето на масони, илюминати и розенкройцери и над десет нови такива, създадени
главно след двете световни войни. Между тях е института "Тависток", учреден през 1921 г.
в Париж и със седалище в Лондон, който изпълнява две основни функции, а именно:
а) манипулиране и зомбиране на населението чрез т.нар. днес "фалшиви новини" посредством медиите, като основните от тях са в ръцете на тази организация и
б) определяне и насочване стратегията и развитието на образованието посредством
множество и техни "световни фабрики за наука и образование".
Разбрахме и знаем, че пазарът днес се величае, но в същото време съзнателно и целенасочено се деформира.Безспорно е, че след 11.09.2001 г. светът съществено се е променил,
но не в позитивна посока, за съжаление. Би могло да се каже, че финансиализацията на този
свят почти вече се абсолютизира. Днес вече нещата така се промениха, че финансите и финансовият елит насочват и формират съдбата на света. (според Н. Еднън, нобелов лауреат).
И накрая искам да приключа като спомена две известни, макар и позабравени имена на
български икономисти, ценни автори, чиито творби се отличават с дълбочина и оригиналност. В нашата научно-преподавателска сфера също има, ако не велики, то поне ярки и
запомнящи се личности – наши бивши преподаватели и учители, за които си спомняме с
уважение и признателност.
Първият е Асен Христофоров, чиято университетската кариера започва през септември
1940 г., когато е избран за хоноруван преподавател в Държавното висше училище за финансови и административни науки – ДВУ (одържавен наследник на частния Свободен университет), по-късно ВИИ "Карл Маркс" и понастоящем УНСС. През 1945 г. е избран за извънреден професор към ДВУ. Публикува основните си лекционни курсове, които представляват завършени аналитични обзори по българска финансова история и по история на финансово-паричните теории2. Най- всестранен е интересът му към теорията на икономическия
цикъл – концептуални основи на теориите; характеристика на отделните фази на цикъла;
продължителност и амплитуда на циклите; национални и международни цикли; цикличност
на различни икономически процеси (производство на злато, цени, парични агрегати и пр.).
Другият е проф. д-р Минко Василев Русенов. Като студент и по-късно като асистент
имах щастието да слушам лекции и да работя под ръководството на този безспорен авторитет в областта на финансовата наука. Много от нас сме участници и наследници на създадената от проф. Русенов финансова школа – като идея, като духовни ценности, като стремеж
към непрекъснато усъвършенстване, като енергия за откликване на основните предизвикателства, пред които практиката изправя финансовата наука.
Ще се спра само на някои основни публикации, тъй като е невъзможно да изброявам
всичко, а и те фигурират в някои енциклопедични издания. В областта на финансовата мисъл и история ще отбележа монографиите "Очерк за развитие на финансовата мисъл при
капитализма" (1962); Финансова политика на буржоазната държава" (1959), "Буржоазната
финансова наука и идеята за безкризисния капитализъм" (1963), "Предмет, структура и
задачи на финансовата наука при социализма" (1957), "Очерк за развитието на финансовата
1

Виж: Стоянов, В., Новият световен ред – идея и дело на тайните политически общества, ИК –УНСС,
2017г.,с. 212-213
2
Виж: "Асен Христофоров – избрани произведения".Поредица "История на финансите и банковото
дело: поредица" на БНБ, 2010.
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мисъл при капитализма" (1962), "Банковият кредит и техническият прогрес" (в съавторство,
1962 г.), в която и днес могат да се намерят актуални постановки. Една от първите му публикации през 1944 г. – "Кооперативните земеделски стопанства в България", е свързана с
практическата му работа на млади години в сферата на кооперациите в Троянския край.
Проф. Русенов бе защитник и радетел на развитието на кооперативното дело, в което България е имала силни традиции още преди 1944 г. Той извърши огромно пионерско дело за
изграждане и утвърждаване на финансовата наука и практика. Трайна следа в нашата икономическа литература оставят многобройните учебници, които проф.Русенов написва сам
или с оглавявани от него колективи. Според мен върхово постижение на неговата научна
кариера е великолепната "Финансова и кредитна енциклопедия", която е явление не само в
нашата икономическа литература.
През периода 1969-1976 г. той оглавява катедра "Финанси и кредит" във ВИИ "Карл
Маркс", привлича и тясно сътрудничи с няколко авторитетни финансисти – проф. Георги
Свраков, проф. Ст. Чолаков и други, които допринасят за подобряване на катедрата и укрепване на специалността. Днешната катедра "Финанси", наследник на тогавашната катедра
"Финанси и кредит", е една от най-авторитетните и притегателни не само в УНСС, но е
водеща и в цялата страна. Тя даде и продължава да дава на България министри, заместникминистри, подуправители, главни икономисти и членове на УС на БНБ, ръководители на
банки, служители на европейски и международни финансови институции и други.
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ЕТЮД IN MEMORIAM ПРОФ. МИЛЕТИ МЛАДЕНОВ
доц. д-р Емил Хърсев
доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова

***
This brief essay, "Etude in memoriam Prof. Mileti Mladenov" aims to provide a general survey of the
scientific research and the academic work of the late Prof. Dr. Muileti Mladenov, and to emphasize his role as
the founder of fundamental institutions of Bulgarian financial system – the Bulgarian National Bank, the
Bulgarian Deposit Insurance Fund, the Guarantee Fund – Third Party Liability Insurance and the Investor
Compensation Fund.
***
Това кратко есе, "Етюд in memoriam проф. Милети Младенов" има за цел да направи общ преглед
на научното творчество и академичната работа на покойния проф. д-р Милети Младенов, и да изтъкне
неговата роля като създател на фундаментални институции на българската финансова система – Българската народна банка, Фонда за гарантиране на влоговете в банки, Гаранционния фонд – Задължително застраховане и Фонда за компенсиране на инвеститорите.
***

Когато говорим за професор Милети Младенов, преди да споменем високите му професионални и научни качества, няма как да не си спомним за неговите лични качества – един
изключително умерен човек, добър, толерантен, умеещ да подава ръка и да подкрепя, невероятно ерудиран, взискателен, човек с много висока култура, който много се раздава за
близките си, за приятелите, колегите, студентите. Неговите студенти често са споделяли
впечатленията си за лекциите на професор Младенов и за него самия като лектор. Думите, с
които го описват са респект, страхотни познания, невероятен лектор, умеещ да интригува
аудиторията. И допълваха – той никога не повишава тон, не налага цербески правила, не ни
плаши, стимулира ни да четем повече, научаваме много нови неща, правим интересни дискусии. В началото на семестъра, когато стартираме курсът по "Банково дело" или по "Парична теория и парична политика", той винаги измисляше някаква провокация, с която да
"хване" интереса на нашите студенти. Така например, в първия час на един от курсовете по
"Банково дело" той раздаде на студентите снимка на Жером Кервиел и ги попита, дали познават този човек. Разбира се, никой не разпозна Кервиел, но пък на всички им беше много
интересно да научат за сделките с деривати, които е правил и какви загуби е реализирала
Сосиете Женерал в пика на глобалната финансова криза. "Интригата" я има и в неговите
учебници – оригиналните шаржове към главите на учебника "Пари, банки, кредит", онагледяващи какво представлява пряко финансиране, обезпечение по кредита, взаимно кредитиране и т.н.
Професор Милети Младенов е роден на 23 април, 1943 г. в с. Градешница, област Враца.
Завършва в УНСС специалност "Икономика на външната търговия" (днешната специалност
"МИО"). По покана на проф. Нешо Царевски и проф. Д. Василев през есента на 1967 г. Милети Младенов постъпва на работа като икономист (по-късно става научен сътрудник) в
Института за външна търговия към Министерството на външната търговия, където работи в
продължение на седем години. Уволнен е от института за политическа неблагонадеждност.
Защитава докторска дисертация по темата за инфлацията в западните страни (приема се, че
в плановата икономика инфлация не може да има). Негов научен ръководител по време на
задочната му аспирантура е проф. Царевски. Преподавател е към катедра "Финанси" на
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УНСС от 1975 г., като дисциплините, по които най-вече се налага като титуляр са "Теория
на парите и кредита" и "Банково дело".
Професор Младенов е автор на многобройни публикации в България и в чужбина в областта на парите, кредита, банковото дело, международните финанси. През 1985 г. тогавашния ВИИ "Карл Маркс" издава книгата на професор Младенов "Парично обръщение и кредит при капитализма". През 1988 г. публикува книгата си "Банковото дело в несоциалистическите страни". За тази книга много наши известни финансисти споделят, че е била единствената навремето, която е разкривала завесата на западния модел на банкиране. През 1995 г.
проф. Младенов прави първото издание на своята книга "Пари, банки, кредит", която се
утвърждава като безспорен учебник по дисциплината "Парична теория и парична политика". В книгата по един ясен, достъпен и увлекателен начин са представени въпроси от областта на финансовите посредници, финансовите пазари, финансовите инструменти, лихвените проценти, предлагането на пари, централното банкерство, инфлацията, паричните
съвети, паричната политика и паричната теория. И въпреки че тези въпроси са малко трудни
и понякога абстрактни за студентите от втори курс, когато всъщност се изучава дисциплината "Парична теория и парична политика", книгата успява да ги завладее и много често
след лекциите студентите идваха с допълнителни въпроси по нещата, които са прочели.
Книгата има шест издания, като всяко от тях е допълвано с интересни теми като паричния
съвет, Европейската централна банка, мрежата за финансова сигурност, хармонизираните
парични агрегати, а в предпоследното издание си заслужава да се прочете една есеистичната статия на проф. Младенов, добавена като приложение към главата за централната банка и
изменението на паричната база, която се нарича "Опит за портрет на централния банкер".
Един цитат от тази статия е особено показателен за отношението, което проф. Младенов
имаше към хората, с които работи: "Изумително е колко много може да постигне един умело подбран и работещ екип! Умният ръководител намира по възможност по-умни от самия
него експерти, за да може, подпомогнат от най-добрите, да издигне и поддържа престижа на
своята институция, а с това и собствения си престиж". Може би не всички знаят, но и самото художествено оформление на тези книги следваше определена логика – изображението
на корицата е на музикална тематика, която, обаче, носи определен смисъл. Например, на
изданието от 1998 г. има лък и цигулка, с което се прави аналогия с паричния съвет, а на
изданието от 2009 г. ясно изображение на диригент и неясно изобразени и хаотично разположени оркестранти. Тук може би се досещате за аналогията, която се търсеше – разстроената финансова система по време на глобалната финансова криза и централните банки в
ролята на диригента. Второто издание на книгата "Пари, банки, кредит" е носител на наградата на издателство "Сиела" за най-добра икономическа книга за 1998 г.
През 2003 г. проф. Младенов публикува своята книга "Мрежата за финансова сигурност", която освен че е едно задълбочено изследване по темата, има и сериозна практическа
насоченост, тъй като в нея проф. Младенов е споделил и натрупания си опит като създател
и ръководител на Фонда за гарантиране на влоговете.
Въпреки че никога не е губел връзка с УНСС, професор Милети Младенов имаше и богат практически опит, като заемаше ключови длъжности във финансовата сфера. И ако отново се опитаме да използваме ключови думи, които да описват професионалната му кариера извън университета, те биха били централната банка и мрежата за финансова сигурност –
Фонда за гарантиране на влоговете и Фонда за компенсиране на инвеститорите. От 1991 г.
проф. Младенов, тогава доцент, кандидат на икономическите науки, е подуправител на БНБ
и член на Пленарния съвет и на Управителния съвет на БНБ. Ако разгледате Годишния
отчет на БНБ от онези години, и по-конкретно – частта за паричната политика на централната ни банка, тя напомня изключително много на класически учебник по Парична теория и
парична политика, тъй като става въпрос за кредитни тавани, депозитни аукциони, ломбар62

дни кредити, сконтови кредити, операции на открития пазар. Професор Младенов беше в
централната банка може би в едни от най-интересните и предизвикателни времена от нейната история. Управленията, за които професор Младенов отговаря като подуправител на
централната банка, са "Икономически и паричен анализ", "Държавни кредити", "Международно сътрудничество", "Управление на персонала", "Прес служба". В този период се поставят основите на банковото дело в страната след промените – през 1992 г. НС гласува Законът за банките и кредитното дело, регламентират се изискванията и общите рамки за
дейността на банките, сключват се стенд бай споразумения с МВФ за допълване на валутните резерви на страната. През 1995-1996 г. страната се намира в дълбока валутна и финансова криза, която има сериозни последици за банковия и за реалния сектор. Професор Младенов е подуправител на БНБ до 30 юни 1996 г. Докато е в централната банка, той съдейства и за издаването на множество изследвания в поредицата "Дискусионни материали" на
БНБ (тя стартира по негово време), където публикуват своите проучвания водещи български и чуждестранни икономисти. През същия период от 1991г. до 1996 г. проф. Младенов е
алтернативен гуверньор за България в Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
През този период професор Младенов прави множество публикации и интервюта в медиите, като много от статиите, които публикува, са с образователен характер, като обясняват често използвани икономически термини като девалвация, реални лихвени проценти,
инфлация, които се появяват в "новото време", както той обичаше да казва, по един много
достъпен и разбираем начин за читателите. Тези статии и интервюта от периода 1990-1993 г. са
обединени в една книжка, издадена от университетското издателство на УНСС през 1994 г. –
"Милети Младенов и Доньо Донев за банковата реформа в България". Този сборник е едно
интересно четиво и въпреки че, както проф. Младенов е посочил в предговора, някои от
статиите и интервютата са загубили свежестта си в течение на времето, те са свидетелство
за изключителните промени, които са се случили през онзи период. И през това активно за
неговата кариера време професор Младенов не губи връзката си с университета – продължава да води лекции в УНСС, където обикновено пълни аудиториите и съдейства за възстановяването на Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски", където също е любим
лектор на студентите.
След централната банка проф. Младенов работи главно в областта на схемите за финансова сигурност. От 1999 г. проф. Милети Младенов е председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Всъщност той създава тази структура в страната ни и е председател на първия УС на Фонда за периода от 1999-2002 г., когато на практика изтича мандатът му на тази длъжност. Непосредствено след създаването на Фонда е отнет лиценза на
Кредитна банка, което налага предприемането на спешни действия от Управителния съвет
на Фонда по задействането му, дори когато още е в ход финализирането на правната рамка
за дейността на Фонда и неговата организационна структура все още формира. Въпреки че
от 1995 г. към БНБ има схема за гарантиране на депозитите, реалното създаване на тази
схема е в края на 1998 г., когато се създава Фондът за гарантиране на влоговете, а на проф.
Младенов се пада сложната задача при липсата на какъвто и да е опит и практика да я изгради и тя да започне незабавно да функционира. Сериозната задача по създаването на този
най-важен компонент на мрежата за финансова сигурност подтиква проф. Младенов да
прави сериозни проучвания в тази област, като основно се изследва опитът на водещи европейски страни. Помня дори и негови познанства с водещи световни специалисти и изследователи по тези въпроси, като например, проф. Джилиън Гарсия от Държавния университет
на Ню Йорк, които се отнасяха с огромен респект към професор Младенов и с готовност
споделяха мненията си по проучванията на професор Младенов.
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В сферата на гарантирането на депозитите професор Младенов се ползва с огромен авторитет и на международно ниво. Още със създаването на Фонда по инициатива на професор Младенов тази организация става член на Международната асоциация за гарантиране на
депозитите (IADI). На срещите на IADI проф. Младенов е чест лектор, поставя интересни
въпроси за дискусия, ръководи работни групи. И въпреки че България няма почти никакъв
опит и история в депозитното застраховане, председателят на българския фонд се ползва с
изключително голям авторитет и уважение, а лекциите, които представя по време на събитията на IADI, се посрещат с подчертан интерес, след тях се водят разпалени дискусии.
През 2003-2004 г. професор Младенов е председател на УС на Гаранционния фонд – Задължително застраховане, а от септември 2005 г. до юли 2015 г. – председател на УС на
Фонда за компенсиране на инвеститорите. Когато с решение на Комисията за финансов
надзор професор Младенов е определен за председател на УС на Фонда за компенсиране на
инвеститорите, тази структура няма нито персонал, освен Управителния ѝ съвет, определен
от КФН, нито помещения, няма ѝ детайлна правна рамка, която да дава насоки за нейната
дейност (освен базовата регламентация в ЗППЦК и Директивата 97/9 за схемите за компенсиране на инвеститорите). За по-малко от 1 година българската схема за компенсиране на
инвеститорите е структурирана и е създадена необходимата правна рамка за нейното ефективно функциониране. Много често, когато по време на срещи с различни участници на
капиталовия пазар става въпрос за Фонда за компенсиране на инвеститорите, участниците
продължават да го наричат Фондът на Милети Младенов. По инициатива на професор Младенов от 2006 г. Фондът за компенсиране на инвеститорите е асоцииран член на Европейския форум на схемите за гарантиране на депозитите, като през 2011 г. ФКИ е домакин на
ежегодна среща на европейските схеми за компенсиране на инвеститорите.
Преводите на книги – няма как да не ги споменем и няма как да не се започне с "Обща
теория на заетостта, лихвата и парите" на Кейнс, която за първи път се превежда на български език от професор Младенов през 1993 г. Книгата е преиздавана два пъти – през 2001 г. и
2016 г. Професор Младенов често казва, че заради превода на тази книга много колеги смятат, че е привърженик на идеите на Кейнс или кейнсианец и че той не би се определял като
монетарист или кейнсианец. Както той пише в предговора на първото издание на "Общата
теория" между двете направления – монетаризма и кейнсианството – има както съперничество и различия, така и значителен консенсус по редица въпроси и могат да се посочат предимства или недостатъци в разглеждането на определени въпроси на едното или на другото
направление. През 2014 г. проф. Младенов амбицира един екип от колеги от катедра"Финанси" на УНСС да преведат последното дотогава издание на "Теория на парите,
банковото дело и финансовите пазари" на проф. Фредерик Мишкин, като той самият се
включва с превод на няколко глави и финалната редакция на книгата, което беше огромен
труд. През 2016 г. превежда книгата "Посткапитализмът" на Пол Мейсън. Също така, под
научната редакция на проф. Младенов излизат и много други икономически книги като
"Властелините на финансите" на Лиакат Ахамед, "Зомби икономикс" на Джон Куигин, "Цената на неравенството" на Джоузеф Стиглиц и др. По инициатива на проф. Младенов и под
неговата научна редакция се публикува на български език и учебникът на полските професори Завадска, Дроздовка и Яворски "Банково дело. Базов курс", който широко се използва
от студентите в бакалавърските програми. Всъщност, преводът е хоби на професор Младенов още от по-младите му години, когато прави преводи от френски език на художествена
литература, напр. на Анри Троая – "Зеленият бележник", един впечатляващ сборник с разказ, на Роберт Мерл – "Уикенд в Зюидкот", на Андре Рьомакл – "Време да се живее" и др.
Професор Младенов е член на Клуба на младия преводач през 80-те години.
Професор Младенов активно участва в живота на катедра "Финанси". От 2010 г. с изключение на тази година по негова инициатива всяка година катедра "Финанси" организира
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ежегодна конференция, която събира сериозен брой участници – докторанти, изследователи, университетски преподаватели от водещите икономически университети у нас и от чужди университети – УНСС, ИУ Варна, Стопанска академия-Свищов, Нов български университет, ЮЗУ, БСУ, Стопански факултет и др., като някои от изброените университети бяха
партньори при организирането на тези конференции. Дискусиите и докладите на тези конференция следват актуална тема, която обикновено се предлага от професор Младенов или
той определяше насоката – "Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор
на България" през 2010 г., "Накъде след кризата? (С акцент върху финансовия сектор/" през
2011 г., "Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа" през
2012 г., "След кризисният финансов маразъм в Европа и България" през 2013 г., "Демараж
или забавен каданс за икономиката и финансите? (По примера на ЕС и България/" през 2014 г.,
"Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна" през 2015 г., "Икономическата несвобода" през 2016 г. От 2013 г. професор Младенов е ръководител на една
нова магистърска програма – по Банково дело и международни финанси, която оттогава
печели интереса на студентите-магистри и е автор на няколко нови дисциплини за магистърските програми "Банково дело и международни финанси" и "Макроикономика и финанси" – "Световната финансова система и паричната политика", "Финансово посредничество и
финансови пазари". Професор Младенов беше често канен и желан участник в конференции, кръгли маси, дискусии, организирани от други катедри и университети, защото винаги
изразяваше мнение, задаваше въпроси, провокираше.
Той винаги имаше мнение и позиция за това, което се случва в света на финансите у нас
и по света. Четеше много, изразяваше своите позиции в многото интервюта, за които често
го "ухажваха" журналистите. Понякога със своите изказвания и интервюта се случваше да
настъпи тук и там някой и дори когато му се обаждаха да го "порицават" за изразената позиция, той успяваше с присъщото му спокойствие и такт да изложи аргументите си, без да
отстъпва и крачка назад. Дори и в последните години, когато водеше най-голямата си битка,
той не спираше да се вълнува и да взима отношение по важните въпроси в сферата на финансите, които го вълнуваха.
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НОВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
доц. д-р инж. Лиляна Вълчева1,
председател на Национален браншов синдикат
"Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ)

Резюме
Основната цел на статията е да се направи анализ на новия модел на финансиране и на качеството
на обучение на студентите във висшите училища. Това е свързано с изследването на историята и
проблемите на финансирането в сферата на висшето образование, целите и принципите на качественото обучение във висшите училища, образователния процес и неговите съдържателни основополагащи компоненти. Направен е преглед на формулираните предложения за промяна в модела на финансиране на висшите училища, базиран на съотношението "количество – качество" и постигнатите резултати в това отношение, и са дадени някои важни насоки за бъдещето на висшето образование в
България.
Abstract
The main objective of this paper is to analyze the new funding model and the quality of education of
students in the universities. This is related to the study of the history and problems of financing higher
education, purposes and principles of quality education in universities, the learning process and its
fundamental substantive components. A review of the formulated proposals for changes to the financing of
universities based on the ratio "quantity – quality" and the results achieved in this respect are made. Some
important guidance for the future of higher education in Bulgaria is also given in the paper.
JEL Classification: I23, I28.
"За образованието и науката като национален приоритет
трябват инвестиции, а не само финансиране!"

Въведение
Социалните партньори от академичните среди определят ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКАТА като мащабна, сложна, трудна и конкурентна бизнес-среда, която изисква отговорно държавно и общественно отношение, както и големи текущи инвестиции. Секторът на висшето образование, като пресечна точка на изследователската дейност,
обучението и иновациите, е определен в Лисабонската стратегия2 като основен фактор за
конкурентоспособността, трайното развитие и заетостта в Европейския съюз, но и като
ключов фактор за икономиката на знанието. Следвайки анализите, че България изостава
значително по количество инвестиции в изграждане на икономика на знанието, а именно
– недостатъчно инвестиране в човешките ресурси, недостатъчен брой висшисти за нуждите на Общността и трудовия ни пазар, както и недостатъчно участие в процеса на учене
през целия живот.
1
2

е-мейл: von_knsb@yahoo.com
European Commission (2000). Communication from the Commission Europe 2020: A Strategy for smart,
sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.03.2010 COM(2010), 2020.

66

Определяйки образованието и науката за национален приоритет по-правилната дума ще
бъде инвестиции, а не просто финансиране. Тъй като при успешното реализиране на добрите политики в тази област, би следвало да се очаква определена възвращаемост, значително
по-висока от направените вложения.

1. История и проблеми на финансирането
на висшето образование и науката
Проблемите на финансирането произтичат от:
 Огромните диспропорции в диференцирания норматив за издръжка на обучението за
един студент по професионални направления, които отдавна са поставени за обсъждане, от 2009 г.;
 Неприемливото съотношение 1:10 (най-ниския към най-високия нормативен коефициент), докато в другите европейски страни средно то е 1:5.
 Други.
История на финансирането
Началото бе поставено през 2001 г., но едва в 2004 г. започнаха разговорите за полагане
на коефициенти за издръжка на обучение на студентите в частта "Субсидия за издръжка на
обучение на студентите" като елемент на държавното финансиране. Основният дял от 80 на
сто се отреждаше на работните заплати и осигуровките на работещите във висшите училища (ВУ), а 20 на сто – за текущи разходи. През 2005 г. коментарите относно коефициентите
за издръжка на обучение на студентите бяха в по-близки граници, от порядъка на 1; 1.6; 2.3;
4.3; 5 и 6.2. Най-високият коефициент – 6.2, беше за професионалните направления – "Медицина", "Стоматология", "Фармация", "Обществено здраве" и "Спорт".
През 2007 г. е направена промяна в ПМС № 162 (от 20.06.2001 г.) и неизвестно как и на
каква база медицинските науки бяха отделени в нов ред, с много по-висок коефициент – 9.4.
Подчертавам, че промяната не е обсъждана със социалните партньори, както и мотивите за
нея.
В крайна сметка се получи така, че базовият норматив за издръжка на обучението на
един студент в професионалните направления "Педагогика", "Икономика", "Администрация
и управление", "Туризъм" се умножава по 1.00, а в "Медицината" – по 9.4.
Има още едно професионално направление с висок коефициент (10, 57) – "Военно дело".
Но поради спецификата и най-вече поради факта, че е в принципала на военното министерство – не е редно в тази специфична област да се прави анализ или коментар.
Необходимо е да подчертая факта, че на национално ниво е конституиран Съвет за
тристранно сътрудничество към Министерския съвет и в качеството си на социален
партньор Националния синдикат "Висше образование и наука" към Конфедерацията
на независимите синдикати в България ("ВОН" – КНСБ) внесе мотивирани искания
за корекция на коефициентите, респ. в Министерството на образованието и науката
(МОН) и Министерство на финансите (МФ) още през 2010 г. През 2012 г. тези искания
бяха подкрепени от Съвета на ректорите. По-късно, в края на 2013 г., по настояване на
ВОН-КНСБ се проведоха нови преговори, не в МОН, а в Министерски съвет, като
синдикатът покани и ректори на водещи ВУ.
Като положителен ефект от преговорите е ръста, макар и с малко, на коефициента за
"Педагогика", "Педагогика на обучението по ..." и "Теория и управление на образованието" – от
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1,0 на 1,05. Благодарение на това, университети и факултети с висока оценка за качество
получиха увеличение на субсидиите си. По-сериозно увеличение се постигна при средствата за издръжка обучението на един студент в направленията "Математика", "Природни и
инженерни науки", където коефициентът от 2.3 се промени на 2.4. В резултат на това, ако
през 2014 г. средният норматив за издръжката на един студент бе 1771 лв., то през 2016 г. се
увеличи на 2110 лв. Такова увеличение обаче не получиха всички висши училища от тези
професионални направления, а само тези, които имат висока комплексна оценка за качеството на обучение (ПМС 328/2015), която се отчита по четири показателя. С най-голяма тежест е показателят "реализацията на пазара на труда". Следователно, увеличението на коефициентите по професионални направления не означава автоматично повече пари. Трябва
да има и качество. И в случая с висшите технически училища това вариране е налице. В
някои увеличението е от 1664 лв. на 1693 лв., в други – от 1716 лв. стига до 2141 лв. Има
висше училище с увеличение на средствата за издръжката на един студент – от 1484 лв. на
1485 лв., или само с един лев, защото и комплексната оценка за качеството е ниска и броят
на студентите е изключително малък поради липса на интерес. Има висши училища, при
които средствата дори намаляват, независимо от увеличения коефициент – например от
1296 на 1235 лв.
При тези преговори се постигна още една промяна в ПМС № 162: коефициентът в направление "Ветеринарна медицина" беше увеличен на 6.5.
Нормално е ВОН-КНСБ да иска повече средства за висше образование, особено при
наличие на анализи на въздействие и най-вече заради намаления дял на средствата за
образование от БВП – от 4, 1 % на 3, 5 %.
ВОН-КНСБ непрекъснато прави анализи като сравнението за всяка следваща финансова
година е спрямо 2014 г., когато започнаха промените в коефициентите на гореспоменатите
професионални направления. Трябва да спомена и факта, че 2014 година е основополагаща
за висшите училища. Първо – ВОН-КНСБ не допусна в условия на финансова криза изпълнението на бюджетната субсидия да е под 100 %, а второто и още по-важно е, че договорихме повече средства за осигуряване на качеството на обучение, които да бъдат насочени
основно към частта "Субсидия за издръжка на обучение на студентите". Вече подчертах
факта, че основният дял от 80 на сто са средствата за работни заплати и осигуровки на работещите във висшите училища. Договорените допълнителни средства бяха в размер на
20 500 000 лв., които бяха въведени директно в бюджетите на висшите училища и твърдя,
че се отразиха положително на качеството на обучение в някои висши училища, най-вече на
тези, които управляват прозрачно и в диалог със синдикатите. Тези висши училища сега
отчитат значителен ръст в доходите, инвестират в подобряване условията на труд и са финансово устойчиви. Но има висши училища с трайни проблеми от финансов характер. Причините не са само в демографската криза, а и във влошените показатели в комплексната
оценка за качество на обучение. Това се отнася до ВУ, които "избягаха" от традиционно
силните си специалности. Те не насочиха усилията си към повишаване на качеството на
обучение в присъщите си направления. Изкушиха се да разкриват нетипични за тях специалности за сметка на качеството. Ето пример – специалност "Икономика" има в 26 висши
училища, а "Право" – в 9, но качеството на завършилите специалисти и тяхната реализация
е на много високо ниво само в четири висши училища. В останалите оценката е незадоволителна.
Нашите предложения за промяна на модела на финансиране на висшите училища,
базиран на съотношението "количество – качество" е при следните условия:
 Първо – запазване на базовия норматив в сегашния размер от 693 лв. Ако го променим, това ще доведе до още по-голям ръст на средствата за професионалните направ68

ления с високи коефициенти, а нискобюджетните групи специалности отново ще са
недофинансирани.
 Второ – предлагаме да се обединят специалностите от първо и второ професионално
направления, като те да са индексирани с коефициент 1.6. Това са двете групи направления от икономически, хуманитарни и обществени специалности, които са близки по разходни норми. Условието обаче е коефициентът 1.6 да се отнася само за
висшите училища с висока комплексна оценка за качество на обучението.
 Трето – предлагаме плавно покачване на коефициента в инженерните и природните
специалности, като до 2020 година той да достигне до 3.0, но само там, където е налице най-високата комплексна оценка за качество на обучение. Целта е да има конкуренция на база постигнати резултати и парите да се предоставят според качеството.
 Предлагаме коефициентът за професионално направление на специалностите "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство" да достигне 5 (при 4, 30 в момента). В направление изкуства – от 5 на 6. В случая не може да се говори за масовизация на образованието по изкуствата, поради изискванията за малък брой студенти
(3 – 5) на един преподавател.
 Предлагаме да се намалят коефициентите в някои професионални направления: "Национална сигурност" (от 7.81 на 7.0) и "Медицина, стоматология и фармация" – от 9.4
на 8.8. Изчислили сме, че в този случай висшите училища няма да бъдат финансово
ощетени. Към тях интересът е традиционно голям. Приемът се изпълнява на 100 %.
Имат много студенти и в платена форма на обучение, което ясно подчертава тяхната
връзка с бизнеса. Някои висши училища, като следствие на високите коефициенти, а
от там и високи такси за обучение, ежегодно формират излишъци. За предходната
година те са в размер на 250 млн.лв. преходен остатък, като 2/3 от тези пари са акумулирани в медицинските университети. Известен е на широката общественост един
от медицинските университети, който има преходен остатък от близо 100 млн. лв.
Следователно, при постигане на приемливо съотношение на най-ниския към найвисокия коефициент, може да въведем новата форма на финансиране, коята да доведе до
подобряване както на количествени, така и на качествени параметри. Ако приемем, че найниският коефициент стане 1.6, а най-високият – 8.8, ще имаме съотношение 1: 5.5, близо до
средното за ЕС – 1:5, без да има финансови проблеми в сектора на висшето образование.
Това ще запази диференцираното финансиране по професионални направления, а разликите ще са съпоставими с европейските норми, но най-вече ще са приемливи за цялата
Академична общност.
Постигнати резултати
След много анализи и изчисления бяха актуализирани коефициентите по групи професионални направления, както следва:
 Педагогическите специалности от 1.05 на 1.25;
 Обществените – от 1.6 на 1.85;
 Природните и инженерните – от 2.4 на 2.8;
 Аграрните – от 4.3 на 4.8;
 Изкуствата – от 5.0 на 5.3;
 Национална сигурност от 7.81 на 2.8;
 Медицина – от 9.4 на 8.5.
Така приетото разпределение на коефициентите е справедливо, защото отразява и спецификата, и нуждите на обучението в различните специалности на професионалните направления. Но, това все още не е приемливо, защото нашата цел е да се обединят специ-
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алностите от първо и второ професионално направления с единен коефициент 1.6.
само за висшите училища с висока комплексна оценка за качество на обучението.
2. Цели и принципи на качественото обучение във висшите училища
Основните цели на качественото обучение са в следните направления:
 Специалности с високо и устойчиво търсене, като предвижда бъдещите тенденции на
пазара на труда;
 Обучение, ориентирано към изискванията на практиката, като развива трайни връзки
на висшите училища с бизнеса, с професионални организации, с държавни институции и в социален диалог с национално представителните организации на работещите
в системата на висшето образование;
 Гарантиране и развиване интересите на студентите, като осигурява възможности за
избор, представителност и изява;
 Ориентиране на научноизследователската дейност към значими за обществената
практика проблеми, като изгражда конкурентна среда за развитие и финансиране;
 Поддържане оптимално равнище на академичния състав, като отстоява институционалните критерии за подбор, атестиране и научно развитие;
 Други.
Основните принципи на качественото обучение са следните:
 Отчитане на мнението на страните в процеса на обучение;
 Ориентиране към потребителите на кадри, проучване на тяхното мнение и пазара на
труда;
 Непрекъснато повишаване качеството на обучение и научните изследвания за постигане на високи конкурентни позиции на подготвените ВУ специалисти.
 Своевременно обновяване на учебните планове и програми чрез добавяне на нови
курсове, съответстващи на динамичните промени и средата на бизнеса. Позициониране на всички дисциплини към активно използване на съществуваща или променящата се инфраструктура на локално, национално и европейски ниво, защото бизнесмодела на компаниите се променя непрекъснато.
Елементи на системата за обучение:
 Обучавани и обучаващи;
 Материална база;
 Финансови средства;
 Ефективни и оптимални учебни планове и програми;
 Ефективна система за преподаване, контрол и оценяване;
 Нова система за атестиране (сега действа тази от 2005 г.), достоверно и професионално, а не пристрастно, кариерно израстване на академичния състав.
Водещата роля е отредена на преподавателите във ВУ, на подходяща съвременна
материална база и на контактите със специалисти и фирми от практиката. ОСИГУРЕНА е и възможността за финансиране на учебни стажове и практики със средства от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП "НОИР")1.
Но, доколко ВУ са напълно готови с оптимизирани програми, учебни планове, адаптирани

1

МОН (2015). Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Управляващ орган – Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни
програми", Министерство на образованието и науката.
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стажантски програми? А бизнесът, има ли интерес да поеме за 4-6 месеца студенти, докторанти? Това са все въпроси, по които трябва да договарят ръководствата на ВУ и фирмите.
3. Образователният процес
При условие, че основните характеристики на учебните планове и програми са:
 В съответствие със съвременните тенденции на висшето образование;
 Отговарят на критерия "адекватност";
 Отговарят на изискванията за системност и последователност;
 Предвиждат възможност за въвеждане на промени и актуализации;
 Други,
Тогава образователният процес във висшите училища следва да е съобразен със
съвременните стандарти и тенденции на висшето образование при със следните особености:
 Модулен принцип на обучение;
 Съчетание на учебния процес с елементите на научно изследване и развитие на способностите за решаване на специфични проблеми и задачи за дадена учебна дисциплина;
 Съобразяване със съвременните изисквания на потребителите на кадри за определена
специалност;
 Текущ контрол по време на семестъра и обвързването му с крайната оценка на студента;
 Учебно съдържание, осигуряващо прилагане на системата за натрупване и трансфер
на кредити;
 Други.
3.1. Учебните планове и квалификационните характеристики
Създаването на учебните планове и програми задължително трябва да се предхожда от
разработването на квалификационни характеристики за всяка специалност и образователноквалификационна степен.
Съдържанието на квалификационните характеристики се основава на:
 Целите на подготовката;
 Методите и средствата за тяхното постигане;
 Предназначението на специалиста;
 Равнището на знанията и уменията, които трябва да се придобият;
 Възможностите за реализация в съответствие с образователната степен на обучение.
Основни принципи на преподаването във ВУ
Методите за преподаване са основна предпоставка за по-лесното и пълно усвояване на
преподавания материал в процеса на неговото излагане пред студентите. В зависимост от
спецификата на отделни дисциплини при необходимост могат да се организират извънаудиторни форми на провеждане на преподавателската дейност. Принципите са степенувани по
следния начин:
 Осигуряване на разбираемост;
 Възпроизводимост;
 Последователност;
 Градивност;
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 Обхватност и отразяване на новите тенденции в теорията и практиката на съответната дисциплина.
Методите на преподаване във ВУ следва да осигуряват условия за:
 Стимулиране на самостоятелна работа;
 Умения при индивидуално и групово възпроизвеждане на знанията;
 Възможност за диалог в процеса на обучението.
3.2. Контрол и оценяване в сферата на висшето образование
На контрол и оценяване следва да подлежат следните елементи:
- Учебно-нормативната база (учебни планове, програми, правилници, учебни графици
и изпитни протоколи);
- Методи, средства и подходи на преподаване и оценка на знанията и уменията на студентите;
- Ефективност на използваната материална база и финансови ресурси при обучението.
Целите на оценката са насочени към:
 Стимулиране към по-задълбочено, по-пълно и системно усвояване на учебния материал;
 Практическа приложимост на усвоените знания и умения;
 Определяне степента на постигнатите резултати в съответствие с поставените учебни
цели;
 Получаване на информация за усъвършенстването на учебния процес;
 Други.
Развитие и управление на ресурсите, като: академичен състав; аудитории; катедрена
материална база (лаборатории, апаратури, макети); материално-техническа база на ВУ;
компютърни зали; аудио-визуална техника; учебно-методически пособия (учебници, учебни
пособия); други.
Материалната база и работната среда изискват:
 Поддържане, развитие и рационално използване на материалната база;
 Осигуряване на работна среда, която да бъде адекватна на процесите за осъществяване на качествено обучение и научно развитие;
 Прилагане от ръководството на методи за мотивиране, насърчаване на творческата
работа и съпричастност на кадровия състав за постигане на целите на ВУ.
Системите за вътрешен одит на качеството налагат:
 Структуриране на постоянно действащи звена/комисии по качеството на обучението;
 Обновяване на състава на комисиите, в които на паритетен принцип задължително
следва да участват представители на всички заинтересовани групи – вътрешни: студенти, докторанти, преподаватели, служители, както и външни – представители от
национално представените синдикати, бизнес и държавни институции;
 Други.
3.3. Атестиране и развитие на академичния състав,
подбор на докторантите
Подборът, развитието и атестирането на преподавателския състав следва да се подчиняват на нова нормативна база и вътрешни правила на висшето училище. Научното развитие на кадрите в ВУ трябва да бъде преди всичко личен принос и предмет на самообразование, но също следва да се стимулира и мотивира с подходящи методи и стимули от ръководството на ВУ. Динамичното развитие и комуникации изисква много големи усилия,
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т.е. необходимо е да се влагат допълнителни средства за квалификацията на преподавателите.
Като цяло системата за атестиране не насърчава особено допълването на нови знания и
умения. Много важен момент е и това, че нивото на заплатите на преподавателите не
мотивират достатъчно високия професионализъм, високите стандарти и стремежа за
индивидуален доход при обучението на студентите.
3.4. Измерване на резултатите от обучението
Засега във ВУ се измерва това, което стандартно се изисква по различните дисциплини –
продължителност на обучението, оценки от тестовете, посещаемост на лекции, участие в
семестриални занятия, изготвяне на самостоятелни курсови работи и т.н. Но да се покаже
връзката и взаимодействието на обучението върху бизнес резултатите, като че ли е посложна задача. Тя налага индивидуален подход към всеки студент. И въпреки направените промени в учебните планове и програми, с цел намаляване хорариумите на дисциплините
и увеличаване на времето за самостоятелна работа на студентите, дилемата "Образование за
всички и/или образование за всекиго" не е намерила точното си решение. В часовете се
работи със студентите на средно ниво и почти не остава време за занимания с тези, които се
справят на по-високо ниво. Причините за пропуските в индивидуалната работа със студентите са много: несъответствие на количеството компютри с броя на студентите на упражнение, липсата на подходящи материали, недостатъчна мотивираност на преподавателите,
пропуските в някои нормативни актове, регламентиращи допълнителните усилия за подготовка на материали за индивидуално обучение. В същото време новите технологии предлагат отлични възможности за отчитане индивидуалните особености на всеки студент но, за
всичко това са необходими финансиране и общи усилия.
4. Бъдещето на висшето образование
1. Все по-голяма значимост да се придава на образованието за постигане на интелигентен и устойчив растеж в контекста на Стратегия "Европа 2020-2030" чрез приоритетно и достатъчно финансиране в размер на не по-малко от 6 % от БВП.
2. Връзката между качеството на образованието и неговата ориентираност към потребностите със заетостта и реализацията.
3. Повишаване на инвестициите (държавни и на бизнеса) в образование и наука.
4. Подобряване на механизми за доближаване на потребителите на кадри до образователния процес и обратната, чрез организирани стажове и практики.
5. Привличане на младите хора към преподавателска и научна дейност.
Практиката на най-напредналите европейски държави показва, че колкото по-стабилна е
връзката "Университет – Промишленост – Държава", толкова по-конкурентноспособна е
националната икономика. В това отношение у нас съществува значително изоставане. Традиционно компаниите в България констатират сериозно несъответствие в подготовката на
студентите и изискванията на бизнеса. За съжаление малко се прави за преодоляването на
тези недостатъци. Причините са различни – консерватизма на академичните ръководства,
работещи в условията на автономия, отсъствието в голяма част от фирмите, които нямат
ясна система от критерии за подбор и подготовка на специалистите.
Много малко са примерите на конструктивно взаимодействие на компании и висши училища в интерес на по-качествената подготовка на специалисти. Затова препоръчително е в
кратък период държавата и бизнесът да определят, заедно с акредитираните в тези области
ВУ, направленията за обучение в първата ОКС "Бакалавър", отнасяща се до младши специ73

алисти, експерти. На ниво ОКС "Магистър" възможността за допълнителна квалификация и
обучение, като напр. бъдещи мениджъри, да става по предложения от бизнеса. И в двата
случая трябва да се намери решение за удобното време и възможностите за обновяване на
знанията и уменията на специалистите от практиката в курсове за преквалификация, допълнителни специализации, практики. А и самите работещи специалисти, паралелно с постигане на нови знания, да са и част от преподаването на студентите като придават своите практически умения и знания.
Препоръка (вместо заключение)
След анализи и дискусия, представителите на държавните институции – МОН, МФ, Министерство на икономиката, национално представените работодателски организации, синдикати, Националното представителство на студентските съвети (НПСС), заедно с ректорите от водещите висши училища в Република България, да подпишат Меморандум за подобряване на качеството на висшето образование, насочено към една по-конкурентоспособна национална икономика.
Всички ние сме в дълг пред бъдещето на страната ни, не само да запазим силните си позиции в сектор "Висше образование", но и заради младите хора, които искат да учат и работят в една съвременна и просперираща България!
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ДАНЪЧНО-ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ
ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ
проф. д-р Снежана Башева1, д.е.с
УНСС, София

Abstract
The article attempts to give a characterization of the applicable tax regimes for taxation in bankruptcy and
liquidation enterprises. An overview of the general regime of bankruptcy and liquidation is made. Particular
attention is paid to: determining and charging corporate tax upon termination; last tax period; declaring and
filing corporate tax for the last tax period; tax treatment for business continuity; tax treatment in the allocation
of a liquidation share.
Резюме
В статията се прави опит да се даде характеристика на приложимите данъчни режими за облагане
при предприятия обявени в несъстоятелност и ликвидация. Направен е преглед на общия режим на
облагане при несъстоятелност и ликвидация. Отделно е специално внимание на: определяне и внасяне
на корпоративния данък при прекратяване; последен данъчен период; деклариране и внасяне на корпоративен данък за последния данъчен период; данъчно третиране при продължаване на дейност;
данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял.

Въведение
В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност данъчно
задълженото лице за периода до неговото заличаването следва да изпълнява както данъчни
задължения по общия ред на ЗКПО, така и специфични задължения, които са регламентирани в Глава Двадесет и първа на закона. Данъчно-правните последици при корпоративното
подоходно облагане в случаите на обявяване в несъстоятелност и прекратяване с ликвидация са свързани с: определяне и внасяне на корпоративния данък при прекратяване; деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период; продължаване на дейността след
датата на подаване на искане за заличаване от данъчно задълженото лице прекратено с ликвидация и при разпределението на ликвидационни дялове.
Определяне и внасяне на корпоративен данък при прекратяване
При прекратяване на данъчно задълженото лице за него възниква задължение за плащане на корпоративен данък към датата на вписване на прекратяването в търговския регистър.
Размерът на дължимия корпоративен данък се определя на базата на данъчната печалба за
периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. Следователно за
да се определи корпоративния данък, дължим за периода от началото на текущата година до
датата на вписването на акта по прекратяването, данъчно задълженото лице трябва да извърши всички действия, предвидени в разпоредбите на ЗКПО относно формирането на данъчния финансов резултат за въпросния период, както се процедира при годишното данъч1
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но приключване. Това, което е характерно в случая е че при прекратяване на търговско
дружество с ликвидация, респ. при прекратяване на дейността на дружество с обявена несъстоятелност за целия период до неговото заличаване търговското дружество формира
данъчна печалба/загуба и внася корпоративен данък по общия ред на ЗКПО, като действащо
предприятие. Обратно за счетоводни цели тези предприятия не се считат за действащи.
Пример: Дружество "Соларис" ООД е подало заявление за прекратяване, което е вписано в Търговския регистър на 5 юни 2014 г. Следва ли дружеството да подаде данъчна декларация за дължимия данък към датата на вписване на прекратяването в Търговския регистър. Съгласно разпоредбите на глава Двадесет и първа на ЗКПО към датата на вписване в
търговския регистър на прекратяването се дължи корпоративен данък, който се определя на
базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписването на
прекратяването. Дружество "Соларис" ООД дължи корпоративен данък за периода 1 януари
2014 до 5 юни 2014г. То няма задължение да подаде декларация към момента на прекратяването, тъй като чл. 160 от ЗКПО регламентира срока за внасяне на данъка, но не предвижда
деклариране на този данък.
Всички разходи на дружеството в периода от вписване на прекратяването до заличаването му се признават за данъчни цели, когато са свързани с извършваната дейност, в т.ч. по
ликвидацията и заличаването, и отговарят на изискванията за документална обоснованост
по реда на Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО.
При определянето на размера на дължимия корпоративен данък се приспадат внесените
авансови вноски от началото на годината до датата на вписване на прекратяването.
Установяването на данъците се извършва независимо от задължението за съставяне на
годишен счетоводен отчет и подаването на годишна данъчна декларация от страна на данъчно задълженото лице. Дължимите данъци се внасят независимо от това, дали са уредени
взаимоотношенията на прекратените юридически лица с трети лица или със съдружниците
и акционерите. След датата на вземане на решение за прекратяване с ликвидация се преустановява ползването на всякакви данъчни облекчения.
Тези правила се прилагат и при прекратяване поради несъстоятелност.
Дължимият данък трябва да се декларира и внесе в 30-дневен срок от датата на вписването на прекратяването. В случая, когато данъчната година съвпада с календарната, внесения корпоративен данък за периода преди обявяването на предприятието в ликвидация,
респ. несъстоятелност се счита за извънредна авансова вноска и подлежи на приспадане от
годишния размер на данъка заедно с останалите авансови вноски. Съгласно чл. 160, ал. 2
внесеният корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия годишен корпоративен за годината на прекратяването или от дължимия корпоративен данък за последния данъчен период, когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация,
съответно датата на заличаването при несъстоятелността, е в една и съща година с датата на
прекратяването. В случай, че датата на прекратяване и датата на подаване на искането за
заличаване при ликвидация, съответно датата на заличаването при несъстоятелността, са в
различни години, с годишната данъчна декларация за годината на прекратяването се подават годишният отчет за дейността, съставен към датата на прекратяването, и годишният
отчет за дейността, съставен към 31 декември на годината на прекратяване на данъчно задълженото лице.
Пример: На 30.01.20Х1 Общото събрание на дружество "Хлебни заводи" ООД взема решение за прекратяване на дейността и е внесено заявление в Агенцията по вписванията.
Прекратяването на дружеството е вписано в Търговския регистър на 30.01.20Х1 г. Съгласно
разпоредбите на ЗКПО дружеството има задължение да определи размера на дължимия
корпоративен данък за периода от 01.01.20Х1 г. до 30.01.20Х1 г. и в тридесет дневен срок
от тази дата да го внесе в приход на бюджета. Към датата на вписване на прекратяването и
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към датата на внасяне на дължимия корпоративен данък дружество "Хлебни заводи" ООД
няма задължение да подава данъчна декларация за периода от 01.01.20Х1 г.до 30.01.20Х1 г.
Задължение за подаване на декларация за 20Х1 г. за дружеството ще възникне, ако през
посочената година се подаде искане за заличаване. Периодът, който ще обхваща данъчната
декларация, е 01.01.20Х1 г. до съответната дата на 20Х1 г. – дата на подаване на искането за
заличаване. До тази дата следва да е внесен дължимият корпоративен данък за последния
отчетен период, който е окончателен. Същият се определя по реда на чл. 160, ал. 2 от закона, като от дължимия корпоративен данък за последния отчетен период се приспадне внесеният данък за периода от 01.01. – 29.01.20Х1 г.
Пример: Дружество "Албатрос" ЕООД е прекратено и обявено в ликвидация на
31.05.20Х1. Към този период салдото по сметка "Печалби и загуби от текущата година" е в
размер на 50 000 лв. Направена е извънредна авансова вноска за корпоративен данък за
периода 1.01.20Х1-31.05.20Х1 в размер на 5000 лв. Да се състави необходимата счетоводна
статия за начисляването на вноската. В случая статията,която се съставя е Д/Т с/ка Други
резерви срещу К/Т с/ка Разчети за корпоративен данък 5000 лв.
Последен данъчен период
Данъчно задълженото лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО и той е окончателен.
В ЗКПО въпросът за последния данъчен период е уреден нееднозначно за ликвидацията
и несъстоятелността. При прекратяване с ликвидация последният данъчен период на данъчно задълженото лице обхваща времето от 1 януари на годината,в която е подадено от ликвидатора искането за заличаване по чл. 273 ,ал. 1 от ТЗ до датата на подаване на самото
искане. При прекратяване с обявяване на несъстоятелност последният данъчен период е от 1
януари на годината, през която е извършено заличаването до датата на заличаването. Последният данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно лице е от 1 януари
на годината, в която е прекратена неговата дейност до датата на прекратяването ѝ.
Доколкото данъчно задълженото лице прекратява съществуването си, Законодателят установява и някои отклонения от общия режим. Така например трябва да се вземе предвид,
че за данъчни цели произведените или придобитите от мястото на стопанска дейност в
страната активи към датата на прекратяване се смятат за реализирани по пазарни цени и се
отписват. При определяне на данъчния финансов резултат за последния данъчен период на
мястото на стопанска дейност счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и
се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на въпросните активи и счетоводната им стойност към датата на преобразуването. В случая се приема, че в
резултат на намаляването, респективно на увеличаването на счетоводния финансов резултат
на прекратяващо се място на стопанска дейност възниква данъчна постоянна разлика с положителен или отрицателен знак. Следва да се отбележи също, че свързаните с актива данъчни временни разлики се признават през последния данъчен период.
Деклариране и внасяне на корпоративен данък
за последния данъчен период
Задълженията за деклариране и внасяне на корпоративния данък за последния данъчен
период при прекратяване и ликвидация на данъчно задължените лица са установени със
специални разпоредби в глава двадесет и първа на ЗКПО.
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Данъчната декларация за последния данъчен период при прекратяване с ликвидация се
подава от ликвидатора на датата на подаване на искането за заличаване, заедно с копие от
него. При прекратяване на дружество с обявяване на несъстоятелност данъчната декларация
за последния данъчен период се подава от лицето, изпълнявало длъжността синдик в 30дневен срок от датата на заличаването на данъчно задълженото лице заедно с копие от съдебното решение за заличаване. В случаите на прекратяване на място на стопанска дейност
на чуждестранно лице данъчната декларация се подава на датата на прекратяване на дейността.
Ако данъчното задължено лице не е подало годишна данъчна декларация за предходната
година и датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, съответно датата на
заличаването при несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност е преди 31 март данъчно задълженото лице или лицето, изпълнявало длъжността
синдик, подава тази декларация в сроковете определени за подаване на данъчната декларация за последния данъчен период.
В случаите когато датата на прекратяването и датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, съответно датата на заличаването при несъстоятелността, са в една и
съща година, заедно с данъчната декларация задължително се подават годишен отчет за
дейността, съставен към датата на прекратяването, и годишният отчет за дейността, съставен към датата на подаване на искането за заличаване, съответно датата на заличаване на
търговското дружество.
Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период, на данъчно задължено
лице, прекратено с ликвидация се внася до датата на подаване на искането за заличаване на
данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен Данъчно задължено лице, прекратено с
обявяване в несъстоятелност, внася дължимият корпоративен данък за последния данъчен
период се до датата на заличаването.
В случай, че датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, респективно
датата на заличаването при несъстоятелността е преди 31 март и корпоративният данък за
предходната година не е внесен, данъчно задълженото лице внася корпоративния данък за
предходната година в посочените срокове за изпълнение на задължението за дължимия
корпоративен данък за последния данъчен период.
Пример: Дружество "Млад спортист" ООД е прекратено на 8.02.2013 г. Данъчно задълженото лице е подало искане за заличаване на 8.08.2013 г. Какви отчети трябва да подаде
дружеството в ликвидация по чл. 162 от ЗКПО. В този случай датата на прекратяване и
датата на подаване на искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от ТЗ е в една и съща година.
Съгласно разпоредбите на чл. 162 ал. 6 от ЗКПО с данъчната декларация по чл. 162, ал. 1 се
подават годишен отчет за дейността, съставен към датата на прекратяване и годишен отчет
за дейността, съставен към датата на подаване на искането за заличаване. Дружество "Млад
спортист" ООД следва да подаде годишен отчет за дейността, съставен към 8 януари 2013 г.
и годишен отчет за дейността съставен към 8 август 2013 г.
Данъчно третиране при продължаване на дейност
В периода между подаването на искането за заличаване до датата на заличаване данъчно
задълженото лице, прекратено с ликвидация може да продължи своята дейност. То е задължено да изпълнява всички задълженията предвидени в ЗКПО за периода от датата на подаване на искането за заличаване до датата на заличаването, като включително декларира и
внася дължимия корпоративен данък. Ликвидаторът отговаря солидарно с данъчно задълженото лице за данъчните му задължения, възникнали във връзка с продължаването на не-
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говата дейност. При тази по-специфична хипотеза последният период за данъчни цели обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването или времето от датата на подаване на искането за заличаване до датата на заличаването, когато тези две дати са в една и съща година. Данъчно задълженото лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период
и този данък е окончателен.
За последния период за данъчни цели данъчната декларация се подава от лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, в 30-дневен срок от датата на заличаването на данъчно
задълженото лице заедно с копие от съдебното решение за заличаването. Когато датата на
заличаването е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е
подадена, лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, подава тази декларация в същия
срок.
Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял
Разпределянето на ликвидационни дялове е една от допустимите последици при ликвидация на търговски дружества.
Когато ликвидационният дял се изплаща като разпределение на активи се счита,че дружеството реализира финансов резултат, като разлика между пазарната цена и балансовата
стойност на тези активи. Разпределените като ликвидационен дял активи към момента на
разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по
пазарни цени и се отписват. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният
финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и тяхната балансова стойност към датата на разпределението на ликвидационния дял. В резултат на увеличаването, респективно на намаляването на счетоводния финансов резултат, при разпределяне на ликвидационен дял възниква
данъчна постоянна разлика с положителен знак или с отрицателен знак. Данъчните временни разлики свързани с активите се признават по общия ред на закона, като в случая се приложи чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗКПО. В същото време счетоводните приходи и разходи, отчетени
във връзка с разпределението на ликвидационния дял под формата на активи, не се признават за данъчни цели.
Ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица се облагат с данък
при източника. Законодателят приравнява ликвидационните дялове и дивидентите по отношение на тяхното облагане.
На облагане с данък при източника подлежат ликвидационните дялове разпределени от
местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица и местни юридически
лица, които не са търговци, включително на общини. Това изискване не се прилага ако ликвидационните дялове са разпределени в полза на: местно юридическо лице, което участва в
капитала на дружество като представител на държавата; договорен фонд или чуждестранно
юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.
Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от ликвидационни дялове, е разликата между пазарната цена на подлежащия на получаване дял от
съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на
акциите или дяловете му. За целта е необходимо по безспорен начин да се докаже цената на
придобиване на акциите и/или дяловете в ликвидираното дружество, защото в противен
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случай данъчната основа за данъка върху доходите от ликвидационни дялове ще се съвпада
с брутната сума на разпределените доходи.
Данъкът се внася в бюджета до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на ликвидационни дялове.
Счетоводната статия за разпределение на активи като ликвидационни дялове, ще отрази
отписването на актива по балансова стойност за сметка на капитала. По конкретно ще се
състави статията: Д/Т с/ка Ликвидационен капитал срещу К/Т с/ката на актива, който е разпределен.
Пример: След удовлетворяване на кредиторите дружество "Пирин" ООД /в ликвидация/
притежава парични активи в размер на 1200 лв. Размерът на ликвидационния капитал е
1200 лв. Дружеството е било учредено с капитал от 1000 лв. Взето е решение за разпределение на паричните активи между съдружниците, за което е съставен и протокол. Кои разпоредби на ЗКПО следва да се вземат предвид? В случая за целите на данъчното облагане
постановката на чл. 165 от ЗКПО е неприложима, тъй като неговите разпоредби се отнасят
до разпределение на ликвидационен дял в непарични вноски. Дружеството следва да спазва
постановките на чл. 194 и чл. 198 от ЗКПО. Съгласно чл. 194 от ЗКПО ликвидационния дял
подлежи на облагане с данък при източника. По смисъла на чл. 198 от ЗКПО данъчната
основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от ликвидационни
дялове, е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния
акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или
дяловете му. В случая пазарната цена на подлежащото за получаване от съдружниците на
"Пирин" ООД (в ликвидация) е 1200 лв., а документално доказаната цена на придобиване на
дяловете е 1000 лв. Следователно се дължи данък на разликата в размер на 200 лв. За целта
ще се състави статията Д/Т с/ка Ликвидационен капитал срещу К/Т с/ка Разчети за данък
върху ликвидационен капитал ( или с/ка Данък върху ликвидационен капитал/ със сумата от
10 лв. При получаване на разпределената парична сума от съдружниците ще се състави
счетоводната статия Д/Т с/ка Ликвидационен капитал срещу К/Т с/ка Пари в каса със сумата от 1190 лв.
Пример: След удовлетворяване на кредиторите дружество "Стрела" ООД (в ликвидация)
притежава парични активи в размер на 800 лв. Размерът на ликвидационния капитал е 800
лв. Дружеството е било учредено с капитал от 1000 лв. Взето е решение за разпределение на
паричните активи между съдружниците,за което е съставен и протокол. В случая няма да
бъде удържан данък при източника, тъй като разликата между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дяловете е отрицателна величина. Единствената счетоводна статия, която ще бъде съставена е свързана с получаването на
ликвидационните дялове от съдружниците. Статията има вида: Д/Т с/ка Ликвидационен
капитал срещу К/Т с/ка Пари в каса с 800 лв.
Данъчни аспекти по ЗДДС
При постановяване на съдебно решение за прекратяване за регистрирано по ЗДДС търговско дружество възниква задължение за задължителна дерегистрация. Съгласно чл. 117,
ал. 2, т. 2 от ЗДДС срокът за дерегистрация е 14-дневен. Законодателят определя за дата на
дерегистрация датата, на която е подадено заявлението. Към тази дата се приема, че лицето
извършва доставка на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството, поради
което следва да начисли данък върху пазарната им цена.
Назначеният от съда ликвидатор има право да избере дружеството да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. Правото на избор се упражнява
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чрез подаване на декларация. В този случай ликвидатора отговаря солидарно за дължимия
данък през периода на ликвидацията в срок от 5г. от датата на заличаването на лицето от
търговския регистър.
Заключение
Обявяването на предприятия в несъстоятелност и ликвидация поражда редица въпроси
във връзка с правилното данъчно третиране и внасяне на дължимия данък. Доброто познаване на действащата и приложима нормативна уредба в дадена страна е фактор за вярното и
честно представяне на информацията.
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НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В СЧЕТОВОДСТВОТО
НА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
НА ПРИЗНАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
проф. д-р Румяна Пожаревска,
катедра "Счетоводство и анализ",
Финансово-счетоводен факултет, УНСС

Нематериалните ресурси, генерирани от интелектуалния капитал в областта на екологията, са може би най-слабо счетоводно представени в отчетите на националните предприятия. Причините могат да се търсят както в непознаването на техните същностни характеристики и форми на проявления, така и в ограничената специализирана литература и практика в това направление. Целта на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани класификационните групи нематериални активи, да бъдат представени някои актуални проблеми на тяхното признаване и представяне за счетоводни цели.
Темата за екологията е особено актуална в последните 40-50 години. В международен
план интересът към "зелено" счетоводство датира от края на 1960 г., когато за първи път е
разработено поле за управление на търсенето на стандарти и инструменти, които да помогнат на организациите да оценят техните екологични последици [1]. През 70-те години на
ХХ-ти век високо индустриализираните държави започват да правят опити за отразяване на
екологични параметри на производствата и на икономиките си. Постепенно обхватът на
инвестициите за екологична среда се разширява и към днешна дата те се измерват вече в
милиарди долари. Тази тенденция е съпътствана от генерирането и развитието на концепцията за т.нар. "зелена" икономика. Създаването на "зелена" икономика е залегнало и в
редица стратегически документи в рамките на ЕС, най-известният от които е "Европа 2020".
Според тази стратегия, "зелената" икономика е един от начините за постигането на устойчив растеж, базиран на знанието и иновациите, и може да е съпроводена от подобряване на
конкурентно способността и създаването на нови работни места. "Зелената" икономика се
разглежда още като ниско въглеродна, с ефективно използване на ресурсите и със създаване
на условия за социално включване. В нея растежът на доходите и заетостта се задвижва от
публични и частни инвестиции, които намаляват въглеродните емисии и замърсяванията,
подобряват енергийната и ресурсната ефективност и предпазват от намаляване на биологичното разнообразие. Според Програмата за околна среда на ООН, зелената икономика се
дефинира като "икономика, която води до подобрено човешко благосъстояние и социално
равенство при значително намаляване на рисковете за околната среда и на екологичните
дефицити"[2 а]. В документи на ЕС се посочва необходимостта да се обмисли използването
и на понятието "синя" икономика, което разширява принципите на зелена икономика, като
включва опазването и устойчивото използване на морските ресурси [2 б]. За Европейския
съюз преходът към нея има мощен потенциал за насърчаването на дългосрочен устойчив
растеж, за създаването на работни места и следователно за премахването на бедността.
Концепцията за "зелена" икономика обогатява концепцията за устойчиво развитие. Преобладаващата част от изследователите приемат, че постигането на устойчивост е възможно
само при правилно и стабилно икономическо развитие. На оперативно ниво, зелената икономика се разглежда като икономика, чийто растеж на доходите и заетостта се задвижва от
инвестиции, които намаляват въглеродните емисии и замърсяването; подобряват енергийната и ресурсната ефективност; предотвратяват загубата на биологично разнообразие и еко
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системни услуги. Тези основни направления са средата, в която възникват права и отношения с нематериален характер, които следва да намерят своята закрила и финансово представяне в отчетите на предприятията.
Проблематиката, свързана с екологията, се третира в специализираната литература от
различни аспекти, в това число финансово-счетоводен, който е обект на изследване в настоящата статия. Зараждането на т.нар. "екологично счетоводство" започва едва през 90-те
години на ХХ-ти век. Към днешна дата много често понятията "екологично счетоводство" и
"социално счетоводство" се възприемат като равнозначни, и по този начин се елиминират
разликите в отчетните обекти. В това отношение авторът приема становището на проф.
д.ик.н. М. Динев, че "социалните проблеми на обществото не се изчерпват с екологичните
проблеми." [3 а] Следователно не трябва да се идентифицира "социалното счетоводство с
екологичното счетоводство (или както е по-правилно да се нарича счетоводство на екологичната среда)" [3 б]. По отношение зараждането на счетоводството на екологичната среда
трябва да бъде отдадено значимото на иновативните идеи на българския учен проф. Т. Тотев, който значително по-рано, още през 1976 г., посочва опазването на околната среда, като
една от областите за разширяване на предмета на счетоводството [4]. Десет години покъсно той доразвива тази своя идея и включва в групата на потенциалните счетоводни обекти опазването на околната среда и работната сила. "Напоследък в литературата се появиха
разсъждения около възможностите за разширяване на предмета на счетоводната отчетност,
т. е. за допълнително включване на някои неща, които досега не са били наблюдавани по
счетоводен път. Става въпрос за осигуряване на информация чрез системата на счетоводната отчетност за: опазването и възпроизводството на околната среда; изпълнението на договорните задължения и на плана за капиталните вложения; използването на работната сила,
на основните производствени фондове и на обществените фондове за потребление и др."
[5]. Разработките и изследванията на представители на националната счетоводна теория
през последните две десетилетия могат да бъдат условно разделени на три групи:
 същност на счетоводството на екологичната среда и отчитане на разходите във връзка с екологията и опазването на околната среда (Б. Йонкова, 2007 [6]; Б. Йонкова,
2010 [7]; Н. Нешева-Кьосева, 2012 [8]; М. Маркова, 2013[9]);
 представяне на разходите, свързани с екология, във финансовите отчети (Н. НешеваКьосева, 2012 [8]);
 представяне на разходите, свързани с екология, в нефинансовите отчети (Б. Йонкова
и К. Йорданов, 2010 [10]; А. Вейсел, 2015 [11]).
На автора не са известни разработки, с обект на изследване нематериалните ресурси,
възникнали по повод опазването на околната среда, постигането на енергийна и ресурсна
ефективност, извършването на еко услуги или при предотвратяването на загуба на биологично разнообразие.
През последните десет години счетоводството на екологичната среда все по-често се обвързва с интегрираната отчетност (Integrating Reporting) и свързаната с нея концепция за
устойчиво развитие на компаниите и създаване на добавена стойност (Sustainability
Reporting) – ново направление в корпоративната отчетност, което подпомага представянето
на необхванати до този момент обекти и параметри. Първоначално започва да се прилага от
компании, функциониращи в областта на енергетиката, добива на нефт, газ и други природни ресурси. Водеща причина за появата на новото направление е нарасналата критика към
информацията от финансовите отчети и недоволството на обществото, инвеститорите и
останалите заинтересовани лица от съществуващата информационна асиметрия. През 2013
г. Международният съвет по интегрирана отчетност (IIRC) публикува документ, регламентиращ концептуалната рамка на интегрираната отчетност – The International Integrated
Reporting Framewor. Като съвкупност от финансова и нефинансова информация, интегрира83

ната отчетност извежда показатели относно клиентите; тяхната удовлетвореност; персонала; околната среда; сигурността на продуктите и услугите. По този начин се постига подобра комуникация с обществото относно проектите и ценностите на отчетната единица.
Интегрираната отчетност дава точна картина на цялостното създаване на стойност, при
условие че се осигури увереност в качеството на нефинансовата информация [12]. Една от
водещите световни професионални организации в областта на счетоводството Институтът
на експерт-счетоводителите от Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England
and Wales – ICAEW) [13] работи върху проблема за изразяване на увереност относно информацията в интегрираните отчети. Проблем за решение представлява и въпросът за комуникацията между нормативно утвърдените финансови отчети и интегрираните отчети.
Интегрираната отчетност е крайният продукт на един сложен интеграционен процес между
различните части на отчетната единица, от една страна, и клиентите и околната среда, от
друга. Базира се на стълбове основно с нематериален характер като: бизнес модел на отчетната единица; връзки с клиентите; търговска марка и репутация на отчетната единица; влияние и връзки на отчетната единица с околната среда. Интегрираната отчетност е концептуалната рамка, която може в определен момент да постигне обхващане в бъдеще на всички
компоненти на интелектуалния капитал на предприятията. По този начин ще се оптимизира
представянето на нематериалните ресурси, които достигат според различни източници до
60% – 80% от капитала на отчетните единици.
Следва да бъде отбелязано, че новата национална нормативна счетоводната уредба прави крачка в посока отговор на актуално протичащите процеси, включвайки теми като екология и социален капитал. Действащият Закон за счетоводство [14] в глава седма "Годишен
доклад за дейността", чл. 39 т. 2 регламентира, че "предприятията изготвят годишен доклад
за дейността, който съдържа най-малко следната информация:… 2. анализ на финансови и
нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите.
При изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите
на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във
връзка с тях." В същата глава, раздел ІІІ "Нефинансова декларация", в чл. 48 и чл. 49 са
представени основните параметри на нефинансовата декларация. Нормативната регулация
е, нефинансовата декларация:
 да съдържа описание на политиките на предприятията по отношение на дейностите
им, осъществявани в областта на екологията, социалните въпроси и тези, свързани
със служителите;
 да включва кратко описание на бизнес модела на предприятието;
 да съдържа описание на политиките, които предприятието е приело и следва по отношение на екологичните и социалните въпроси, включително дейностите, които е
извършило през отчетния период и резултатите от тях;
 да включва целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на екологичните и социалните политики, включително описание на такива дейности, които
биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията, служителите или други социални въпроси;
 да съдържа описание на основните показатели за резултатите от дейностите, свързани с екологичните и социалните въпроси.
Когато отчетната единица не спазва приетите политики по отношение на един или няколко от въпросите (предмет на нефинансовата декларация) е необходимо ясно и аргументирано да бъдат обяснени причините, поради които приетите политики не се спазват.
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Като кратко обобщение на проблематиката относно отразяване на екологичните параметри на дейността на отчетните единици авторът приема становището на проф. М. Динев,
че "... счетоводството е част от околната среда, носи белезите на нейното динамично развитие и има един генерален проблем – нормативните решения (в това число и решенията за
стандартизацията на счетоводството) за общи правила и системи за контрол при тяхното
изпълнение." [3 в]. По отношение на конкретната задача на изследването – идентифициране
на нематериални ресурси за предприятия, осъществяващи дейности по намаляване на въглеродни емисии и на замърсяването, за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност, за предотвратяване на загуби от биологичното разнообразие и за извършване на еко
услуги – проучванията на автора водят до идентифицирането на следните класификационни
класове нематериални ресурси: географски означения; зелен франчайзинг, бизнес методи за
био и еко производство, търговия и услуги; родови, разпространителски, фамилни и фирмени търговски марки за еко и био продукция, както и лицензиите за тях; квоти за емисии на
парникови газове. Към групите могат да бъдат причислени и концесиите за води и минерални ресурси, но доколкото те по своята същност са права по експлоатация на тези ресурси, а не по опазване на еко-средата, няма да бъдат обект на разглеждане. Следва да бъде
уточнено, че предоставянето на тези права винаги е обвързано с изискване за тяхното опазване и за рекултивация на терените, т.е. има и аспекти на еко-защита.
Географски означения. Когато се пише и говори за екология първата асоциация, която
изниква е свързана със биологичното земеделие, био-производствата и био-продуктите.
Последните придобиват все по-голяма актуалност за българската икономика в контекста на
наложилите се в последно време дискусии относно производството и употребата на генно
модифицирани организми. Изискванията на потребителите за био-екологични продукти и
възможностите на страната ни за производството им, поставят на дневен ред въпросът как
ще бъдат идентифицирани те и по какъв начин потребителят ще се ориентира за марката и
за произхода на продукта. Световната практика показва, че закрилата им като географски
означения дава уникално предимство както на производителите, така и на потребителите.
Последните високо оценяват продукти с гарантиран произход.
Закрилата на географските означения претърпява значително историческо развитие в
международен план, олицетворено от различни конвенции [15], като в крайна сметка в съвременното разбиране за географски означения могат да се включат следните четири разновидности: указания за произход, наименования за произход, географски указания и традиционно-специфични наименования. Условие за получаване на правна закрила на традиционно-специфичните наименования е те да отговарят на критериите за наименование за произход и за географско указание. Споразумението за свързаните с търговията аспекти на
правата на интелектуална собственост (ТRIP’s) е единственото, което използва термина
"географски означения" и го дефинира по следния начин: "означения, определящи дадена
стока като произхождаща от територията на страна членка или от регион или местност на
тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на стоката
могат да се отдадат на географския ѝ произход". Дефиницията включва двата основни обекта – наименование за произход и географско указание.
Процедурата за закрила на територията на Европейския съюз се урежда с Регламент
(ЕИО) 2081/92 относно защитата на географските указания и наименованията за произход
на селскостопанските и хранителните продукти [16], Регламент на Съвета (ЕО) № 510/
2006 относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски
и хранителни продукти [17], като за територията на България действа и Законът за марките и географските означения [18]. И трите нормативни акта прецизират две групи защите-
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ни наименования – наименование за произход и географски указания 1. Защитените наименования за произход обхващат продукти с утвърдена пазарна репутация, които се произвеждат, преработват и подготвят изцяло в определена географска област и по признат традиционен начин. При защитените географски указания връзката на наименованието с географския район трябва да съществува поне в един от етапите на производство и подготовка.
Наименование за произход2. Определението на наименование за произход изисква кумулативно присъствие на човешки и природни фактори, както и причинно-следствена връзка
между тези фактори и качествата или свойствата на продукта. Това означава наличието на
следните необходими обстоятелства:
 наименование на ясно очертан географски район, който може да бъде област или
местност в една или повече държави, както и името на държавата;
 в географския район трябва да са налице: специфични природни фактори (климат,
почва, вода и др.) и/или специфичен човешки фактор, изразен в местно ноу-хау, трудови традиции и др. (например чипровски килим, родопско одеяло);
 да е налице продукция, произведена в този географски район, която притежава специфични свойства или качества (например мавруд от Асеновград);
 да е налице причинно-следствена връзка между специфичните свойства на продукцията, произвеждана в този географски район и неговите специфични природни или човешки фактори (например българско кисело мляко, кашкавал и др.).
Според обхвата и формата на контрол наименованията за мястото на произход на изделията могат да бъдат диференцирани на:
 обикновени – в този клас се причисляват: а) наименования, които се регистрират за
естествени продукти, чийто специфични особености се формират под влиянието на
природните условия; б) наименования, които са се утвърдили благодарение на дългогодишното им използване в постоянството на техните особености, без да имат утвърден специален статут;
 регламентирани – в този клас се включват наименования за продукти, чиито специфични особености и изискванията, на които трябва да отговаря тяхното производство, са предварително установени и регламентирани; контролът на тяхното спазване
се осъществява в крайната фаза на производствения процес или преди търговската им
реализация;
1

Съгласно информация, изнесена на страницата на Патентното ведомство регистрираните по национален ред географски означения са 117 на брой, като от тях 69 са наименования за произход, а 48 са
географски указания. По реда на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и тяхната
международна регистрация има 51 регистрирани български наименования за произход. Най-много
географски означения, регистрирани в България по национален ред, са за вино – общо 48, следват 14
регистрирани географски означения за минерални води, а на трето място – 10 регистрации на географски означения за тютюн. По международен ред най-много български наименования за произход
са регистрирани за тютюн – общо 15. Второ място заемат наименованията за мрамор – 6 регистрации, а на трето място са тези за кварцов пясък – общо 5. Лидер в разпределението на географските
означения, регистрирани по национален ред в България по вписани ползватели, е "Каолин" АД с общо 7 регистрирани географски означения, следван от "Ел Би Булгарикум" ЕАД с 6 регистрации и
"Винарна Лясковец" АД с 5 регистрации. По брой регистрирани международни наименования за
произход по реда на Лисабонската спогодба България е на трето място, като лидер е Франция с 508
регистрации, следвана от Чехия със 76 регистрирани наименования за произход. В резултат на преговорите за присъединяване на България към ЕС сред изброените категории спиртни напитки с географски указания в Приложение III на Регламент № 110/2008 са включени и 13 броя български дестилатни спиртни напитки (ракии), от които девет винени и четири плодови. [19]
2
Постановките за географските означения са представени съгласно Борисов, Б. [20]
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 контролирани (гарантирани) – този клас обхваща наименованията за продукти, чиито
специфични особености и влиянието на природните условия са предварително установени; на тази основа, тяхното формиране се контролира от компетентните органи
на всички етапи на технологичния процес – от добиването на суровината до търговската реализация на крайния продукт.
Географско указание. За разлика от наименованието за произход, географското указание
изисква единствено стоката (продуктът) да притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се свържат с конкретен географски произход. Защитените
обекти обикновено се свързват с минерални води и ресурси (например минерален извор
"Девин", минерален извор "Банкя", Врачански варовик, Сандански мрамор и др.).
Обект на закрила са и продукти с традиционно-специфичен характер. Признаването на
традиционно-специфичния характер на определен продукт не е свързано с географския
произход на продукта, а основно с ролята на човешкия фактор: съхранените традиции в
производството; състав или начин на производство или преработка, или традиционни суровини, които отличават продукта. През 1992 г е приет Регламент 2082/92 г., а на по-късен
етап Регламент (ЕИО) № 1848/93 и Регламент (ЕО) № 1204/2008 [21], с които се регламентира издаването на сертификати за специфичния характер на земеделските продукти и храни и обозначаването на продуктите с логото за традиционно-специфичен характер. "Специфичен характер" се признава при доказана особеност или отличителни черти, които ясно
отличават земеделския продукт или храна от други подобни от същата категория. Характерна особеност за този вид нематериален ресурс е, че всеки производител може да използва регистрираното наименование, ако заяви пред компетентния орган в страната, че спазва
спецификацията на продукта и метода на производство и производството му е контролирано съгласно европейските изисквания.
По степента на влияние върху мотивацията на потребителското поведение географските
означения се доближават до търговските марки. В много случаи те имат функцията на "втора търговска марка", която информира потребителите за специфичните свойства или качества на продукта и по-този начин влияят върху обема на продажбите. Например България е
известна в международен план с няколко специфични продукта, свързани с географски
означения като розовото масло, виното, киселото мляко, минералните води и билковите
продукти. Проявление на икономическите функции на географските означения могат да се
търсят и в туристическата индустрия. Например: отивайки в конкретна страна и област на
почивка, туристът като правило иска да консумира нещо оригинално и местно – "шопска
салата", "сливенска перла" и т.н.
Правната закрила на географските означения се осигурява чрез лицензиране по реда на
Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и е идентична на закрилата, която се
предоставя от ЕК. Тя се идентифицира чрез регистрация в Патентното ведомство и обхваща забрана за: използване в търговска дейност на географски означения за стоки, които са
сходни на стоката, която е регистрирана; неправилно използване или имитиране на географско означение; използване на невярно или заблуждаващо указание по отношение на
източника и други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно
истинския произход на стоката. Съгласно ЗМГО, регистрирано географско означение може
да се използва само от лице, което е вписано като негов притежател. Правната закрила за
регистрацията на географското означение се прекратява когато престане да съществува
връзка между качествата и особеностите на продуктите и стоките и географската среда.
Постигането на правна закрила на географските означения на практика преодолява праговия критерий "контрол" и прави възможно тяхното включване в балансовото число на
нематериалните активи в групата на права върху индустриална собственост.
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Географските означения са специфична група нематериални активи, при която познатите подходи за придобиване (от външен източник или вътрешно създаване) се комбинират в
един хибриден модел на генериране. За регистрирането им се изисква отчетните единици да
докажат кумулативно присъствие на човешки и природни фактори, както и причинноследствена връзка между тези фактори и качествата или свойствата на създавания продукт.
Втората особеност на този класификационен клас е, че процесът на придобиване на нематериалния актив е често доста продължителен и е свързан със значителен брой експертизи.
Погледнато от този аспект, те се доближават по характеристика до вътрешно създадените
нематериални ресурси. Но за разлика от другите видове вътрешно генерирани активи, при
географските означения трудно могат да бъдат диференцирани етапите на изследователска
и развойна дейност. Третирането на географските означения като счетоводни обекти предполага покриването на въведените от счетоводните стандарти прагови критерии за признаването им като нематериални активи. Регистрацията на географските означения в Патентното ведомство осигурява на отчетната единица контрол и установимост на актива. Внедряването и използването на географското означение, при правилна организация на производството, обезпечава на предприятието-собственик стопанска изгода от реализацията на продукта. Ценността на географското означение се изразява в добавената от "втората марка"
стойност към даден продукт или стока, което от своя страна се изразява в прираст на нетните парични постъпления от продажбата на стоката, обозначена с марката. Трудността при
покриване на наложените от счетоводните стандарти прагови критерии за признаване се
крие в надеждното, обективно и точно оценяване. Независимо, че процесът по регистрация
на географското означение (особено по международен ред) е доста продължителен и е съпроводен с изготвянето на значителен брой експертизи, следователно с не малко по размер
разходи, трудно могат да бъдат разграничени етапите на изследователска и развойна дейност. По тази причина, въпреки, че изпълнява функциите на втора "търговска марка" с
всички положителни последици от това, географското означение на практика присъства със
символична стойност в състава на нематериалните активи на отчетните единици. Наблюдават се и случаи, при които географското означение не се признава като нематериален актив
за счетоводни цели. Парадоксът е, че за не малък брой отчетни единици непризната за счетоводни цели, но наложила се втора "търговска марка" има отличителна сила и е носител на
настоящи и бъдещи стопански изгоди, т.е. няма актив, но има реализирани икономически
ползи от неговата употреба. Как може да се избегне тази ситуация? По мнение на автора,
като базова оценка на регистрираното географско означение не следва да се приема себестойността, калкулирана в процеса на придобиване, а неговата справедливата стойност, т.е.
оценката от реалния пазар за настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци,
свързани с нематериалния актив. Като база за определяне на справедливата стойност могат
да бъдат приложени метода на пазарния аналог или метода на покупката. Веднъж наложено,
географското означение не само осигурява значителен входящ паричен поток, но може да
има на практика неограничен срок на полезен живот. По тази причина съществува в теорията становище, че е допустимо и оправдано цената на придобиване (себестойността) да не
бъде разпределяна във времето под формата на систематична амортизация. При възприемане на подход за неамортизиране на нематериалния актив "географско означение" отчетните
единици следва да съобразят следните обстоятелства:
 в определен момент ако престане да съществува връзка между качествата и особеностите на продуктите и стоките и географската среда, правната закрила за регистрацията на географското означение може да бъде прекратена;
 отпадането на патентната закрила ще доведе до извеждане на географското означение извън състава на нематериалните активи т.е. до еднократното му отписване;
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 възникването на еднократни, непостоянни и значителни по размер отписвания на
счетоводни обекти в дадена отчетна единица формира нереалистична финансова картина за резултатите от нейната дейност.
"Зелен франчайзинг". Ново направление в съвременната икономика свързано с биологичното земеделие, производството и търговията на био-продукти или осъществяване на
услуги с екологичен характер [22]. Характерна особеност на този вид обекти и дейности е,
че са с генезис екосистемите и биоразнообразието или са насочени към тяхното опазване и
възстановяване. В обхвата на услугите с екологична насоченост, предмет на франчайзинг,
попадат: услуги за възобновяема енергия, за рециклиране, за третиране на отпадъци, авто
услуги, за изолации на недвижима собственост, за еко-туризъм и др. И ако предходно разгледаните нематериални ресурси (географските означения) обезпечаваха "втората търговска
марка" на продуктите, то "зеленият" франчайзинг осигурява възможност за тяхната многопосочна реализация. Франчайзингът предоставя ноу-хау и търговска марка на продукти,
които не са свързани с географски означения, но са екологично произведени по съответен
бизнес метод или пък осигурява разпространение на вече произведени такива продукти или
услуги. "Зеленият" франчайзинг по своята същност не се различава по договорени права и
отношения от тези на класическия. Той е пакет от права върху интелектуална собственост,
включващ търговски марки, фирмени имена, индустриален дизайн, авторски права, ноу-хау
и патенти, който е предназначен за използване при продажба на стоки или предоставяне на
услуги на крайния потребител. Новото тук е обектът на производство, на търговия или вида
услуга – еко продукти и еко-услуги. Предпоставките и условията за сключването на договорното споразумение се обвързва с няколко концептуални теории. Най-популярните в
специализираната литература са:
 теория за рядкостта, уникалността или недостига на ресурси;
 теория за сигнализиране относно франчайзинг мрежа;
 теория за мониторинг и контрол на мрежата;
 теория за външния контрол или франчайзингът като подходяща форма за околната
среда [23].
За целта на настоящото изследване авторът ще се ограничи до представянето на ресурсите, уменията и конкурентите предимства, които извеждат тези теории, както и възможностите за тяхното счетоводно признаване (таблица 1).
Таблица 1
Счетоводно признаване на нематериални активи при зеления франчайзинг.
Фактори
Човешки
фактори

Фактори
извън
човека

Функционални умения
Ноу-хау на
служители,
доставчици и
дистрибутори

Култура на
уменията
Възприемчивост
Качество
Капацитет за
обучение

Позициониращи Регламентиране
ресурси
на правата

Ресурси
Ноу-хау

Репутация
Бизнес модел и
мрежа
Бази данни

Нематериални
активи
Договори
Нематериални
Лицензии
активи
Търговски тайни
Други права
върху ИС
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Зеленият франчайзинг може да бъде франчайзинг на продукт и търговска марка и бизнес-формат франчайзинг.
Франчайзингът на продукт и търговска марка е договорна форма, при която франчайзинг получателят е длъжен да продава група продукти на производителя в търговски обекти, разкрити с разрешение на франчайзингодателя, без да е необходимо да следва стриктно
определена търговска концепция. Този вид франчайзинг се разделя на:
 производствен – при който франчайзинг получателят има право сам да произвежда
стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, "ноу хау", търговска марка и др.;
 пласментен – при който франчайзинг получателят има право само за разпространява
стоките/услугите, произвеждани/извършвани от франчайзингодателя;
 франчайзинг за услуги – при който франчайзинг получателят има право да извършва
услугите на франчайзингодателя.
Бизнес-формат франчайзингът е договорна форма, при която франчайзодателят осигурява на франчайзинг получателя цялостна бизнес концепция като пакет. Франчайзинг получателят се задължава не само да разпространява стока или услуга под търговската марка на
франчайзодателя, но и да спазва изисквания относно способа на производство, опаковка,
схема на устройство на търговския обект, художествен дизайн, облекло на персонала, схема
за обслужване на клиентите и др. Този вид договор се характеризира с определена маркетингова стратегия, определен стандарт за качество, способи за контрол на качеството и др.
Според начина на изграждане на франчайзинг схемата той може да бъде първичен и вторичен. Първичният франчайзинг е договорна форма, съгласно която се създава нова пласментна мрежа, но е възможно и да се използва и разшири съществуваща мрежа от търговски филиали. Вторичният франчайзинг е договорна форма, съгласно която се преструктурират съществуващи пласментни системи.
В зависимост от схемата на взаимоотношенията между контрагентите франчайзингът
може да бъде пряк (директен) и мастер (непряк). При прекия, франчайзодателят разширява
своя бизнес, като сключва отделни договори за определени обекти и сам е отговорен за
техническото подпомагане, обучението и контрола на франчайзинг получателя. Недостатък
на директния франчайзинг е, че схемата става трудна за контролиране при разрастване на
мрежата и съществува риск за различия между продуктите и услугите, предоставяни на
потребителите. При мастер франчайзинга, получателят на правата действа като франчайзодател на своята територия – сам използва франчайзинг правата, но може и да предоставя
субфранчайзинг на трети лица. Предимствата на тази схема са, че се прехвърля целия риск
във връзка с развиването на франчайзинг мрежа на локален оператор, както и че франчайзодателят не е ангажиран с преки инвестиции, обучение и директно управление [ 24а].
Съществено предимството на франчайзингът като бизнес модел е, че той може да бъде
споразумение между контрагенти от една държава (вътрешен) или между контрагенти от
различни страни (международен). Не е за игнориране и обстоятелството, че той може да
бъде осъществяван от микро и малки семейни предприятия, което повишава и социалния
аспект на зелената икономика.
Независимо от параметрите и схемите на реализация, "зеленият" франчайзинг винаги
е свързан с генерирането на права и отношения, които имат нематериален характер и за
срока на договора се признават и представят в класификационен клас "нови обекти на
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интелектуална собственост". Срокът на полезен живот им е ограничен, което и оправдава
тяхната амортизация1.
Бизнес методи за екологична среда. Българското Патентно ведомство предоставя патент на бизнес метод само когато той отговаря на критериите за изобретения и когато е
въплътен в конкретно техническо устройство. Трябва да са изпълнени и изискванията за
новост, изобретателност и техническа приложимост. При този вариант са изпълнени възприетите от приложимите счетоводни стандарти прагови критерии за признаване на нематериален актив и бизнес методът е част от тяхното балансово число. Когато бизнес методът не
може да бъде патентован, другият възможен подход за постигане на закрила (контрол върху
ресурса) е като търговска тайна срещу нелоялна конкуренция. Само при тези случаи бизнес
методите за производство и търговия с еко и био продукти или за услуги с екологична
насоченост могат да бъдат признати като нематериални активи в класификационни
класове "патенти" или "нови обекти върху интелектуална собственост".
Търговски марки за еко и био продукти и лицензиите за тях. Марката е символ за
производствен или търговски произход. Марката означава стратегически избор. Не съществува законово задължение за нея. Наложилата се еко или био търговска марка носи икономически изгоди за производителя или търговеца. Нейната защита като интелектуална собственост осигурява контрол върху собствеността ѝ, както и върху стопанските ползи от нейната употреба. Търговските марки, свързани с екологията могат да бъдат фирмени, фамилни, родови, разпространителски и продуктови. Това деление на видовете марки е в зависимост от стратегията за тяхното използване, но потребителите могат да направят преобразуване за тяхно удобство. Създаването на една марка като продуктова, например, може поради пазарни условия да прерасне като фамилна. Както вече беше отбелязано, производството
и търговията на био продукти и извършването на услуги с екологична насоченост, в много
голям обем се осъществява от семейни микро и малки предприятия 2. Този факт предопределя и спецификата при определянето на стратегията и на вида марка3.
Родови марки за еко и био продукти. Стратегия за предлагане на био-продукти под техните естествени (родови) наименования без търговска марка. Тя е характерна за ограничени
продуктови категории (подправки, билки, мед, консервирани храни и др.) и се отличава със
значително по-ниски цени на продуктите. Съвременната икономическа логика на родовите
марки намира обяснения в концепцията за "генеричен манталитет". Последната отразява
склонността на потребителите да купуват прости и базови стойности без разточителни промоции.
Фамилни марки за еко и био продукти. Стратегия за предлагане на два или повече био
продукта под една марка. Фамилната марка може да бъде марка линия и марка гама. Марка
линия обединява група продукти в една продуктова категория (например няколко вида сирена, био козметика). Марка гама обединява група продукти в различни продуктови категории (например много продуктов асортимент на млечни продукти, на житни продукти и др.).
1

За подробна информация за същността, признаването и представянето на франчайзинг правата за
счетоводни цели виж: Пожаревска, Р. (2010); Интелектуална собственост – признаване, представяне
и оповестяване за счетоводни цели, УИ "Стопанство", С.
2
Зелените" продукти на тези предприятия са биопродукти, продукти с екоетикет, със значителна
съставна част от рециклирано съдържание, с екологичен дизайн и др. При 43% от малкия и средния
бизнес в България годишният оборот от зелени продукти или услуги е между 1 и 5%. Само за 17% от
предприятията той надхвърля 75%. "Зелените" продукти и услуги се произвеждат и предлагат от
българските МСП в различни сектори и дейности: хранителни продукти и напитки – 27%,
строителство –24%, текстил, облекла и кожени изделия – 3%, мебели, продукти от дърво и хартия –
2%, електронни и механични машини и оборудване – 15%, други – 29%.[2 в ]
3
Постановките относно търговските марки са представени от: Брестничка, Р. [24 б]
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Продуктови марки за еко и био продукции. Стратегия за въвеждане на всеки отделен
продукт отделно марково име. Тя е подходяща за продуктови категории, при които индивидуалната марка може да постигне значителна сила и по този начин да оправдае големите
средства за нейното въвеждане.
Разпространителски марки за еко и био продукти. Стратегия за диференциране на търговците на дребно, при която продуктите са специално произведени за определен разпространител под негова собствена марка и по негова спесификация. Тези марки са известни и
под името частни етикети.
Фирмена марка за еко и био продукти. Стратегия, при която всички продукти на предприятието се предлагат под една и съща марка. Съществуват два основни варианта по приложение на тази марка – монолитен подход и подход на поддръжка. При монолитния подход марката се употребява самостоятелно без други марки върху продукта (например за
енергоспестяващи технологии и възобновяеми източници на енергия). При подхода на поддръжка марката е придружена от индивидуална продуктова марка.
Търговските марки за еко и био продукти се регистрират по реда на Закона за търговските марки и географските означения. Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство. Той е публичен и се публикува на интернет страницата на
ведомството. Правото върху еко и био марка възниква с нейната регистрация. То осигурява
правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица
без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен
на нея. Забраната за използване включва: поставянето на знака върху други (конкурентни)
стоки или върху техните опаковки; предлагането на други (конкурентни) стоки с този знак
за продажба, пускането им на пазара или съхраняването им с тези цели; предлагането или
предоставянето на други (конкурентни) услуги с този знак; внос или износ на други (конкурентни) стоки с този знак; използването на знака в търговски книжа и в реклами на трети
лица. Когато марката е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се
упражнява съвместно от всички съпритежатели. За целта трябва да е налице тяхното писмено съгласие.
Освен национална е възможна и международна регистрация на търговската марка за еко
и био продукти. Тя има срок на действие 10 години, който може да бъде подновяван за
следващи периоди от по 10 години, чрез заплащане на съответните такси. От 23 март 2016 г.
влезе в сила Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламента относно марката на Общността. Органът, отговорен за администрирането на марки и дизайни на ЕС е Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на общността се нарича марка на Европейския съюз.
Независимо от избраната стратегия, търговските марки за еко и био продукти са нематериални активи от класификационен клас "права върху индустриална собственост".
Трите основни проблема при счетоводното представяне на тази група нематериални активи
са ниската оценка при първоначално признаване (особено ако марката е вътрешно създадена), невъзможност да последваща преоценка и ограничения срок на полезен живот, съгласно разписаните правила от Националните счетоводни стандарти.
Търговската марка за производство и търговия с еко и био продукти може да бъде отдавана под лиценз на трети лица. Стратегията на лицензиране представлява използване на
марката от друго лице със съгласието на собственика и под негов контрол при определени
условия. Основната цел и мотив на лицензирането е собственикът на търговската марка да
се възползва от създадената репутация в маркетинга, дистрибуцията и рекламата на своите
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еко и био продукти и услуги1. Специфичното при лицензионните сделки е, че нематериални
активи фигурират във финансовите отчети и на лицензодателя и на лицензополучателя,
както следва:
 при лицензодателя – търговска марка
 при лицензополучателя – лицензия.
Лицензията счетоводно се признава и представя по договорената цена и за срока на договора. Нейната първоначална оценка е пазарната или близка до нея, която се амортизира за
срока на лицензионното споразумение.
Квоти за емисии на парникови газове. Системата на Европейския съюз за търговия с
емисии е основен елемент в политиката за борба с изменението на климата и често е цитирана като референтен модел за нововъзникващите политики в областта на изменението на
климата на други места по света. През 1994 г. Европейската комисия набеляза основните
линии за действие при разработването на рамка за Зелено национално счетоводство въз
основа на сателитни сметки към националните сметки 2. През 1997 г. в Киото (Япония) е
подписан Протокол за редукция на емисиите от парникови газове. Р България ратифицира
протокола на 17.07.2002 г. Механизмите, детерминирани в него, за редукция на емисиите
парникови газове са: понижаване на емисиите в реалното производство; осъществяването
на инвестиции в екологични технологии във външни икономики с цел трансфер на намалените количества от дадената страна (основната линия на тези взаимоотношения е развити –
развиващи се страни); търговия с емисии от парникови газове [25]. Обект на изследване в
настоящата статия е третият механизъм – и по-конкретно квотите за емисии от парникови
газове и счетоводните аспекти на правата, свързани с тях.
За да бъдат идентифицирани нематериалните ресурси, следва да бъдат ясни същностните характеристики на изследваните обекти: емисията на парникови газове и квотите за нея.
В речника на акронимите за изменението на климата в Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), емисиите на парникови газове (ЕПГ) се
дефинират като атмосферните газове, считани за причина за глобалното затопляне
и изменението на климата3. Категориите емисии на парникови газове (SCOPE) са три [26]:
първа категория (SCOPE 1): директни емисии на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива, на биомаса и др.; втора категория (SCOPE 2): непреки емисии, генерирани от
покупката или вноса на енергия (ток, студ, топлина или пара); трета категория (SCOPE 3):
всички други непреки емисии, причинени от сухопътни дейности или общности. В международната практика са известни три подхода за отчитане на емисиите от парникови газове:
инвентарен, глобален и регламентиращ (нормативен) [27]. Различните подходи имат различни цели и трябва да бъдат разглеждани в светлината на нуждите на общността. Основните разлики се отнасят до мащаба на емисиите и до вида на емисиите, взети под внимание.
Инвентарният е насочен само към преките емисии, генерирани в географските граници на
една територия (SCOPE 1). Глобалните методи идентифицират всички преки и непреки

1

За подробна информация за същността, признаването и представянето на лицензионните сделки за
счетоводни цели виж: Пожаревска, Р. (2010); Интелектуална собственост – признаване, представяне
и оповестяване за счетоводни цели, УИ "Стопанство", С.
2
COM (94) 670 "Насоки за Европейския съюз относно екологичните показатели и зеленото
национално счетоводство – интегриране на екологичните и икономическите информационни
системи".
3
Основните парникови газове са въглеродният диоксид (CO2 ), метанът (CH4) и двуазотният оксид
(N20). По-рядко срещани парникови газове, но с много силно въздействие, са флуоровъглеводородите (HFC), перфлуоровъглеродите (PFC) и серният хексафлуорид (SF6).
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емисии, генерирани от дейностите на територията или на общността (SCOPE 1, 2, 3). Регламентиращият метод е насочен към SCOPE 1 и 2.
Според Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) една квота за емисии на ЕС
(EUA) съответства на правото на емитиране на еквивалента на един тон въглероден диоксид
за определен период (CO2) [28]. Квотите за емисии на ЕС могат да бъдат използвани от
оператори в рамките на СТЕ на ЕС за техните верифицирани емисии или могат да бъдат
продавани на други оператори, които се нуждаят от такива квоти. Търговията с емисии
позволява на страните, които притежават неизползвани единици емисии, да ги продават на
страни, които са надвишили таваните. Българският Регистър за търговия с квоти за емисии
на парникови газове е електронна база данни за администриране на квоти за емисии на парникови газове (ЕПГ), достъп до която се осъществява по два режима – публична част и част,
която изисква регистрация [29]. Регистрираният достъп е само за притежатели на сметки и е
свързан със заплащането на държавна такса за вписване по реда, разписан от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Българският регистър за търговия с квоти за
ЕПГ осигурява точно отчитане на притежанието, издаването, трансфера, отмяната и оттеглянето на квоти и единици по Киото. Националният администратор на регистъра, по смисъла на Регламент 2216/2004 на Европейската комисия, е Изпълнителната агенция по околна
среда (ИАОС). В съответствие със законовите разпоредби изграждането, функционирането
и поддържането на регистъра се ръководи от Министъра на околната среда и водите, а
текущото поддържане и осъществяване на функциите на регистъра се извършва от Изпълнителната агенция по околна среда.
Търговията с парниковите газове се гради на напълно пазарни принципи с търсен ефект
– налагане на ограничение и контрол над замърсяването със споменатите емисии. Процесът
се извършва на международни лицензирани борси, тясно специализирани в този тип търговия. На въглеродните борси може да се сключват както спот сделки, така и форуърд и суап
договори. Борсовият принцип, клирингът и сетълментът са аналогични на търговията с
ценни книжа. Продажбите се реализират виртуално, защото сделките по своята същност са
прехвърляне на сертификати. Механизмът за търговия с квоти за ЕПГ е уникална система, в
която ясно могат да бъдат разграничени цел и средства за постигането ѝ. Стратегическата
цел е да бъде принудена европейската и световната индустрии да ограничат емисиите на
ПГ. За да бъде реализирана тази цел, възможните подходи са три: първият е да бъде разработена подходяща система от данъци; вторият – административно въвеждане на глоби, в
случай на превишаване на разрешените емисии; третият – разполагане на пазара на ограничен брой квоти и да бъде оставен пазарът сам да определи цена на емисиите на ПГ. И тъй
като достъпът до пазара на квоти е безплатен, те могат да бъдат придобити: било чрез принуда да се съобразят със задълженията, свързани с емисии; било чрез доброволна препродажба и реализиране на капиталови печалби. Таванът и самата търговия се обособяват количествено, чрез квоти (разрешителни за определено количество емисия). Общият брой
квоти, не може да надвишава поставения административно таван. Ако се стигне до подобна
ситуация, компаниите трябва да изкупят нужното им количество квоти от компании, които
не са използвали цялото количество квоти, т.е. редуцирали са изпусканите емисии в своето
производство. Стимулиращият аспект на търговията е да бъде осигурен приход за този,
който замърсява по-малко. Условието за използването на получените приходи от продажбата на квотите е те да бъдат използвани само за екологични проекти, свързани с по-висока
ефективност при редукцията на емисиите парникови газове. Основните търгувани продукти
в ЕС са:
а) Европейските квоти (EUA) – представляват сертификати за въглеродни емисии, отпуснати на европейските предприятия по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ),
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съответно от ЕС и/или от националните правителства. Компаниите, надхвърлили квотите
си, могат да закупят допълнителни сертификати от компании, отчели излишъци.
б) Първични и вторични сертифицирани намаления на емисиите (CER) – в рамките на
механизма за чисто развитие (МЧР) на ООН, CER представляват сертификати за чиста
енергия и проекти за устойчиво развитие в развиващите се страни. Те могат да бъдат използвани в определени райони в ЕС, създавайки възможност за инвестиции в проекти по МЧР в
страни като Индия, Бразилия и други. Разликата между първичните и вторичните СЕР показва дали тези сертификати са закупени по МЧР директно или непряко, чрез трето лице.
в) Единици редуцирани емисии (ERU) – сертификати за чиста енергия и проекти за устойчиво развитие в Централна и Източна Европа.
г) Потвърдени права на емисии (VER) – този тип продукти са в голяма степен идентични
с досега разгледаните, те обаче не са потвърдени от рамките на ООН. Вместо това, тези
права се придобиват от редица стандарти за качество, като ISO 14065, Доброволните въглероден стандарт (VCS) и др.
Обобщено формулирано, след представената кратка характеристика на търговията с квоти за емисии на ПГ е, че "стоките" са сертификати за права и квоти, които имат определено
нематериален характер. А квотите са разрешителни за определено количество емисия. На
практика това е нов класификационен клас ресурси, които не се вместват в традиционните
понятия за активи на отчетните единици. От началото на ХХ-ти век се разработват в национален и международен план рамки за тяхното счетоводно и данъчно третиране, но с ограничен ефект. Те касаят, както идентифицирането на счетоводните обекти, така и методиките
на тяхното отчитане и подходите за представянето им във финансовите отчети. Основният
аспект на изследването в тази част и във връзка с целта на разработката е да бъде изяснено
възникват ли или не нематериални активи за отчетните единици, притежателки на квоти за
емисии на парникови газове.
Сложността при детерминирането на квотите за емисии за счетоводни цели се доказва и
от краткия живот на разяснението КРМСФО 3 (IFRIC 3) "Emission Rights", прието от СМСС
през м. декември 2004 г., отменено от 01.07.2005 г. и без аналог към днешна дата. Съгласно
постановките в документа, правата за емисии, издадени от правителството, са нематериални
активи, които трябва да бъдат признати във финансовите отчети в съответствие с МСС 38
"Нематериални активи". Квотите за ЕПГ не подлежат на амортизация, но подлежат на
обезценка по реда на МСС 36 "Обезценка на активи". Всеки участник, произвеждащ емисии, трябва да заделя провизии в съответствие с МСС 37 "Провизии, условни задължения и
условни активи". През краткото време на приложимост на разяснението, някои от членовете
на СМСС изразяват загриженост за "счетоводни несъответствия" от оценката на актива,
докато предоставянето се оценява по справедливата стойност на правата, необходими за
справяне със задължението. След преглед на коментарите, получени по разяснението,
включително EFRAG (отрицателна препоръка) от Европейската комисия, СМСС изготвя
заключението, че КРМСФО 3 е подходяща интерпретация на изискванията на МСС 37 и
МСС 38, но че "счетоводно несъответствие" изисква по-нататъшно разглеждане на въпроса.
До този допълнителен анализ, СМСС оттегля КРМСФО 3.
В национален план счетоводното и данъчното третиране на квотите за емисии се третира
единствено в Становище на Дирекция "Данъчна политика" на МФ относно утвърдения от
Европейската комисия Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на
парникови газове за периода 2008 – 2012 г.[30]. За целите на счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО, участниците в търговията с квоти са разделени на: предприятия, оператори на инсталации и търговци с квоти. В становището признаването на активи и
счетоводното третиране е разгледано от позициите на МСС и НСС, тъй като към 2008 г.
бяха допустими за прилагане и двете счетоводни бази. Към 2016 г., съгласно новия Закон за
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счетоводството (чл. 34. ал. 1 – 3), годишните финансови отчети (ГФО) на предприятията
от обществен интерес се съставят на базата на МСС, а микро, малките, средните и големите
предприятия трябва да ги съставят на базата на НСС. Допуска се последните да изберат да
съставят ГФО на базата на МСС, при условие че не е извършвана промяна на счетоводната
база. Следователно основната и валидна за по-голямата част от отчетните единици е базата
на НСС и за тях са водещи постановките от становище, касаещи националните счетоводни
стандарти. В становището е изразена позиция, която по мнение на автора, може да бъде
възприета като дефиниция за квотите, отразяваща коректно тяхната същност, а именно:
"Квотите не представляват право за правене на емисии, а инструмент за погасяване на
задължението, възникнало в резултат на направените емисии. Следователно от квотите
предприятието не получава ползи систематично през периода на правене на емисии". От
твърдението следва изводът, че те не могат да бъдат признати като нематериални активи, тъй като не са права, а са инструменти за погасяване на задължения. Освен това,
те не покриват праговите критерии за реализиране на икономическа изгода и активът
да е от съществено употреба при генерирането на тези ползи. Но в Становището на МФ
е указано предприятията, оператори на инсталации, да признават за нематериални активи
безвъзмездно получените квоти, които да се отчитат съгласно МСС 38 и НСС 38 "Нематериални активи", защото по своята същност те представляват разграничим непаричен актив
без физическа субстанция. Квотите не подлежат на амортизация и не са данъчен амортизируем актив, "защото не отговарят на условията в чл. 51 от ЗКПО". Оценката при първоначално признаване е справедливата стойност. При оценките след първоначално признаване
за предприятията, със счетоводна база МСС, се допуска прилагането на модела на цената на
придобиване и на модела на преоценката. Предприятията, със счетоводна база НСС, могат
единствено да прилагат модела на цената на придобиване. Отчитайки факта, че квотите не
се амортизират, при определяне на последващата им оценка, от цената на придобиване
трябва да се приспаднат само загубите от обезценка, съгласно СС 36 "Обезценка на активи". "В случай на обезценка, разходът от обезценка не е признат за данъчни цели в годината
на осчетоводяване, а в годината на отписване на квотите (чл. 34 и 35 от ЗКПО)". Безвъзмездно получените квоти от държавата са детерминирани като "безвъзмездни средства, предоставени от държавата" (държавно дарение), съгласно МСС 20 и НСС 20 "Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ" и е регламентирано да се отчитат по реда на същите стандарти. При счетоводното отчитане и представяне в ГФО на финансиранията се допуска прилагането само на подоходния подход, в двете му разновидности: без отписване на придобития актив и с отписване
на придобития актив с размера на дарението.
И за двете групи предприятия е уточнено, че "квотите не са финансов актив съгласно
МСС 32 и СС 32 "Финансови инструменти: оповестяване и представяне", защото не представляват капиталов инструмент, нито договорно право за получаване на парични средства
или други финансови активи.
Накратко обобщено, според Становището на МФ, предприятията оператори на
инсталации, независимо коя счетоводна база прилагат, трябва да признаят квотите за
ЕПГ като нематериални активи по справедлива стойност.
По отношение на търговците с квоти за ЕПГ, постановките са изключително интересни
особено за тези отчетни единици, които прилагат като счетоводна база НСС. Предприятията, прилагащи счетоводната база на МСС, признават за счетоводни цели материални запаси,
тъй като за тях те са текущи активи за търгуване. "Закупените квоти попадат в обхвата на
материалните запаси, съгласно МСС 2 "Материални запаси" и подлежат на отчитане, съгласно същия стандарт. Отчитайки факта, че предприятието притежава закупените квоти
единствено с цел последваща продажба, то съгласно параграф 6, буква "а" от МСС 2, квоти96

те са материални запаси (активи, държани за продажба в обичайния ход на стопанската
дейност). Следва да се отбележи, че независимо от наименованието на МСС 2 "Материални
запаси", в определението за материални запаси не се изисква да е налице физическа субстанция (материалност)." Специално е уточнено, че закупените квоти за ЕПГ не попадат в
обхвата на нематериалните активи, отчитани по МСС 38, защото са държани за продажба
(параграф 3, буква "а" от МСС 38), поради което този стандарт не се прилага за тях. Не са и
финансови активи съгласно МСС 32, както и активи, държани за продажба, съгласно
МСФО 5 "Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности", тъй като
последният се прилага за нетекущи активи (параграф 2 от МСФО 5), а закупените квоти са
текущ актив, защото са държани с цел търгуване. Първоначалната оценка на закупените
квоти е цената им на придобиване. Към датата на финансовия отчет квотите се оценяват по
по-ниската оценка между себестойността и нетната реализируема стойност (параграф 9 от
МСС 2). При продажба на квотите, разликата между продажната цена и балансовата им
стойност се отчита в отчета за всеобхватния доход (отчета за доходите) като печалба или
загуба. Финансовият резултат се признава за данъчни цели, при определяне на корпоративния данък по реда на ЗКПО, в годината на осчетоводяване.
Предприятията търговци на квоти за ЕПГ, прилагащи счетоводната база на НСС, са в
много интересна ситуация. Съгласно Становището на МФ, закупените квоти, съгласно
НСФОМСП:
 не са материален запас, защото за разлика от МСС 2, т.2 от СС 2 "Отчитане на стоково-материалните запаси" изисква активът да е материален, за да попадне в обхвата на стандарта;
 не попадат в обхвата на нематериалните активи, отчитани по СС 38, защото са закупени и държани в предприятието с цел продажба (т.1, буква "а" от СС 38), поради което този стандарт не се прилага за тях;
 не са финансов актив съгласно СС 32, защото не представляват капиталов инструмент, нито договорно право за получаване на парични средства или други финансови
активи.
Предвид изразеното становище, въпросът за отчитането на квотите не е решен в
НСФОМСП, поради което следва да се приложи отчитането съгласно МСС, т.е. да се приложи т. 2.1 от настоящото становище." Сделките за квоти за ЕПГ се третират като доставка
на услуги и са облагаеми по реда на ЗДДС. И тук възниква още един въпрос, генериран от
Становището на МФ. Ако предприятие е едновременно оператор на инсталация и търговец, при придобиване на квотата е признал нематериален актив, как ще отчете
сделката по продажба на квота – като доставка на услуга или като продажба на нематериален актив?
Като се има предвид, че в схемата за търговия с квоти за ЕПГ могат да участват освен
оператори на инсталации и други търговци (юридически и физически) и фактът, че съгласно
действащия Закон за счетоводството счетоводната база за над 98 % от предприятията са
националните счетоводни стандарти, остава открит въпросът как те ще признаят и отчетат квотите. Съгласно Постановление № 394/30.12.2015 г., с което се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета,
промени се правят само в четири национални стандарта 1 [32]). Промени в другите НСС не
се правят, а те не са актуализирани от 2008 г. и на тяхна база е изготвено Становище1

"СС 1 Представяне на финансови отчети" (§ 3), в "СС 24 Оповестяване на свързани лица (§ 4), в "СС
27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия (§ 5) и се
създава нов счетоводен стандарт "СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни
стандарти"(§ 6)
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то на МФ. Единственият изход към този момент е предприятията търговци да прилагат т.
25.2. буква "б" от СС 1 "Представяне на финансови отчети" (да се прилагат МСС по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в НСФОМСП, доколкото тези изисквания не са в противоречие с нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството), при условие, че управляващият орган го заложи в счетоводната политика в началото на отчетния период.
Авторова позиция относно счетоводната идентификация на квотите за ЕПГ. Квотите са част от имуществото на отчетната единица, контролирано в резултат на минали
събития. Но те не могат по безспорен начин да бъдат класифицирани към някоя от съществуваща категория активи. Те не са със сигурност финансови инструменти, защото не отговарят на определението за финансови инструменти – не са парични средства, не са инструмент на собствения капитал, не са договорно право за обмяна или получаване на парични
средства или друг финансов актив. Те не са нематериални активи защото не покриват праговите критерии за съществена употреба в дейността и за реализиране на икономически
изгоди от тази употреба. Наистина квотите със сигурност нямат физическа субстанция. Но
притежаването на квоти не гарантира упражняването на дейност по отношение на
емисии, излъчващи CO2. Притежаването на квоти е само последица от упражняването
на тази дейност. Не могат да бъдат считани за нематериални активи права на емисии
на парникови газове, т.е. права на замърсяване, тъй като те не водят до икономическа
изгода. Нещо повече, възможно е да се провеждат програми за опазване на околната среда,
без да се притежават съответните квоти. Липсата на квоти за определен период не води до
нередовност и няма наказание за емисии на парникови газове. Единствено съществува задължение за отчетната единица на определена дата да реституира на държавата квоти, съответстващи на усвоените емисии. Европейското законодателство не предвижда забраната на
инсталациите в случай на неизпълнение на задълженията за възстановяване на квоти, свързани с емисии. Следователно, не е необходимо те да са част от нетекущите активите, за
да бъде осъществявана обичайната дейност. Като се има предвид тези характеристики,
квотите за емисии на парникови газове могат да бъдат определени по-скоро като гаранция
или разрешение за упражняване на дейност за определен период. Това разрешение, издадено за период от няколко години, евентуално може да бъде идентифицирано като нематериален актив, ако покрива и другите прагови критерии за признаване. Но това разрешение ясно
се различава от квотите, които трябва да бъдат придобити поради изпуснати емисии на
парникови газове. Квотите за ЕПГ следва да бъдат третирани като нова, уникална по
рода си "суровина". Те не са строго физически запаси от суровини. Въпреки, че покупката
им е необходима за производствената дейност, те не са включени физически в процеса на
производство, а само виртуално. Предприятията, емитиращи ПГ, са изправени пред нов
разход за производството на стоки и услуги, в съответствие с принципа "който замърсява
трябва да плаща". Емисията не води до преки плащания към държавата, под формата на
данъци, а до задължението за покупка и за реституиране на квоти на държавата.
Производство

Емисия на ПГ

Задължение за придобиване

на квоти

Себестойност на продукция (веществена или невеществена)

Оценката при първоначално признаване на квотите за ЕПГ по цена на придобиване е
подходяща за предприятията, които купуват квоти, като част от тяхната производствена
дейност, но не отразява точно рисковете, предприети в контекста на използването на квоти,
като пазарен инструмент. От друга страна, надбавките за оценка, формиращи се в резултат
на прилагането на пазарния подход, са подходящи във финансово отношение, но причиня98

ват ненужна нестабилност в балансовите позиции за бизнеса. В тази насока може да бъде
полезен френският модел на счетоводно отчитане, при който придобиването на квоти за
производствена дейност се оценява с нулева стойност, а възникването на задължение за
реституиране на квоти към държавата е само с размера на превишението на емисиите над
регламентирания портфейл квоти за ЕПГ. При този подход квотите се управляват извън
счетоводно, но трябва да бъдат представени в нефинансовите декларации на предприятията.
В международен план, квотите се третират като суровина от нов тип. За предприятията,
емитиращи ПГ, закупуването на квоти, пропорционални на емисиите на CO2, е неизбежно.
Тази покупка е свързана с производствения цикъл. На практика, квотите трябва да се управляват като суровина от съществено значение за производствен процес. Като суровина, те
могат да бъдат придобити за целите на производството или за препродажба. Двойственият
характер на квотите за ЕПГ, като принудителен и като пазарен инструмент, позволява тяхното използване по два икономически модела: модел "производство" (покупка на квоти за
да се изпълнят задълженията) и модел "търговия" (доброволна покупка) [33]. Моделът
"производство" е приложим за предприятията, емитиращи ПГ, докато моделът "търговия" е
подходящ за предприятията, които не емитират ПГ. И в двата модела квотите за ЕПГ се
третират като специфичен суровинен запас. За разлика от физическите стоки или други
материални запаси, на квотите е присъща функция, свързана с тяхното нормативно държавно регулиране. Те не се унищожават физически от производствения процес и може, по избор на фирмата, да бъдат придобити преди или след емисиите на CO2. Но предприятието,
емитиращо ПГ, не може да се избегне тяхната покупка. Съпоставка на двата модела е представена в таблица 2.
Темата за квотите за ЕПГ е не само актуална, но и генерираща много счетоводни проблеми, които изискват своето навременно решение. Задачата на автора беше да идентифицира счетоводните обекти и да представи виждания за тяхното счетоводно третиране и представяне във финансовите отчети на предприятията, емитиращи ПГ и на предприятията търговци с квоти. Като обобщение на представените постановки и становище на автора, могат
да бъдат формулирани следните изводи:
 квотите за емисии на парникови газове не са нематериални активи и не са финансови активи;
 те са специфична суровина (материален запас) за предприятията, емитиращи ПГ и
специфична стока (материален запас) за предприятията търговци с квоти;
 моделът на придобиване на квотите за ЕПГ предопределя и подхода на тяхното
счетоводно отчитане и представяне.
За да могат да бъдат счетоводно представени тези специфични ресурси е необходима
актуализация на т.2 от НСС 2 "Стоково-материални запаси", като отпадне ограничението за материални запаси да се признават само ресурси с материален характер. Или да
бъде разработен самостоятелен нов стандарт, аналогичен на френския СС 21 "Квоти за
емисии на парникови газове", който да регламентира обекта, подхода на идентифициране
и признаване, оценката на квотите за ЕПГ, модела на отчитане и начина на представянето им във финансовия отчет и в нефинансовата декларация на отчетните единици.
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Таблица 2
Сравнителна характеристика на двата модела за управление на квотите
за емисии на парникови газове.
Модел
Покупка на квоти за
ЕПГ
Цел на покупката
Ефект от покупката

Производство
Задължителна (наложена).
Във връзка с регламентираното осъществяване на производствената дейност.
Осигуряване на съответствие към изпълнение на задълженията.
Спазването на правилата и на съответствието по изпълнение на задълженията.
Доказателство за съответствие на регламента

Възстановяване на
квоти на държавата
Счетоводно признаване Като материален запас по цена на придобиване1.
Третират се като нов заряд за производство.

Счетоводно третиране когато емисиите на
ПГ са преди придобиване на квотите за
ЕПГ

Счетоводно третиране когато придобиването на квотите за
ЕПГ е преди емисиите
на ПГ

Търговия
Доброволна.
Няма връзка с обичайната
дейност.
Реализиране на печалба
Освобождава се марж
Няма
Като материален запас по
цена на придобиване.
Като активи, държани за
продажба, като част от обичайната дейност
на предприятието.
Няма такава опция

Задължение за покупка на пазара.
Задължение за възстановяване на квотите на
държавата преди датата на референтния
период.
Генерира се пасив срещу разходи за производство.
Пасивът се погасява чрез закупуване на
квоти за възстановяване на държавата.
Материален запас по цена на придобиване.
Няма такава опция
Те материализират доказателство за съответствие на предприятията към задълженията
им, свързани с емисиите.

Уникалността на обектите от нематериалния капитал на отчетните единици, функциониращи в сферата на екологичната среда затруднява тяхното "рамкиране" за счетоводни цели
и прилагането на универсален подход при счетоводното им третиране. Многообразието на
правните форми на съществуване и на възможните сделки с тях предопределят и вариантност на решенията относно тяхното признаване, представяне и оповестяване за счетоводни
цели. Настоящото изследване е опит да бъдат намерени решения на някои счетоводни науч1

Малко по-различен е подходът, съгласно френският регламент от 2012 г. (l’ANC n°2012-03 du 4
octobre 2012). Той предвижда придобиваните квоти за ЕПГ при модела "производство" да са с нулева
стойност и да се следят извън счетоводно. Признаване на пасив при реституция на квоти да е само в
размера на превишението на емисиите над портфейла "квоти". Извеждането на квотите да е от датата
на емисията на ПГ, а не от датата на тяхното възстановяване на държавата. При модела "търговия"
квотите се представят във финансовия отчет по тяхната нетна реализуема стойност [34]. През 2015 г.
френският борд по счетоводни стандарти (l’Autorité des Normes Comptables – ANC) прие специален
СС 21 "Квоти за емисии на парникови газове" (Norme 21 Les quotas d’émissions de gaz à effet de serre
du RNCE), в който квотите се третират като специфичен суровинен запас. Счетоводният стандарт е в
сила от 01.01.2016 г. [34]
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но-приложни аспекти и проблеми, свързани с нови нематериални обекти, генерирани в резултат на развитието на креативната икономика.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГАМИ
В АГРОБИЗНЕСЕ:ОЦЕНКА НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
И ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
профессор кафедры учета и аудита, Ирина Садовская,
Луцкий национальный технический университет

Abstract
In the study of the economic activity of an agrarian enterprise, an assessment of the tax burden plays an
important role, which helps to determine to what extent taxes are burdensome for an economic entity.
Economic development of an enterprise is not possible without a properly constructed system of cash flows
and financial resources distribution. Taxes represent one of the main external limitations of financial
resources of business entities, and therefore cause such attention.
The arrangement of a tax accounting system at agribusiness enterprises needs to be improved. The
problems of theoretical, methodological and practical nature of accounting and management aspects of tax
policy and agrobusiness security exist for such enterprises at present. It forms a reason for currant
publication.
In order to solve the problems, the publication used general scientific and specific methods of scientific
research. The basis of the study of the security of agrarian business was the dialectical method of scientific
knowledge of economic phenomena and processes. Methods such as grouping, comparing and concretizing
allowed to evaluate scientific approaches to accounting for tax management in agribusiness, and were also
used in a comparative assessment of agribusiness tax management systems (foreign experience).
Monographic and abstract-logical methods were used by representing the analytical tendencies of the tax
burden of medium-sized agro-structures.
Economic-statistical and expert methods were used in the study for practical application of internal
control over the economic security of agrarian business, as well as familiarization with tax elements of
accounting policy through the management systems of this industry. The use of the graphical method
provided a clearer picture of the statistical data and the results of the study.
The information base of the conducted research included publications of findings of domestic and foreign
scientists, legislative and regulatory acts on accounting and auditing regulation, international accounting
standards, industry guidelines for the organization of enterprises, materials of the State Statistics Service,
reference and information publications and materials of reports of scientific-practical conferences, data of
statistical reporting.
The study of tax accounting in agribusiness has shown that the primary role in the overall set of economic
information belongs to accounting information, which is due to the specifics of accounting, which, operating
in the management system and covering production processes, product turnover, forms the complete
information on the circulation of funds. In present conditions of economic development of Ukraine, the
effectiveness of the tax system is based on the ability to implement its fiscal and regulatory functions.
Insufficient fiscal efficiency of the whole tax system of Ukraine as a whole and its main budget-forming taxes,
in particular, leads to under-financing of the state's expenditures, growth of the budget deficit and, as a
result, reflected in the macroeconomic stability of the country.
It was found out that the model of tax relations can be defined as a set of interrelations between the
subjects of tax relations concerning the formation of tax revenues of different levels of power for the
implementation of the functions assigned to it.
Currently, the theory of management distinguishes four main approaches that are suitable for tax
management in agribusiness and are based on the positions of major schools in management: processual,
systemic, and situational.
The optimization tax models of modern agrarian business and their perspectives (social, economic,
ecological) are outlined. Tax regulation of agriculture is considered one of the most important areas of state
regulation.

104

В исследовании хозяйственной деятельности аграрного предприятия важную роль играет оценка
налоговой нагрузки, которая помогает определить, в какой степени налоговая концепция является
сложной для экономического субъекта. Экономическое развитие предприятия невозможно без правильно построенной системы распределения денежных потоков и финансовых ресурсов. Налоги
представляют собой одно из основных внешних ограничений финансовых ресурсов хозяйствующих
субъектов, так и вызывают к себе такое внимание.
Организация учетного обеспечения системы налогообложения на предприятиях агробизнеса
нуждается в совершенствовании. Проблемы теоретического, методологического и практического
характера по учетно-управленческим аспектам налоговой политики и безопасности агробизнеса,
которые существуют на современном этапе функционирования таких предприятий, дают веские
основания утверждать об актуальности данной публикации.
Для решения поставленных задач в публикации применялись общенаучные и специфические методы научных исследований. Основой исследования безопасности аграрного бизнеса стал диалектический метод научного познания экономических явлений и процессов. Такие методы, как группировки,
сравнения и конкретизации позволили оценить научные подходы к учетной обеспечения управления
налогами в агробизнесе, а также были использованы при проведении сравнительной оценки систем
управления налогами аграрной отрасли (зарубежный опыт). Монографический и абстрактнологический методы использовались при представлении аналитических тенденций налоговой нагрузки
средних агроструктур. Экономико-статистические и экспертные методы были применены при
исследовании состояния практического применения внутреннего контроля за экономической безопасностью аграрного бизнеса, а также ознакомлении с налоговыми элементами учетной политики
через системы управления данной отраслью. Использование графического метода обеспечило наглядность статистических данных и результатов исследования.
Информационной базой проведенного исследования послужили разработки и публикации научных
достижений отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативно-правовые акты
по вопросам регулирования учета и аудита, международные стандарты бухгалтерского учета,
отраслевые методические рекомендации по организации деятельности предприятий, материалы
Государственной службы статистики, справочно-информационные издания и материалы докладов
научно-практических конференций, данные статистической отчетности.
Изучение учетного обеспечения управления налогами в агробизнесе показало, что первостепенная
роль в общей совокупности экономической информации принадлежит учетной информации, что
обусловлено спецификой бухгалтерского учета, который, функционируя в системе управления и охватывая процессы производства, обращения продукта, формирует полную информацию о круговороте средств.
В современных условиях экономического развития Украины эффективность налоговой системы
основывается на возможности реализовать заложенные в ней фискальную и регулирующую функции.
Недостаточная фискальная эффективность всей налоговой системы Украины в целом и ее основных
бюджетообразующих налогов в частности приводит к недофинансированию расходов государства,
рост дефицита бюджета и, как следствие, отражается на макроэкономической стабильности
страны.
Выяснено, что модель налоговых отношений можно определить как совокупность взаимосвязей
между субъектами налоговых правоотношений по поводу формирования налоговых доходов различных уровней власти для реализации возложенных на нее функций.
В настоящее время в теории управления выделяют четыре основных подхода к управлению налогами в агробизнесе и базируются на позициях основных школ в управлении: процессной, системной,
ситуационной.
Определены оптимизационные налоговые модели современного аграрного бизнеса и их перспективы (социальные, экономические, экологические). Налоговое регулирование сельского хозяйства
является одной из важнейших сфер регулирования государства.

Для принятия обоснованных рациональных управленческих решений в сельскохозяйственных организациях необходимо использовать возможности современного инструментария учета, анализа и аудита, что позволит сформировать релевантную информацию. Следу105

ет отметить, что бухгалтерская управленческая информация, которая формируется в учетно-аналитической системе агроорганизаций, носит универсальный характер.
А. С. Даниленко, Ю. Д. Билык подчеркивают, что "первоочередная роль в общей совокупности экономической информации принадлежит учетной информации, что обусловлено
спецификой бухгалтерского учета, который, функционируя в системе управления и охватывая процессы производства, обращения продукта, формирует полную информацию о кругообороте средств" [24, c. 273].
Профессор Н. М. Фещенко [23, с. 86] отмечает, что управление (здесь имеется в виду
общее) в сельском хозяйстве "Предусматривает совокупность определенных по поставленным задачам и срокам проведения работ, в ходе которых затрачивается соответствующая энергия, как руководителей, так и функциональных служб управления. Тем самым
процесс управления характеризуется интеллектуальной деятельностью по преобразованию
информации о состоянии данных, с целью выявления противоречивых проблем и обеспечения целенаправленного поведения системы при меняющихся условиях внешней и внутренней среды".
Соглашаясь с мнением профессора Н. М. Фещенко, следует отметить, что в свою очередь сельское хозяйство можно рассматривать и на более высоком иерархическом уровне,
где оно будет выступать одной из подсистем экономики.
Поскольку сельское хозяйство является открытой системой, то необходимо принимать
во внимание внешнюю информацию. В данном случае в качестве такой информации будет
выступать информация о функционировании АПК, налоговой политики и экономики в целом.
Процесс формирования учетно-аналитического обеспечения управления налогами определяется выбранным в рамках теории управления подходом. В настоящее время в теории
управления выделяют четыре основных похода, которые подходят для управления налогами в агробизнесе и базируются на позициях основных школ в управлении: процессной;
системной; ситуационной. Рассмотрим их подробнее (см. Табл. 1).
Управление представляет собой процесс планирования, организации, мотивации и контроля, которые необходимы для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации
(М.Х.Мескон). Суть управления состоит в рациональном использовании ресурсов (земли,
труда, капитала) для достижения поставленных целей.
Так же учетно-аналитическое управление налогами представляет собой реализацию некоторых взаимосвязанных функций: планирование расчетов с бюджетом, организацию расчетного процесса, мотивацию сотрудников, занимающих учетом и пересчетом налогов в
бюджеты и контроль за данным процессом [19, с. 10].
Учетно-аналитическая система включает в себя две базовые подсистемы: учетную и
аналитическую, которые выполняют соответствующие функции в системе управления сельскохозяйственной организацией. В целом, данная система выполняет пять базовых функций
управления.
Основные функции управления связаны с формированием, обработкой и анализом информации. Бухгалтерский учет, являясь неотъемлемой частью системы управления, выполняет ряд функций: информационную, аналитическую, контрольную, плановую, обратной
связи. Таким образом, учетная информация является основным источником формирования
учетной обеспечения.
Как справедливо отмечают Б. Пасхавер и П. Безруких, "в общей совокупности экономической информации около 2/3 еѐ объема составляет информация, которая предоставляется
бухгалтерским учетом" [18, c. 45].
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Таблица 1
Сравнительный анализ подходов, используемых в рамках теории управления
налогами в агробизнесе
Подход,
используемый в
рамках теории
управления
1.Подход, основанный на позициях основных
школ управления

2. Процессный

Краткая характеристика подхода
Основан на разработках школы научного,
административного управления (классическая школа), человеческих отношений и
поведенческих наук, количественных методов управления. Школа научного управления выделяла следующие группы функций:
выбор цели, выбор средств, подготовка
средств, контроль результатов.
Классической школой выработаны принципы управления, ориентированные на все
типы организаций. Школа человеческих
отношений ликвидировала недостатки
классической школы и уделила особое
внимание роли человеческого фактора в
организации. Организация рассматривается
как социальная система. поведенческие
концепции направлены на раскрытие
людьми внутренних возможностей и повышение производительности труда. Школа
количественных методов разработала методологию исследования операций и дала
импульс развитию компьютеризации.
Функции управления рассматриваются с
точки зрения процессного подхода. В рамках этого подхода выделяли такие функции
управления: планирование, организация,
мотивация, контроль, принятие решений,
коммуникации

3. Системный

Организация рассматривается как открытая, сложная система, состоящая из взаимосвязанных частей, которые вносят вклад
в функционирование целого организма

4. Ситуационный

Заключается в развитии системного подхода с акцентом на взаимодействие системы с
внешней средой

Особенности управления учетно-аналитического обеспечения
управления налогами в агробизнесе
При организации ОАУ налогами управления необходимо
организовать рациональную
взаимодействие между функциями управления бухгалтерского учета в агропредприятии и
функциями управления налоговой системой

ОАУ управление должно быть
организовано в
разрезе основных процессов и
бизнес-процессов,
протекающих в организации.
Применяются методики анализа в разрезе бизнес-процессов
В рамках ОАУ управления
должны четко выделяться
иерархические уровни. Должно
быть обеспечено четкое выделение основанных подсистем,
элементов (учет расчетов по
налогам, аудит налоговых
расчетов и т.п.)
В рамках ОАУ управления
должен быть организован мониторинг как внутреннего, так
и внешней среды. Целесообразно использовать стратегический
управленческий учет исследованию налоговой среды в перспективе (2-5 лет)
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На базе учета и анализа хозяйственной деятельности, в частности в разрезе взимания
налогов, реализуются такие функции управления как регулирование и контроль. Сельскохозяйственная организация использует планирование, основанное на данных финансового,
управленческого и отраслевого учета, а также информации о внешних факторах макросреды.
Таким образом, качественная реализация рассмотренных выше функций управления налогами невозможна без создания в сельскохозяйственной организации учетно-аналитической системы, ориентированной на требования менеджмента.
Последние два десятилетия стали периодом значительных, иногда очень бурных, изменений во внешней среде агробизнеса. Конкуренция в данной отрасли достигла действительно глобальный характер (резко выросли темпы внедрения инноваций в производство продуктов и услуг агропромышленного характера). Все большее число компаний стали понимать, что в дополнение к функциональным взглядов на операции им нужны новые элементы, чтобы улучшить процесс бизнеса, позволяет создавать потребительскую ценность
[16, c. 28].
В сельскохозяйственных организациях со временем произошли трансформационные изменения в эволюции функций управления, так планирование трансформируется в комплексное программно-целевое планирование, управление сбытом и продажами в маркетинг,
бухгалтерский и управленческий (даже бывший налоговый) учет в систему контроля и регулирования.
Все это делает необходимым осуществление системной интеграции различных аспектов
управления бизнес-процессами в организационной системе, создание методической и инструментальной базы для поддержки процесса принятия решений. Эта задача реализует концепцию контроллинга, обеспечивает адаптацию традиционной системы учета к информационным потребностям заинтересованных лиц.
В основе этой концепции управления организацией в разрезе взимания налогов в бюджет лежит стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы
в долгосрочной перспективе путем:
- адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды;
- согласование оперативных планов со стратегическим планом развития организационной системы;
- координации и интеграции оперативных планов по бизнес-процессам;
- создание системы контроля за проведением расчетов с бюджетом, корректировки их
содержания в срок;
- адаптации организационной структуры управления налогами, еще до начала взимания,
в целях повышения ее гибкости и способности быстро реагировать на определенные изменения.
Таким образом, контроллинг – это управленческая категория, охватывающая все сферы
деятельности организации: финансы, учет, менеджмент, маркетинг, интегрируя и координируя деятельность различных служб для достижения оперативных и стратегических целей.
В. П. Галушко также подчеркивает, что современная концепция учетно-аналитической
системы (КОАС) в отличие от ранее используемых должна в обязательном порядке предусматривать учет и анализ не только внутренних хозяйственных операций в развитии бизнеспроцессов, но и формирование и анализ параметров внешней макросреды [4, c. 11].
Да, такие функции, как планирование, учет и анализ, реализуемых в рамках учетноаналитической системы управления налогами на предприятиях агропромышленности, их
взаимодействие позволяет сформировать учетно-аналитическое обеспечение, позволяющее
осуществлять такие функции как регулирование и контроль.
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Многие ученые придерживаются мнения, что а в рамках учетно-аналитической системы
осуществляется формирование учетно-аналитического обеспечения управления налогами в
агробизнесе.
Так, Г. И. Зуб и другие [10, c. 86] проанализировали взаимосвязи учетно-аналитической
системы и учетного обеспечения и выделила три блока (см. Рис. 1). Данную модель непосредственно можно рассматривать в области управления налогами.
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
1-й блок
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
2-й блок
Виды и уровни формирования
учетного обеспчения
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
внешнее

Система учета и ее подсистемы:
бухгалтерский учет, налоговый
учет, управленческий учет,
стратегический учет

внутреннеее

3-й блок
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Анализ внешней среды

Анализ внутренней среды

методи и инструменты анализа

Рис. 1. Взаимосвязь учетно-аналитической системы
и учетного обеспечения по Г. И. Зуб [10, c. 86]

Рассмотрим подробнее выделенные автором блоки модели.
- Блок 1 – система мониторинга внешней среды, источником информирования которой
является внешняя информация (о ставке налога, срок его взимания, особенности взимания
соответствии с нормативной базой);
- Блок 2 – виды и уровни формирования учетного обеспечения, а также система учета и
ее подсистемы; система мониторинга необходима для организации управленческого и стратегического учета взимания налогов, так как эти виды учета используют внешнюю информацию;
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- Блок 3 – аналитическая система, то есть после сбора необходимой бухгалтерской информации о налогах применяются различные методы и методики анализа налоговых расчетов.
Мы считаем, что нужно детализировать структуру аналитической системы, в частности,
включить в нее два базовых направления: внешний (налоговая политика для предприятий
АПК) и внутренний (особенности учета каждого отдельного агропредприятия) анализ, а
также конкретизированы методы и методики, которые могут быть использованы непосредственно в рамках анализа взыскания налогов предприятиями агробизнеса.
В. Хромой подтверждает, что процесс подготовки и реализации управленческих решений включает в себя ряд операций и процедур, необходимых для достижения поставленных
целей и задач в данный момент управления. Целью управления агропредприятием является
обеспечение условий, необходимых для реализации выбранной стратегии и поставленных
задач, посредством выработки и принятия управленческих решений на основе анализа,
прогнозирования, экономического обоснования и выбора оптимальной альтернативы.
Процесс принятия управленческих решений в организациях сферы АПК должен осуществляться на основе данных, создаваемых в учетно-аналитической системе. В рамках этой
системы должна формироваться информация, адекватная выбранной стратегии и целям
управления.
Следует обратить внимание и на тот факт, что, информацию, в частности учетную, различные ученые трактуют его по-разному. Так, А. В. Скидан под ОАУ понимает учетную
информацию, сформированную как на уровне форм отчетности (финансовой, налоговой,
управленческой), так и данные аналитического учета [21, c. 35].
И. В. Алексеева, Ю. В. Радченко, С. А. Бороненкова и др. [2, c. 9] трактуют это понятие
значительно шире – как совокупность информации, сформированная учетной системой
организации (данные финансового, налогового, управленческого, стратегического и др.
видов учета) и совокупность методов и методик анализа, применяемые для обработки этих
данных, в конечном счете позволяет получить информацию для принятия управленческих
решений в нужном ракурсе.
Рассмотрим применяемые термины в этой области исследования. Так, В. Л. Валентинов
использует термин "информационное обеспечение", который трактует как "Сбор, обработка
и передача финансовой и нефинансовой информации, используемой менеджерами для плавания и контроля за ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки
полученных результатов" [3, c. 10].
М. В. Зубец утверждает, что информационное обеспечение как система представляет собой организацию взаимосвязанных совокупность элементов, взаимодействие которых организовано определенным образом в единую технологию, реализует правила и методологические принципы эффективного преображения информации в соответствии с потребностями управления [9, c. 15].
Рассмотрим данное понятие со стороны обеспечения налогового обеспечения.
И.оВ.лАлексеева понимает под учетно-аналитическим обеспечением налоговых расчетов
"совокупность учетной информации в разрезе налогов и сборов, полученных на ее базе
аналитических данных, принятию тактических и стратегических решений по правильности
и своевременности взимания налогов, компетентности работника, который этим занимается
и т.д." [2, c. 10].
И. С. Деревец отмечает, что налоговый учет предполагает наличие достоверной, детальной информации в бухгалтерской и налоговой отчетности и методики, включающей совокупность конкретных взаимосвязанных показателей, методов и приѐмов экономического
анализа расчетов с бюджетом [6, c. 15].
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По мнению В. Г. Андрийчук, учетное обеспечение в сельскохозяйственных организациях предусматривает формирование информации и ее использование на следующих уровнях
управления сельскохозяйственным производством:
- внутрихозяйственном (в производственных подразделениях – данные первичного и
сводного учета);
- общехозяйственном (по хозяйству в целом – данные текущего бухгалтерского учета,
включая данные налоговой отчетности);
- внешнем (используется в основном квартальная и годовые бухгалтерские и налоговые
отчеты) [1, c. 107].
Специфика сельскохозяйственного производства такова, что, на наш взгляд, представляется целесообразным создание сети информационно-аналитических центров, в функции
которых должны входить информационное и аналитико-прогнозное обслуживания предприятий данной отрасли, которые не в состоянии самостоятельно создавать и поддерживать
достаточное информационное и аналитико-прогнозное обеспечение своей деятельности, в
том числе управления налогов. Эти центры могли бы сосредоточить достаточный кадровый
и технологический потенциал:
- способен поддерживать современный уровень информационно-аналитического обеспечения, формировать информационно-консультационную базу для обеспечения потребностей сельских товаропроизводителей и других партнеров в агробизнесе;
- способствовать инновационно-инвестиционной деятельности предприятий АПК и
оказывать им помощь по планированию хозяйственной деятельности, разработке бизнеспроцессов, поиска инноваций и инвесторов, использование оптимального компьютерного
обеспечения по расчетам с бюджетом и т.д.;
- повышать квалификацию кадров (бухгалтеров, экономистов, аудиторов), осваивать
современные технологии и т.д.
Технической основой информационных технологий и активного продвижения достижений сельскохозяйственной науки среди их потребителей может и должна стать глобальная
компьютерная сеть Интернет. Сеть Интернет как вариант средств массовой информации
имеет огромный потенциал по значительному сокращению расходов, связанных с распространением информации. Организация сети информационно-аналитических центров позволит
получать информацию, необходимую для принятия адекватных решений в управлении и их
корректировки с целью стабильного функционирования аграрного сектора экономики.
В. В. Юрчишин отмечает, что при формировании учетно-аналитического обеспечения в
рамках учетно-аналитической системы управления налогами сельскохозяйственных предприятий целесообразно принимать во внимание следующие факторы:
- размер сельскохозяйственной организации (для того, чтобы выбрать систему налогообложения);
- организационно-правовую форму организации;
- особенности осуществления бизнес-процессов в отрасли;
- используемые режимы налогообложения;
- стадии жизненного цикла организации;
- бизнес-стратегия, которая создается организацией [25, c. 13].
Итак, под учетно-аналитическим обеспечением управления налогами в агробизнесе следует понимать сбор, обработку и передачу финансовой и нефинансовой информации, прямо
или косвенно касающейся налогообложения, сформированной в учетно-аналитической
системе сельскохозяйственной организации, а также совокупность методов и методик экономического анализа, использованных как для подтверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности, так и формирования используемой менеджерами информации для принятия
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управленческих решений. Важное место в управлении налогами занимает налоговое регулирование через использование оптимизационных моделей.
Налоговое регулирование сельского хозяйства – одна из важнейших сфер регулирования
государства. Без него аграрный сектор не способен выжить в результате сильной зависимости от сезона, высокого риска деятельности, трудоемкости, специфики работы рынков
продукции аграрного сектора, влияния деятельности сельского хозяйства на сельскохозяйственные земли, обеспечения продовольственной безопасности страны и т. д.
Налоговая политика страны – это система действий государства. Она обеспечивает интересы страны при пополнении бюджета. Системы налогообложения развитых стран не
содержат налогов, которые предназначены для извлечения доли с доходов субъектов агропромышленного комплекса.
Система налогообложения сельского хозяйства развитых стран формировалась, в основном, в послевоенный период. В этот момент принимались во внимание ряд очень важных
характеристик отрасли послевоенного периода: достаточно высокий удельный вес сектора в
ВВП и в структуре занятости страны, необходимость поддержки и выравнивания доходов в
сельском хозяйстве с другими отраслями экономики, обеспечения устойчивого снабжения
населения продовольствием.
Начиная с конца 80-х гг. практически во всех развитых странах прошли налоговые реформы, призванные адаптировать налоговое законодательство к современному уровню
экономического развития этих стран. Они коснулись и аграрный сектор. Так, в большинстве
развитых стран были значительно снижены ставки налогообложения по прямым налогам.
В странах с развитой рыночной экономикой практикуется налоговый фаворитизм по отношению к фермерам. Он проявляется в особых методах оценки стоимости земли и зданий,
пониженных уровнях налогообложения, исключение из налогооблагаемых сумм стоимости
машин и оборудования, предназначенных для обработки почвы, предоставление скидок по
налогам или даже грантов для оплаты налогов и других льгот [20, c. 44].
Так, для оценки налоговых моделей и их перспективы внедрения в нашей стране, мы
предлагаем рассмотреть опыт налогообложения аграрного сектора ведущих стран мира.
Ученые, группируют страны по структуре налогов. В странах Центральной и Западной
Европы в структуре налогов больший вес имеют косвенные налоги. В средиземноморских
странах доминируют социальные выплаты и налоги на потребление. В Северной Америке –
подоходный налог и налоги на имущество.
Налоги в сельском хозяйстве делятся на национальные и местные. Местные отличаются
большим разнообразием и зависят от направления развития, целей и задач региона, его
особенностей географического положения, по состоянию бюджета.
Земельный налог является местным (независимо от страны, где он взимается). Доход от
налога на землю составляет основную часть налоговых поступлений в местные бюджеты.
Также существуют специфические местные налоги. В Германии это промысловый налог, его платят не фермеры, а предприятия, обслуживающие их. Так же является местным и
налог на доходы в Италии, или налог на профессию во Франции [4, c. 153].
Методы исчисления земельного налога в разных странах разные, но в общем используется кадастровый метод. Разницу между рыночной и кадастровой стоимостью земли можно
рассматривать как своеобразную льготу.
Во всех развитых странах ставки налога на землю низкие (не выше 1% от стоимости
земли), и зависят от многих факторов.
Налог на прибыль. Поступления от уплаты подоходного налога распределяются между
национальным бюджетом, региональными и местными бюджетами. Базой налогообложения
для уплаты подоходного налога является чистый доход за определенный период.
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В некоторых странах в сельском хозяйстве существуют льготы по подоходному налогу.
Во Франции, например, в сельском хозяйстве действует три режима налогообложения в
зависимости от уровня дохода сельхозпроизводителей. Следующая специфика этого налога
во Франции – возможность платить его с учетом усредненного значения чистой прибыли за
три года.
В Германии так же существует дифференциация сельскохозяйственных единиц по уровням дохода, и фермеры с низким доходом имеют право на льготы, в то время как фермеры с
высоким уровнем дохода платят налоги по нормальным ставкам (без льгот). Кроме того, в
Германии предусмотрены определенные отчисления из налогооблагаемого дохода в сельском хозяйстве. Еще одна льгота – льготное налогообложение общего дохода (например,
налог начисляется с половины общего дохода супругов за год) [15, c. 70].
В Италии в основу исчисления подоходного налога возложена кадастровая оценка. В
Великобритании ставка подоходного налога в сельском хозяйстве такая же, что и вне сельского хозяйства. Фермеры не имеют льгот по его уплате [22, c. 103].
В США, в отличие от других стран, подоходный налог является и местным, и штатным.
В налогооблагаемый доход в сельском хозяйстве входят все виды доходов, получаемые
фермерами в процессе своей деятельности, в том числе и натуральный доход, полученный
из бартерных сделок с товарами в натуральной форме. Фермеры в сельском хозяйстве США
не льготной ставки при уплате подоходного налога. Ослабление налогообложения их хозяйств заключается в том, что большая часть фермеров платят его по минимальной ставке.
Налоговое законодательство позволяет это для фермеров с низким уровнем доходов. Местные фермеры также имеют право по своему желанию платить налог с усредненного уровня
прибыли за три года.
Корпоративный налог (налог на доходы юридических лиц) не имеет большого распространения в странах ЕС и США, так как большая часть сельскохозяйственных предприятий в
развитых странах осуществляет производство на индивидуальной основе (семейная ферма).
Объект налогообложения – чистый доход. Льготы по уплате корпоративного налога предоставляются только фермерским кооперативам. Кроме налогов, сельскохозяйственные производители платят социальные выплаты. Такая система дает им право пользоваться государственной системой социального страхования (на случай болезней, инвалидности, достижения пенсионного возраста и др.) Фермеры платят социальные налоги с дохода, наемные
рабочие – с заработной платы.
В Италии фермеры в обязательном порядке должны осуществлять социальные выплаты
в фонд страхования по инвалидности и в фонд страхования по болезням. Выплаты в страховой фонд осуществляют также и наѐмные рабочие. Социальные платежи не являются обязательными для сельскохозяйственных предпринимателей в Италии.
В Германии фермеры не имеют льгот по социальным платежам. В ЕС большую часть
выплат на социальное страхование осуществляет работодатель, а в США и Великобритании
эти расходы между работодателем и работниками делятся пополам, взимая из дохода и
фонда заработной платы. Кроме того, налог взимается только от части фонда заработной
платы, что еще больше облегчает выплаты [14] .
Местные налоги. Виды местных налогов, их ставки и порядок взимания различаются не
только в зависимости от стран, но и могут быть различны в пределах одной страны. Один из
местных прямых налогов, уплачиваемая сельским хозяйством, – налог на владение транспортными средствами. В Германии его платят владельцы индивидуального транспорта и
владельцы мобильной сельскохозяйственной техники. База для налогообложения – балансовая стоимость используемой сельскохозяйственной техники [82, c . 104].
Специфическим местным налогом в Германии выступает промысловый налог, состоящий из налога на капитал и налога на прибыль. Им облагается деятельность по обслужива113

нию производства в сельском хозяйстве. В местные бюджеты идет более 80% от промыслового налога.
В Италии в качестве специфического местного налога выступает местный налог на доходы. Также сельские производители платят местный налоги на наследование и дарение,
коммунальный налог на продажу и регистрацию недвижимости, местный налог на рекламу
и др. Местный налог на доходы распределяется между областным, провинциальным и местными бюджетами. Местный налог на доходы взимается со всех доходов, получаемых в
сельском хозяйстве и он не зависит ни от юридической формы производителя, ни от вида
его основной деятельности [27, c . 12].
В США в отдельных штатах взимается местный подоходный налог, а другие штаты его
не взимают.
Косвенные налоги. Основным косвенным налогом, применяемые в ЕС, налог на добавленную стоимость, введен в начале 70-х гг. Ранее вместо него действовал налог с оборота.
Льготная система взимания НДС в сельском хозяйстве предусматривает следующие мероприятия:
1) специальный льготный режим для мелких ферм (Франция, Италия);
2) низкую ставку НДС, или освобождение некоторых товаров от НДС;
3) начисления НДС с суммы оборота за год;
4) введение таких ставок, при которых оплаченая сумма покрывается суммой начисленного налога.
Всего в странах ЕС используются две ставки НДС при продаже сельскохозяйственной
продукции: нормальная и с общего оборота. Нормальная ставка применяется для крупных
хозяйств, которые ведут бухгалтерию в полном объеме. Ставка для налога с общего оборота
применяется для мелких и средних хозяйств, ведущих простую бухгалтерию [48, c . 86].
В США нет налога на добавленную стоимость, вместо него действует налог с продаж.
Кроме того, в отличие от европейских стран – это налог уровня штатов, и он обеспечивает
около 30% поступлений в бюджеты штатов. Объектом налогообложения является валовая
выручка с продаж на каждой стадии обращения товара. Ставка налога разная и зависит от
штата. Ее размер колеблется от 3% до 7,5% к розничной цене. Налог уплачивается при розничной реализации сельскохозяйственных товаров и продуктов. Льготы выражаются в том, что
налог не взимается при покупке производителем сырья и производственного оборудования.
Таким образом, развитые страны при осуществлении налогового регулирования сельского хозяйства используют все возможные виды прямых и косвенных налогов.
Так множество налогов позволяет регулировать различные аспекты сельскохозяйственного производства. В то же время налоговая система позволяет использовать широкий ряд
налоговых льгот. Льготы применяются для снижения налогового бремени для мелких производителей и облегчения учета. Крупные производители в сельском хозяйстве обычно
подлежат налогообложению без льгот.
В странах ЕС, США государства стремятся облегчить учет и сделать налоговое бремя
для сельского хозяйства легче и проще для выполнения, отрегулировать внутренний и
внешний рынки сбыта своей продукции, так как эта отрасль ставится в один ряд по значению в экономике с другими отраслями [11, c . 99].
Для обобщенного анализа налогообложения агробизнеса рассмотренных выше стран,
сгруппируем данные в табл. 2.
Так, данные агентства маркетинговых исследований отмечают, что при исчислении налога на прибыль ставки налога существенно зависят от размера предприятий и их рентабельности. Дифференциация ставок налогообложения очень высока: в Великобритании – от
5 до 40% прибыли, в Италии – от 12 до 62%, в Нидерландах – от 16 до 72%. Наряду с семейными формами сельскохозяйственное производство в большинстве развитых стран
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осуществляют компании. Они платят подоходный налог по повышенным ставкам – от 35 до
85% прибыли [17] .
Таблица 2
Основные виды налогов в аграрной сфере зарубежных стран
Виды налогов
Прямые налоги, в т.ч.
налог на прибыль
земельный налог
налог на имущество
косвенные налоги, в т.ч.
НДС
налоги с продаж
местные налоги
социальные налоги

США

Франция

Италия

Англия

Германия

Россия

+
+

+
+
+

+
-

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

Однако, в 1980-х годах в США, Великобритании, ФРГ, Франции и рядом других стран
были проведены масштабные налоговые меры, направленные на снижение налогов, упрощение механизмов действия налоговых систем. Так, в США, начиная с 1988 г. налоговые
ставки на прибыль в сельском хозяйстве установлены в размере 15 и 28%, тогда как по
предыдущему закону они составляли 11; 15; 28; 35 и 38,5% с 14 промежуточными ставкам.
Максимальная ставка налога на прибыль крупных компаний сокращена с 46% до 33%.
Фермерские хозяйства, имеют до 50 тыс. долларов годового дохода, который облагается
налогом по ставке 15%, из следующих 25 тыс. долларов – 28%. Для корпораций ставка –
33% – взимается при годовой прибыли более 335 тыс. долларов [8] .
Это еще раз подтверждает тот факт, что в странах с развитой экономикой государство
предоставляет определенную помощь всем, в т.ч. и небольшим хозяйствам, однако концентрируется она в относительно высокоэффективных, крупных товарных хозяйствах.
На основе выше описанной информации сформируем влияние той или иной налоговой
модели страны на перспективы развития агробизнеса Украины (экономической, экологической, социальной) в прерогативе (см. Табл. 3).
Таблица 3
Основные виды налогов в аграрной сфере зарубежных стран
Влияние положительный (+),
отрицательный (-)
социальную сферу
экономическую сферу
экологическую сферу

США

Франция

Италия

Англия

Германия

Россия

+
+
-

+
+
+

+

+
+
+

+
+
-

-

Из данных табл. 3 видно, что судя по социально-экономического и экологического состояния исследуемых стран, политика государств (в том числе налоговая) оказывает то или
иное воздействие на эти важные сферы жизни.
Общей чертой в налогообложении аграрного сектора Украины и развитых стран является льготный характер налогообложения отрасли [5, c. 18]. Однако, льготный характер налогообложения в развитых странах имеет конкретную мотивацию. Льготы распространяются
на тех производителей, которые в силу специфики организации производства получают
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меньше, по сравнению с производителями других отраслей производства, доход. Поскольку
производство в сельском хозяйстве за рубежом в основном организовано в виде семейных
ферм, применение льгот определяется именно этой спецификой. Льготный характер налогообложения в развитых странах дифференцированный: мелкий производитель пользуется
льготным режимом, крупный производитель – нормальным.
Основными налоговыми льготами в сельском хозяйстве развитых странах являются [7, c. 75]:
- Уменьшение налогооблагаемого дохода фермеров через ускоренную амортизацию машин и оборудования;
- Льготы, освобождающие от налогообложения или снижают налоговые суммы (налоговые кредиты, налоговые скидки на прибыль мелкого бизнеса и убыточных предприятий);
- Система налоговых льгот рынке новой, усовершенствованной техники и новых технологий;
- Налоговые льготы на инвестиционные средства в сельское хозяйство по другим направлениям;
- Налоговые льготы на резервные и другие фонды.
Итак, суммируя все выше сказанное, следует отметить, что значительное влияние на
эффективность сельскохозяйственного производства оказывает проведѐнная в отношении
предприятий аграрного сектора государственная налоговая политика. Прежде всего речь
идет о снижении уровня налогообложения данной сферы.
Снижение уровня налогообложения в странах с высокоразвитым сельским хозяйством
достигается, как правило, через использование двух моделей. В первом случае – это непосредственное снижение налоговых ставок, что приводит к существенному уменьшению налоговой нагрузки на прибыль хозяйствующих субъектов. Во втором случае, в комбинации с
обычным уровнем налогообложения (созданный в стране) могут применяться налоговые
льготы, а также методы ускоренной амортизации, применение которых обусловливается
определенным использованием полученных хозяйствующими субъектами доходов.
Таким образом, налоговая политика в сельском хозяйстве рассмотренных развитых
стран использует широкий перечень прямых и косвенных налогов. Разнообразие налогов
позволяет регулировать различные стороны аграрного производства и сельской жизни. В то
же время налоговая система сельского хозяйства имеет гибкие льготы. В основном система
льгот возникает из стремления облегчить ведение учета и снизить налоговое бремя. Именно
поэтому, правительством Украины может рассматриваться одна из представленных моделей
оптимизации налогообложения (или их комбинация) на перспективу развития агробизнеса.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА АНАЛИЗА НА РЕНТАБИЛНОСТТА
НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(интегриране на ефекта на финансовия лост с модела на Дюпон
за възвращаемостта на инвестициите)
проф. д-р Кръстьо Чуков1,
катедра "Счетоводство и анализ", УНСС

Abstract
This publication studies the equity-based return and the major objective is to outline and apply an
integrated, extended model for determined factor analysis of this indicator. Return on equity is a fundamental
indicator of the final efficiency of the enterprise’s business. It highlights that the use of borrowings may be a
factor for increase of the return on equity. This is relevant to the functioning of the so called effect of
financial leverage. To this effect, the publication also presents a specific example of analysis model based on
the relationship between the return on equity and the return on total assets by means of the financial leverage.
With view of achieving more comprehensive and targeted analysis results and conclusions, the
publication underlines the opportunity to expand and improve the analysis model in question. To this end, the
reference point is the DuPont model of return on investments. Through the method of determined factor
modelling, the author outlines and presents a five factors model of analysis. The dependence expressed
through this model gives the opportunity to identify and assess the impact of the following factors on the
deviation between the factual and criterion level of return on equity:
1) changes in leverage ratio;
2) changes in internal interest rate;
3) changes in the fixed asset absorption ratio;
4) acceleration or slowing down of short-term asset turnover rate;
5) changes in the aggregate return based on revenue.
The analysis methodology is clarified by an appropriate formula calculations and is
Резюме
Обект на изследване в представената статия е рентабилността на база собствен капитал, като основната цел е да се изведе и предложи интегриран, разширен модел за детерминиран факторен анализ
на този показател. Рентабилността на собствения капитал е фундаментален показател за крайната
ефективност от дейността на предприятието. Подчертава се, че използването на заемен капитал може
да бъде фактор за повишаване на рентабилността на собствения капитал. Това е свързано с действието
на т.н. ефект на финансовия лост. Във връзка с това е представен и илюстриран с конкретен пример
модел за анализ, който се основава на връзката на рентабилността на собствения капитал с рентабилността на всички активи посредством финансовия лост.
С оглед постигане на по-голяма задълбоченост и насоченост на резултатите и изводите от анализа
се подчертава възможността за разширяване и усъвършенстване на разгледания модел за анализ. Изходната позиция за тази цел е моделът на Дюпон за възвращаемостта на инвестициите. Чрез метода на
детерминираното факторно моделиране е изведен и представен петфакторен модел за анализ. Изразената чрез този модел зависимост създава възможност да се установява и дава оценка за влиянието на
следните фактори върху отклонението между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на собствения капитал:
1) промени в коефициента на задлъжнялост;
2) промени във вътрешния лихвен процент;
1
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3) промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните активи;
4) ускоряване или забавяне на обръщаемостта на краткотрайните активи;
5) промени в общата рентабилност на база приходи.
Самата методика за анализ е изяснена с подходящ формулен апарат и илюстрирана с конкретен
пример.

Рентабилността е израз на способността на предприятието да "произвежда", т.е. с приходите от своята стопанска дейност не само да възстановява извършените разходи, но и да
реализира печалба. Тя има съществено значение за успешната дейност на отделното предприятие. Условията на пазарната икономика изискват такава рентабилност, при която предприятието, след покриването на всичките си разходи и изплащане на данъците, си осигурява
нормално развитие и просперитет. "Рентабилността е единственото оправдание за съществуването на стопанското предприятие".[6]
Ако финансовият резултат от дейността на предприятието е печалба, това означава, че
предприятието е рентабилно. Но абсолютната сума на печалбата не показва степента на
ефективност, респ. равнището на рентабилността. За да се измери степента на ефективността трябва абсолютната сума на печалбата да се съизмери, да се постави в отношение към
друга величина, приета за база. В числителя на отношението могат да се вземат различни
разновидности на печалбата: счетоводната, т.е. брутната печалба (преди облагането ѝ с
данъци), нетната (балансовата) печалба, балансовата печалба плюс лихвите, печалбата от
основната дейност – брутна или нетна, и др. Базата за изчисляване на рентабилността също
може да бъде различна: разходите на предприятието, приходите, активите, собственият
капитал, постоянният капитал и др.
В зависимост от това, коя точно печалба в отношение към каква база ще се постави, ще
се получи едно или друго съдържание на рентабилността. По този начин рентабилността
може да се анализира и оценява в различни аспекти. "Желателно е при изчисляване на рентабилността да се използват повече бази. Това е така, защото показателите, получени при
различните бази, насочват вниманието на стопанския субект към влиянието на различни
фактори."[3]
Измежду множеството от показатели за рентабилност, рентабилността на база активи и
на база собствен капитал са "двата функционални показателя за ефективност".[5]
В настоящата статия вниманието е насочено към рентабилността на собствения капитал.
Рентабилността на собствения капитал (
) се изчислява като процентно отношение
между нетната (балансовата) печалба ( ) и средния размер на собствения капитал (̅̅̅̅), т.е.
(1)

̅̅̅̅

Показва балансовата печалба на 100 лв. инвестиран в дейността на предприятието собствен капитал. Като показател за степента на доходност на собствения капитал към него съществен интерес проявяват собствениците, респ. собственикът на предприятието. Собствениците (акционерите) се интересуват от рисковете, които са поели като вложители, както и
от доходите от вложения капитал. Затова с този показател мениджърите се отчитат пред
собствениците. На базата на резултатите от анализа на този показател мениджърите формулират своите изводи и предложения към собствениците – увеличаване на собствените капитали чрез нови акции, нови съдружници, капитализация на дивиденти, пренасочване и влагане на собствени капитали в рискови дейности с по-висока рентабилност и др.[1]
В зависимост от съотношението между инвестирания в дейността собствен и заемен капитал печалбата, която остава за собствениците на предприятието, и равнището на рентабилността на собствения капитал, ще бъдат различни. Използването на заемен капитал мо119

же да бъде фактор за повишаване на рентабилността на собствения капитал. Това е свързано
с действието с т.нар. ефект на финансовия лост. В литературата има изведен модел за анализ, който се основава на връзката на рентабилността на собствения капитал с рентабилността на всичките активи посредством финансовия лост.[4]
Ще представим този модел и методика за анализ по данните от таблица 1. За целта се изчисляват: общата рентабилност на активите, коефициентът на задлъжнялост и вътрешният
лихвен процент.
Общата рентабилност на активите (
) се изчислява като процентно отношение между сумата от нетната (балансовата) печалба ( ) и разходите за лихви (L), и средния размер
на активите ( ̅) на предприятието:
(

(2)

)
̅

Коефициентът на задлъжнялост ( ) се изчислява като отношение между средните размери на привлечения капитал (̅̅̅̅) и собствения капитал (̅̅̅̅):
̅̅̅̅

(3)

̅̅̅̅

а вътрешният лихвен процент – като процентно отношение между разходите за лихви и
средния размер на привлечения капитал:
(4)

̅̅̅̅

Като се има предвид, че:
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
1. ̅
̅̅̅̅
2.
̅
3.
,
Таблица 1
Показатели

Предходен
период
2

1
I. Изходни данни (хил.лв.):
1. Среден размер на активите, от които:
а) финансирани със собствен капитал
б) финансирани с привлечен капитал
2. Балансова печалба
3. Разходи за лихви
II. Допълнително изчислени показатели:
4. Обща рентабилност на активите, %
5. Коефициент на задлъжнялост, лв.
6. Вътрешен лихвен процент, %

30000
18000
12000
3600
1800
37625
18,00
0,6667
15,00

то за балансовата печалба получаваме, че е равна на:
(5)
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(̅̅̅̅

̅̅̅̅)

̅̅̅̅

Текущ период
3
33000
23100
9900
4125
1584
34650
17,30
0,4286
16,00

Процент на
динамика
4
110,00
128,33
82,50
114,58
88,00
92,09
96,11
64,29
106,67

Заместваме така изразената балансова печалба в изходната формула за рентабилността
на собствения капитал и получаваме:
(̅̅̅̅ ̅̅̅̅)

(6)

̅̅̅̅
(̅̅̅̅ ̅̅̅̅)
̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅

(

)

̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅̅̅̅

(

)

За по-голяма яснота моделът може да се представи схематично в разширен вид (вж. фигура 1).
Балансова
печалба
плюс лихви
Обща
рентабилност
на активите

:

Общо
активи
Рентабилност
на собствения
капитал

Пасиви

+
Коефициент
на
задлъжнялост

:
Собствен капитал

Ефект на
финансовия
лост

Х
(Обща
рентабилност
на активите
________

________
Вътрешен
лихвен
процент)

Балансова
печалба
плюс лихви

Общо активи
:
Разходи за лихви
:
Пасиви

Фигура 1. Модел за определяне и анализ на рентабилността на собствения капитал
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От така получения след преобразуването модел за анализ следва, че рентабилността на
собствения капитал е равна на общата рентабилност на активите плюс ефекта на финансовия лост (Е), където:
(

(7)

)

Именно този ефект показва влиянието на финансирането със заемен капитал върху рентабилността на собствения капитал. Силата и посоката на ефекта зависи от стойността (величината) на коефициента на задлъжнялост, а също така и от величината и посоката на
отклонението между общата рентабилност на активите и вътрешния лихвен процент. Ако
общата рентабилност на активите превишава цената на заемния капитал, т.е. (
),
то ефектът на финансовия лост е положителен. В обратния случай, т.е. ако (
),
ефектът на финансовия лост е отрицателен и рентабилността на собствения капитал е пониска от общата рентабилност на активите. За разглеждания тук пример данните са отразени в таблица 2.
Таблица 2
Показатели
1. Обща рентабилност на активите, процент
2. Ефект на финансовия лост, процент
3. Рентабилност на собствения капитал, процент
(п.1 + п.2)

Предходен
период
18,00
2,00
20,00

Текущ
Отклонение
период
17,30
-0,70
0,56
-1,44
17,86
-2,14

От данните в таблица 2 се вижда, че ефектът на финансовия лост и за двата периода е
положителен, но за текущия период е по-нисък. Общата рентабилност на активите се е намалила с 0,70 пункта, а намалението на ефекта на финансовия лост възлиза на 1,44 пункта.
От тук намалението на рентабилността на собствения капитал възлиза на 2,14 пункта
(- 0,70 – 1,44).
От изведения по-горе аналитичен модел следва, че размерът на увеличението или намалението на рентабилността на собствения капитал зависи от влиянието на факторите:
1. Промени в коефициента на задлъжнялост. Коефициентът на задлъжнялост е показател
за финансовата структура на предприятието и е свързан с финансовия риск. Увеличението
на коефициента на задлъжнялост може да доведе до увеличение на рентабилността на собствения капитал. За това обаче е необходимо общата рентабилност на активите да бъде повисока от вътрешния лихвен процент. Но едновременно с това финансовият риск за предприятието се увеличава, особено при коефициент на задлъжнялост, превишаващ единица.
2. Промени във величината на вътрешния лихвен процент. Вътрешният лихвен процент
показва цената на привлечените от предприятието средства. Представлява процентно отношение на платените лихви по кредити към средния размер на привлечения капитал, т.е.
(8)

̅̅̅̅

,

където:
L е абсолютният размер на лихвите.
Тъй като в знаменателя е включен целият привлечен капитал (а не само заемният), то
вътрешният лихвен процент е по-нисък от лихвения процент по кредитите.
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3. Промени в общата рентабилност на активите. Общата рентабилност на активите е
процентно отношение на сумата на балансовата печалба плюс лихвите към средния размер
на активите, т.е.
(9)

(

)
̅

Изчислен по посочения начин показателят характеризира нормата на капитализация на
активите при условие, че за заемния капитал не се плаща лихва.
Като заместим съответните символи в модела за анализ със примерните данни от таблица 1, получаваме:
За предходния период:
(

(10)
За текущия период:
(11)

)
(

)

Намаление на рентабилността с 2,14 процентни пункта.
Ще установим влиянието на всеки един от трите фактора върху намалението на рентабилността на собствения капитал с 2,14 процентни пункта с помощта на метода на последователното (верижно) заместване. За тази цел трябва да се изчислят две условни равнища на
рентабилността на собствения капитал.
(12)
(13)

(
(

(
(

)
)

)
)

1. Влияние на промените в коефициента на задлъжнялост. Установява се като разлика
между първата условна и базисната (от предходния период) рентабилност.
(14)

,

т.е. в резултат на промените във финансовата структура, изразена чрез намаление на коефициента на задлъжнялост рентабилността на собствения капитал се е намалила с 0,71 пункта.
2. Влияние на промените във вътрешния лихвен процент. То се определя като разлика
межди втората и първата условна рентабилност на собствения капитал.
(15)

,

което означава, че поради увеличението на вътрешния лихвен процент (увеличението с 1
пункт) рентабилността на собствения капитал се е намалила с 0,43 пункта.
3. Влияние на промените в общата рентабилност на активите. Това е разликата между
рентабилността на собствения капитал за текущия период и втората условна рентабилност.
(16)
намаление на рентабилността на собствения капитал в резултат на намалението на общата
рентабилност на активите.
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Или в резултат на трите фактора рентабилността на собствения капитал се е намалила с
2,14 пункта (- 0,71% – 0,43% – 1%).
С оглед постигане на по-голяма задълбоченост и насоченост на резултатите и изводите
от анализа смятаме, че разгледаният до тук модел може да се разшири и усъвършенства.
Изходната позиция за тази цел може да бъде моделът на Дюпон за възвръщаемостта на
инвестициите,[2] а именно:
(17)

̅

е рентабилността на база активи, изчислена като процентно отношение на балансовата печалба към средния размер на активите, а
PR – приходите на предприятието.
На това основание общата рентабилност на активите може да се представи като функция
от ефективността от функционирането на активите и общата рентабилност на приходите
(изчислена като процентно отношение на балансовата печалба плюс лихвите към приходите, т.е.
(

(18)

(

)
̅
)

(

)

̅

̅

Като се разграничи ефективността от функционирането на активите поотделно за дълготрайните и краткотрайните активи получаваме следния разширен модел за анализ на рентабилността на собствения капитал:
(19)

(
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

)

2 0.̅̅̅̅

/

(

)

1

3

Така изведеният модел интегрира в себе си както агрегатите на модела на Дюпон, така
също и на ефекта на финансовия лост, разгледан по-горе. Създава се възможност за анализ
и оценка на влиянието на пет преки фактора върху динамиката на рентабилността на собствения капитал, а именно:
1) промени в коефициента на задлъжнялост;
2) промени във вътрешния лихвен процент;
3) промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните активи, изразяващ стойността на дълготрайните активи, падаща се на един лев приходи;
4) ускоряване или забавяне на обръщаемостта краткотрайните активи;
5) промени в общата рентабилност на база приходи.
Ще илюстрираме приложението на така изведения разширен модел на базата на данните
от таблица 1 с добавяне и на данните за приходите (таблица 3).
По данните от таблица 3 може да се изчисли рентабилността на собствения капитал за
двата периода.
За предходния период:
(20)
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, *(

)

+

-

За текущия период:
(21)

, *(

)

+

-

Таблица 3
Показатели

Предходен
период
2

1
I. Изходни данни (хил.лв.):
1. Среден размер на активите, в това число:
а) среден размер на дълготрайните активи
б) среден размер на краткотрайните активи
2. Финансиране на активите:
а) със собствен капитал
б) с привлечен капитал
3. Приходи
4. Балансова печалба
5. Разходи за лихви
II. Допълнително изчислени показатели:
6. Активи, падащи се на един лев приходи
(п.1: п.3), лв., в това число:
а) коефициент на поглъщаемост на
дълготрайните активи (п.1а: п.3)
б) коефициент на заетост на краткотрайните
активи (п.1б: п.3)
7. Обща рентабилност на база приходи, процент
[(п.4 + п.5) х 100: п.3]
8. Коефициент на задлъжнялост, лв. (п.2б: п.2а)
9. Вътрешен лихвен процент (п.5 х 100): п.2б

Текущ
период
3

Процент на
динамика
4

30000
20700
9300

33000
21480
11520

110,00
103,77
123,87

18000
12000
44200
3600
1800

23100
9900
49685
4125
1584

128,33
82,50
112,41
114,58
88,00

0,6787

0,6642

97,86

0,4683

0,4323

92,31

0,2104

0,2319

110,20

12,2172

11,4904

94,05

0,6667
15,0000

0,4286
16,0000

64,29
106,67

Налице е намаление на рентабилността на собствения капитал през текущия в сравнение
с предходния период с 2,14 пункта (17,86% – 20%), колкото беше установено и по-горе.
Чрез метода на верижното заместване може да се установи влиянието на всеки един от петте фактора съгласно интегрирания модел за анализ. За целта предварително трябва да се
изчислят четири условни равнища на рентабилността на собствения капитал:
(22)

, *(

)

+

-

(23)

, *(

)

+

-

(24)

, *(

)

(25)

, *(

)

+
+

-

От тук влиянието на отделните фактори е, както следва:
1. В резултат на промените във финансовата структура, изразена чрез намаление на коефициента на задлъжнялост, рентабилността на собствения капитал се е намалила с 0,71
пункта (19,29% – 20%).
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2. Цената на привлечените от предприятието средства се е увеличила. Увеличението на
вътрешния лихвен процент е довело до намаление на рентабилността на собствения капитал
с 0,43 пункта (18,86% – 19,29%).
3. В резултат на повишението на ефективността от използването на дълготрайните активи, намиращо израз в намалението на коефициента на поглъщаемост, рентабилността на
собствения капитал се е увеличила с 1,44 пункта (20,30% – 18,86%).
4. Налице е забавяне на обръщаемостта на краткотрайните активи, намиращо израз в
увеличението на коефициента на заетост. Това е довело до намаление на рентабилността на
собствения капитал с 0,87 пункта (19,43% – 20,30%).
5. Намалението на общата рентабилност на база приходи е довело до намаление на рентабилността на собствения капитал с 1,57 пункта (17,86% – 19,43%).
Получените от извършения анализ резултати са обобщени в таблица 4.
Таблица 4
Фактори, оказали влияние върху изменението на рентабилността
на собствения капитал
1. Промени в коефициента на задлъжнялост
2. Промени във вътрешния лихвен процент
3. Промени в коефициента на поглъщаемост на
дълготрайните активи
4. Промени в обръщаемостта на краткотрайните активи
5. Промени в общата рентабилност на база приходи
Всичко
От намалението се спада увеличението
Остава намаление на рентабилността на собствения
капитал

Влияние на факторите,
пункта
увеличение
намаление
0,71
0,43
1,44
1,44
-

0,87
1,57
3,58
1,44
2,14

С оглед още по-голяма конкретизация на изводите следва да се изяснят причините за така установеното влияние на факторите върху динамиката на рентабилността на собствения
капитал.
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Abstract
The Italian regulation governing the offence of false corporate communications has recently been
modified. The jurisprudence on the subject reflects rulings based on differing interpretations of the new law;
even the related doctrine is not consistent. This paper analyses the phenomenon from a legal and business
economics standpoint, considering the financial statements of companies that apply the provisions of the
Italian Civil Code, as well as those prepared under international accounting standards. In both cases,
differences are found in the possible interpretations and applications of the regulation.

1. Introduction
This paper was inspired by the regulatory changes made in Italy during 2015 with regard to the
offence of false corporate communications, pursuant to arts. 2621 and 2622 of the Italian Civil
Code. In particular, Law 69 dated 27 May 2015 amended those articles 5 and added arts. 2621-bis
1

gianfranc.capodaglio@unibo.it, author of para. 5.
m.santi@unibo.it, author of paras. 1 and 4.
3
lauretta.semprini2@unibo.it, author of para. 3.
4
vanina.dangarska3@unibo.it, author of para. 2.
5
The previous version of art. 2621 of the Italian Civil Code stated: "Except as envisaged in art. 2622, directors, general managers, executives responsible for preparing corporate accounting documents, statutory
auditors and liquidators are punished by imprisonment for up to two years if, with the intention of misleading the owners or the public in order to obtain an unjust profit for themselves or for others, they present
objective facts not corresponding to the truth, even if consequent to assessments, in – or omit disclosures
required by law from – financial statements, reports or other legally-required corporate communications
about the economic and financial position and cash flows of the company, or the group to which it belongs,
in a manner that could induce their recipients to make a mistake regarding the above situation".
By contrast, the new text reads as follows: Except as envisaged in art. 2622, directors, general managers,
executives responsible for preparing corporate accounting documents, statutory auditors and liquidators
are punished by imprisonment for between one and five years if, in order to obtain an unjust profit for themselves or for others, they present significant objective facts not corresponding to the truth in – or omit significant objective facts whose disclosure is required by law from – financial statements, reports or other
legally-required corporate communications about the economic and financial position and cash flows of the
company, or the group to which it belongs, in a manner that concretely induces others to make a mistake".
2
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and 2621-ter covering, respectively, "minor facts" and the "non-punishability of trivial matters".
While generally increasing the penalties levied, the legislator by contrast limited the scope of
application of the new offences to the presentation of "significant objective facts" that do not
correspond to the truth or the omission of "significant objective facts", eliminating the phrase
"even if consequent to assessments".
One line of thinking interprets the new regulation to mean that incorrect assessments made
when preparing financial statements are no longer deemed to be offences. Conversely, the other
line of thinking believes that such assessments may still be considered offences.
The above emerged clearly from the jurisprudence expressed by the initial rulings handed
down by the Court of Cassation after the new regulations came into force.
According to the first ruling (Court of Cassation 33774/2015), the above change in legislation
justifies an interpretation that decriminalises untrue facts disclosed as a result of assessments
made.
Not long after (ruling 890/2016), the Court of Cassation decided again, but this time with a
diametrically opposite interpretation, by stating that the new regulation did not alter in practice the
recognition of false corporate communications as an offence.
Other rulings followed over the next few weeks, with outcomes swinging in both directions,
but all were based on consideration of whether or not the challenged financial statements infringed
the provisions of art. 2423 of the Italian Civil Code that inter alia states: "The financial statements
must be prepared clearly and present a true and fair view of the financial position and results for
the year of the company". An entirely similar regulation governs the consolidated financial
statements of groups: art. 29 – "Preparation of consolidated financial statements" of Decree
127/1991 in fact states that "2. The [authors: consolidated] financial statements must be prepared
clearly and present a true and correct view of the financial position and results for the year of the
group comprising the parent company and its subsidiaries".
This paper considers the choice between the two lines of thinking and, above all, analyses the
meaning of the term "true", considering the fact that the regulation covers both financial
statements prepared in accordance with the Italian Civil Code (and therefore Italian accounting
standards) and those prepared in compliance with international accounting standards.
2. Is an assessment either "true" or "untrue" and therefore "false"?
Financial statements drawn up in compliance with the Italian Civil Code
Right from the initial comments made about the rulings on "falsehoods in financial
statements"1, interpreters have been divided between those who believe that the assessment
process, being inevitably subjective, is neither true nor false, but rather correct or incorrect,
acceptable or not, and those – on the contrary – who affirm the reverse. The underlying problem
consists in the meaning of the words "objective facts not corresponding to the truth", whether
accompanied by the caveat "even if consequent to assessments" or not.
The doctrine and the jurisprudence have expressed themselves copiously on the above
problem, making explicit reference to the regulation contained in the above-mentioned art. 2423 of
the Italian Civil Code. As mentioned, the rulings of the Court of Cassation "swung" in different

1

The term "falsehoods in financial statements", at the time virtually unknown, came to light in the early
1990s at the height of "tangentopoli (bribesville)", when the jurisprudence sought to punish the offence –
hard to prove – of illegally funding political parties by using the accusation of false corporate communications as a "surrogate".
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directions, until the combined sections handed down a ruling that, at least for now, seems to have
settled the matter.
Analysis of the reasons given (Court of Cassation – combined sections, ruling 22474 filed on
27 May 2016) identifies a number of important points.
Firstly, the ruling states a legal principle (page 25, para. 12): "The offence of false corporate
communications exists with regard to the disclosure or omission of facts subject to "assessment" if,
in the presence of assessment criteria established by the regulations or technical criteria that are
generally accepted, the actor knowingly deviates from those criteria without providing an
adequate explanation, so that the recipients of the communications are concretely induced to make
a mistake".
Accordingly, the falsehood is not found in the assessment process itself 1, but in the fact that the
party preparing the financial statements deliberately deviated from the assessment criteria
established by law, or those that are "generally accepted", without making that decision clear. So
as a first approximation, we can say that there is no falsehood, even if the resulting financial
statements are incorrect, when the party preparing them deviates from the above criteria but
describes those adopted clearly in the explanatory notes 2. In other words, if the party preparing the
financial statement does not make a specific declaration on the subject, it is presumed that the
criteria envisaged by the regulations or common practice have been adopted. In this case, the
objective untrue fact consists in the missing declaration 3.
This principle derives from certain strong positions taken in the ruling. Firstly, the ruling states
that the new regulation does not actually modify the previous version, as the comment "even if
consequent to assessments" is "merely concessive" and, therefore, its elimination does not remove
anything from the regulation: (page 19, para. 9.3) "Indeed, even under the previous regulation, this
Court never doubted that the phrase "even if consequent to assessments" was merely concessive
[…]".
The literal tone of the previous regulation seems to confirm this interpretation, but if that is the
case, even in the past, the regulation should have been interpreted in the sense that "true" or
"untrue" can only relate to an objective fact, regardless of whether or not consequent to
assessments, and the Court should have determined that only facts can be considered untrue and
not the related assessment process. In fact, if the regulation is essentially unchanged and leads to
the legal principle stated by the combined sections, that principle should have applied even prior to
the (irrelevant) amendment.
Secondly, the concept of "assessment" adopted by the combined sections is of particular
importance; (page 18, para. 9.2) "[…] the hermeneutic alternative is clearly fallacious when
seeking to distinguish "objective facts" to be disclosed in the financial statements from
assessments, which are also included in the financial statements, for the excellent reason that the
financial statements do not contain "facts", but rather "an interpretation" of them. In other words:
for inclusion in the financial statements, a fact – however "objective" – must first be "interpreted"
in monetary terms and, therefore, assessed (or measured). Only items already expressed in euros
(cash and bank current account balances) do not require this translation, as they are already
stated using the unit of measure envisaged by the legislator".

1

As mentioned, some of the doctrine believes that an assessment can never be considered true or false, as it
does not represent "a fact", but rather "an opinion".
2
In Italian: "nota integrativa".
3
See Capodaglio G., Semprini L., Dangarska V., Il "nuovo" falso in bilancio, (The "new" falsehood in financial statements) Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (RIREA), nos. 5, 6, 7 and 8/2016,
pages 305-308.
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So, according to the Supreme Court, the concept of "assessment" applies to all components of
the financial statements, except for those already expressed in monetary units: accordingly,
"revenues" are subject to assessment, as are "purchases", "wages and salaries" etc.
By contrast, business doctrine 1 is unanimous in identifying those components of the financial
statements that are not subject to assessment, being all those measured by certain or known
changes in monetary value that do not represent operations in progress at year end. These
components comprise the vast majority of the items reported in income statements prepared in
compliance with the Italian Civil Code, especially that in force up to 31 December 2015.
The following affirmation also leaves us perplexed: (page 22, para. 9.7) "Looking closely, the
assessment process necessarily involves the exercise of discretion, but this takes the form […] of
technical discretion.
Given that the accounting sciences are undoubtedly included on the list of sciences with limited
room for opinion, the "assessment" of facts that may be deemed false includes their "materiality".
We must also remember that the majority of the assessment parameters are established by law. It
follows that the preparation of financial statements is a verifiable activity, even with regard to the
assessments made, because – as stated – these assessments are not "free", but constrained
technically and/or by the regulations".
This reasoning appears to be flawed by a contradiction: if the party preparing the financial
statements actually has discretion (albeit "technical"), it means that the party can (and must)
choose scientifically and in good conscience from among the admissible alternatives, otherwise –
if not – no discretion of any kind would exist. Turning to the assessments next, the existence of
various alternatives leads to the existence of "various numbers", all equally justifiable. This
confirms, if different "numbers" are equally justifiable, that a single "true" number cannot exist as,
logically, that would mean all the others are "untrue" and therefore "false". Take, for example, the
choice whether to measure the individual products held in inventory on a "LIFO" or a "FIFO"
basis: depending on whether the opening inventories are much less or much more than the closing
inventories, the results for the year and therefore net worth will be very different. In that case, it
would be impossible to say that one assessment was "true" and the other "false".
Further, the statement that the "accounting sciences" have "limited room for opinion" is
another affirmation that can be readily challenged: just read the discussions over the past halfcentury or so between the supporters of the "capital-based" theories and the contrarian "incomebased" theories, to become convinced that the doctrine on the subject has established considerable
room for opinion on the main arguments. Among these, accounting assessments clearly play a
priority and decisive role: consider the historical conflict between those 2 who believed that items
should always be measured at market value (which they called "real" value), regardless of their
purchase cost, and those who supported the opposing theory. For some items, this controversy still
continues today.
As a last thought on this quotation, the affirmation that "assessments are not "free", but
constrained technically and/or by the regulations" is also the source of considerable perplexity. In
1

In his celebrated book entitled "Il bilancio d’esercizio nelle imprese" (Company financial statements), published in 1951 by Giuffrè, Pietro Onida – one of the most famous Italian Masters of accounting and business
economics – taught us that «all assets and liabilities included in the balance sheet […] represent […] values for operations in progress at the reporting date that are or may be subject to estimates, based on which
the income for the year is determined». (page 56). In page 248 of the third volume of "Lezioni di Ragioneria
generale" (Bookkeeping Lessons) published by Azzoguidi in1969, Ubaldo de Dominicis – considered the
most authoritative representative of the "modern net worth theory" – explains clearly the difference between
those elements of the income statement that are subject to estimates and those, defined as "monetary", that
are not.
2
For a lucid analysis of the concept of "value", see de Dominicis, op. cit., page 43 et seq.

130

fact, the law never dictates the technical criteria for assessments, just the general criteria. The same
is true for the accounting standards that, at most, present sample calculations by mere way of
example.
Consider, for example, the calculation of production cost in order to measure inventories:
neither the law nor the accounting standards "restrict" how to allocate indirect costs among the
products, even though that decision, depending on the technical discretion applied, may lead to
greatly different results – none of which can be considered certainly "true" or certainly "false".
In closing, the above ruling references and concurs with a previous ruling of the Court of
Cassation, which stated that (page 25, para. 12) "[…] only forecasts and forward-looking
statements disclosed as such should be excluded from the list of "objective facts" included in the
current regulations as indicators of possible falsehoods because, by their nature, they represent
subjective assessments […]".
This affirmation could well be developed, going far beyond the intentions of those who made
it: the statement is entirely acceptable (and has always been applied in the business world).
"Assessments" are different to "measurements", as they depend on the "technical discretion" of
the party preparing the financial statements. Assessments, in truth, require the party preparing the
financial statements to make forecasts and conjectures that have no need to be "disclosed as such",
because it well known – even outside of the profession – that the assessments included in financial
statements relate solely to operations in progress at the reporting date and, as such, can only be
based on forecasts and conjectures about their probable outcome.
There is no doubt, when the Italian Civil Code speaks of "realisable value determined with
reference to market conditions", that it requires the party preparing the financial statements to
make "forecasts and conjectures"; similarly, the complex and debatable procedure required by
domestic and international accounting standards, in order to check for the possible "lasting
impairment" of a fixed asset, requires the party preparing the financial statements to make
forecasts and conjectures about future cash flows that, in some cases, actually stretch "to infinity".
All these assessments should therefore be "excluded from the list of "objective facts"".
3. Is an assessment either "true" or "untrue" and therefore "false"?
Financial statements prepared under international accounting standards
Commencing from 2005, Italian companies that are obliged or elect to adopt international
accounting standards (IAS/IFRS) for the preparation of their financial statements are not subject to
the provisions of art. 2423 et seq. of the Italian Civil Code on the preparation of financial
statements or, obviously enough, to the national accounting standards issued by the Italian
Accounting Board (OIC).
That said, some aspects of the above must be considered when analysing the content of arts.
2621 and 2622 on false corporate communications. In fact, Decree 38 dated 28 February 2005 –
"Exercise of the options envisaged in art. 5 of Regulation (EC) 1606/2002 on the application of
international accounting standards" – transposed into Italian law the international accounting
standards endorsed by the European Union in a regulation that is hierarchically senior to the
domestic laws of member States. Accordingly, matters concerning the financial statements and
other corporate communications of companies that do not apply international accounting standards
are governed principally by the Italian Civil Code, while they are governed by the IAS/IFRS for
companies obliged to apply them or that elect to do so.
Para. 16 of IAS 1 states that "An entity whose financial statements comply with IFRSs shall
make an explicit and unreserved statement of such compliance in the notes. An entity shall not
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describe financial statements as complying with IFRSs unless they comply with all the
requirements of IFRSs".
From the above "strict" instruction, it is clear that financial statements prepared under
international standards must apply all those that are relevant, and no others; accordingly, they do
not need to take account of the provisions of the Italian Civil Code, including the provisions of art.
2423 above.
If that is true, arts. 2621 and 2622 of the Italian Civil Code, which undoubtedly apply to IAS
financial statements, must consider the meaning of "significant objective facts not corresponding
to the truth" solely based on the requirements of the international standards and no others. It is
therefore necessary to check if the concept of "true fact disclosed in the financial statements"
exists within the international standards.
To do this, we used the "find" function to search the IAS, IFRS, IFRIC and SIC for the concept
of "truth" in relation to components of the financial statements. Firstly, we searched among all the
words used in the Italian version of the standards for the terms "vero" (true), "verità" (truth) and
"veritiero" (truthful), as used in relation to an individual component of the financial statements: no
examples were found. Then, to make sure, we repeated the exercise using the text of the
international standards issued in English (searching for the word "true") and in Bulgarian
(searching for the words "вярно" and "верен"): here too, no examples were found of use of those
adjectives in relation to an individual component of the financial statements. 1
Lastly, to leave no stone unturned, we analysed the IAS Framework, even though – as is well
known – this document has not been endorsed by the European Union and, therefore, is not
binding on European companies. In this case, the word "true" was found, but in a context that
shows how the concept is used in a manner that differs completely from its use in the Italian
regulations. The relevant sentences are presented below: "Financial statements are frequently
described as showing a true and fair view of, or as presenting fairly, the financial position,
performance and changes in financial position of an entity. Although this Framework does not
deal directly with such concepts, the application of the principal qualitative characteristics and of
appropriate accounting standards normally results in financial statements that convey what is
generally understood as a true and fair view of, or as presenting fairly such information".
It is entirely clear that the concept of "truth" is considered equivalent to "compliance with the
requirements of international accounting standards". This is confirmed by reading the section of
IAS 1 entitled "Fair presentation and compliance with IFRSs":
"General features
Fair presentation and compliance with IFRSs
15 Financial statements shall present fairly the financial position, financial performance and
cash flows of an entity. Fair presentation requires the faithful representation of the effects of
transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition
criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the Framework. The application of
IFRSs, with additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial statements
that achieve a fair presentation.
19 In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with
a requirement in an IFRS would be so misleading that it would conflict with the objective of
financial statements set out in the Framework, the entity shall depart from that requirement in the
manner set out in paragraph 20 if the relevant regulatory framework requires, or otherwise does
not prohibit, such a departure".
1

The search looked for the following words:
vero=true= верен
fedele=fair= честен
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At this point, one might conclude that the concept of "true fact", for the purposes of arts. 2621
and 2622 of the Italian Civil Code, when applied to IAS financial statements should be understood
as "fair fact" and, therefore, not a fact corresponding to something considered true, but rather one
that complies with international accounting standards. This would be an important confirmation of
the legal principle stated by the combined sections of the Court of Cassation that we discussed in
the previous section.
Comparison with the Bulgarian regulations that govern financial statements might also be of
interest. In particular, Bulgaria has an accounting law that, inter alia, specifies which companies
must or may adopt its domestic accounting standards, and which must or may adopt international
standards. Art. 24 of that law specifies that financial statements must present a true and fair view
of the financial position, economic performance, cash flows and net worth, specifying that a true
and fair presentation requires the faithful representation of the effects of transactions, other events
and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities,
income and expenses set out in the applicable accounting standards.
In this way, the Bulgarian regulation adopts in full the definition given in IAS 1, which – as
mentioned – corresponds to our interpretation of the Italian regulations, consistent with the legal
principle stated in the ruling of the combined sections of the Court of Cassation.
4. Possible alternative interpretation (perhaps)
Art. 5 of Decree 38 dated 28 February 2005 – "Exercise of the options envisaged in art. 5 of
Regulation (EC) 1606/2002 on the application of international accounting standards", published in
Italian Official Gazette 66 on 21 March 2005 – states:
"Art. 5. Preparation of separate and consolidated financial statements under international
accounting standards
1. If, in exceptional cases, the application of an instruction contained in the international
accounting standards is incompatible with presenting a true and correct view of the financial
position, economic performance and cash flows, that instruction shall not be applied. In the
separate financial statements, any profits deriving from this exception shall be recognised in a
non-distributable equity reserve to the extent not actually realised".
The underlying meaning of this article is not easy to interpret, so reference is also made to the
report accompanying the decree:
"Preparation of financial statements under international accounting standards (art. 5)
Para. 1 confirms the overriding rule, being the obligation not to apply an instruction if its
application would be in contrast with presenting a true and correct view of the financial position,
economic performance and cash flows of the company. This rule is embodied in the international
accounting standards, subject to the requirement that it must also be written into the applicable
domestic regulations. In general, the decree is written by deferring to the international accounting
standards for the preparation of financial statements and, therefore, abrogating the related
instructions currently in force. The other instructions governing financial statements are
untouched and remain in force. As are those governing, for example, the publication of financial
statements, the requirement to prepare consolidated financial statements and, in general,
corporate governance as a whole. For the avoidance of doubt, it was deemed appropriate to
restate the overriding rule."
At the time, the Italian Accounting Profession (represented by the associations of public
accountants and bookkeepers) issued a document entitled "Observations on the content of the
decree governing the options envisaged in art. 5 of Regulation (EC) 1606/2002 on the application
of international accounting standards", raising the following doubts: "There are doubts about the

133

reference to the overriding rule, contained in para. 1 of the article concerned, being the obligation
not to apply an instruction if its application would be incompatible with presenting a true and
correct view of the financial position, economic performance and cash flows". This reference
would seem to be unnecessary, as it is already included in Regulation (EC) 1606/2002, which
already contains that general clause (art. 3, para. 2 of Regulation (EC) 1606/2002). Similarly, the
exception is also contained in IAS 1, which was endorsed in Regulation 2338/2004, published in
OJ 394/1. It follows that the reiteration of this rule could generate confusion, as the reference
cannot be linked to the provisions of art. 2423 of the Italian Civil Code, but rather to the body of
international accounting standards endorsed by the community regulations. It is also necessary to
highlight additional potential problems of coordination with art. 6, regarding the recognition in a
non-distributable equity reserve of any profits deriving from the exception".
The above observations suggest that the rule is superfluous and without independent meaning:
as that would not be consistent with the instructions given on the law in general, a logical meaning
may be found by considering that the EU regulation only requires the adoption of international
standards for the consolidated financial statements of certain categories of business. The extension
to the "separate" financial statements and optional adoption by other companies, in addition to
those obligated by the European regulation, derives from the national regulations that, accordingly,
should be able to issue instructions without reference to the content of the IAS. With regard to the
application of IAS/IFRS in separate financial statements, it could be argued that if, in exceptional
cases, one or more standards conflict with the presentation of a clear, true and correct view, as
envisaged in the Italian Civil Code, those standards should not be applied, regardless of the fact
that the international standards do not contemplate the concept of "truth" for individual
components of the financial statements, but rather that of "fair presentation".
5. Conclusion
In conclusion, we can state, with reference to both financial statements prepared in compliance
with the Italian Civil Code and those prepared under IAS/IFRS, that the most convincing
interpretation of arts. 2621 and 2622 is to identify respectively as "true" and as "fair" each
component presented in the financial statements in compliance with the respective rules (Italian
Civil Code and national accounting standards for the first and IAS/IFRS for the second). This
should overcome the conflict between those who believe that an assessment process can be "false"
and those, on the other hand, who think that, by its nature, an assessment can be neither "true" nor
"false". In this case, it is not the assessment that is true or false, but the statement that specific
rules were adopted as part of the assessment process.
In practical terms, it is necessary to take account of the significant differences in Italy between
the rules applying to the two (domestic and international) systems of accounting, although Decree
139/2015 has mitigated them recently. The assessments required by IAS/IFRS relate almost
entirely to the outcome of future events, while those required by the Italian Civil Code relate, at
least in part, to actual realised data – which can certainly be checked more easily by reference to
what "truly" happened.
Lastly, the role of the instruction contained in art. 4 of Decree 38/2005, discussed in section 4
above, might give rise to yet another interpretation: in separate financial statements prepared under
international standards, the required "true" presentation of significant objective facts could mean
that specified in the Italian Civil Code, rather than in the IAS/IFRS.
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Abstract
The aim of this research is to investigate how the world indicators of economic and tax freedom reflect
the influence of the socio-economic environment on the development of accounting and reporting in Ukraine.
The tasks of the research are to study level of economic freedom development as a major requisite of
accounting development; to establish features of development and adaptation of the national standards of
accounting and reporting in Ukraine; to establish measure of influence of tax reform on the system of
accounting and reporting in Ukraine; to determine settlement of requirements of IFRS (International Financial
Reporting Standards) as priority direction of the national accounting development. Authors use scientific
methods of comparison, analysis and synthesis, systematization, scientific abstraction, complex and logical
approaches. Research is based on the complex study of dynamics of the Index of Economic Freedom of
Ukraine and its additional factors (index of the tax burden, estimation of investment climate, freedom of
currency environment, freedom of business-environment) within 1995–2017 according to the databases of the
world ratings of Doing Business countries; indicators of the tax burden, amount of tax off-line payments, time
for the preparation and presentation of the financial reporting within 2004–2016 in Ukraine according to the
databases of the world rating of Paying Taxes countries; analytical comparison of the stages of establishment
and substantiation of priorities of development of the modern national system of accounting and reporting in
Ukraine.
Thus, research of regularities of economic and tax freedoms influencing the development of accounting
and reporting in Ukraine allows to make the following conclusions: establishment and development of the
national system of accounting and reporting of Ukraine take place in the conditions of general economic
instability which is the result of permanent tendencies within the years; the main differences of the national
system of accounting and reporting are strict regulation of accountant’s activity and close indissoluble
connection with tax legislation; positive influence of tax reforms on efficiency of the system of the national
system of accounting and reporting in Ukraine is in diminishing of amount of offline tax payments, time
shortening for the preparation of financial report, time shortening for auditing, preparation of accounting and
compensation of VAT; with implementation of IFRS requirements Ukraine renewed guideline of the national
system of accounting and reporting development in direction to "Optimism" and "Transparency" in group of
criteria "Measurement and Representation".
Despite the difficult economic and socio-political situation, Ukraine demonstrates growth of business
potential for strengthening accounting and reporting practice in the direction of enhancing professionalism
and flexibility. The results presented in the article are basis for further studies in direction of the national
system of accounting and reporting improvement in accordance with the group of parameters of "Authority
and Enforcement".

Introduction. The purpose of accounting is to provide the users with the information that is
necessary for making administrative decisions. Establishment and development of accounting and
reporting in a country are determined by many factors among which are legal system, level of fund
market development, foreign policy of the state, level of company involvement in foreign
business, etc [1, 2, 3, 4]. For the development of the national system of accounting and reporting
the state of socio-economic environment and level of the tax burden are essential in Ukraine.
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The world ratings represent the objective estimation of the state of socio-economic, political
internal environment of the country. Objectivity of information concerning ratings is provided by
the use of a large amount of sources. They are: the databases of International Monetary Fund,
World Economic Outlook Database, Staff Country Report, "Selected Issues and Statistical
Appendix," and Staff Country Report, "Article IV Consultation", Asian Development Bank, Key
Indicators for Asia and the Pacific, African Development Bank, The ADB Statistics Pocketbook,
Economist Intelligence. The indicators of the world ratings and factors creating them, give us
opportinities to formulate an idea about patterns of a country or a group of countries development
in the dynamics.
The aim of this research is to investigate how the world indicators of economic and tax
freedom reflect the influence of the socio-economic environment on the development of
accounting and reporting in Ukraine.
The tasks of the research are to study level of economic freedom development as a major
requisite of accounting development; to establish features of development and adaptation of the
national standards of accounting and reporting in Ukraine; to establish measure of influence of tax
reform on the system of accounting and reporting in Ukraine; to determine settlement of
requirements of IFRS (International Financial Reporting Standards) as priority direction of the
national accounting development. Authors use scientific methods of comparison, analysis and
synthesis, systematization, scientific abstraction, complex and logical approaches.
Research is based on the complex study of dynamics of the Index of Economic Freedom of
Ukraine and its additional factors (index of the tax burden, estimation of investment climate,
freedom of currency environment, freedom of business-environment) within 1995–2017 according
to the databases of the world ratings of Doing Business countries; indicators of the tax burden,
amount of tax off-line payments, time for the preparation and presentation of the financial
reporting within 2004–2016 in Ukraine according to the databases of the world rating of Paying
Taxes countries; analytical comparison of the stages of establishment and substantiation of
priorities of development of the modern national system of accounting and reporting in Ukraine.
Level of economic freedom as requisite of accounting development. Normative legal
regulation controls the rules and unity of approaches to the accounting and reporting in Ukraine.
Establishment of the system of accounting and reporting in Ukraine has national features.
In his works S. J. Gray [5] emphasizes сultural influence on the development of accounting
systems. According to the Mueller’s research (1967) [6], S. J. Gray identified four distinct
approaches to accounting development in market-orientated economic systems. They are:
– the macroeconomic pattern – where business accounting interrelates closely with national
economic policies;
– the microeconomic pattern – where accounting is viewed as a branch of business
economics;
– the independent discipline approach – where accounting is viewed as a service function
and derived from business practice;
– the uniform accounting approach – where accounting is viewed as an efficient means of
administration and control.
The socio-economic, political and business-environment was created in Ukraine historically. It
determines the traditions of conducting accounting and drafting the financial reports. The national
system of accounting in independent Ukraine dates back to the post Soviet Union countries. It
inherited strict regulation of accounting and external economic control. Thus, there are a lot of
laws, amendments and normative legal acts that regulate principles of organizing and conducting
accounting in Ukraine. Nowadays, tax reform exerts a great influence on the system of accounting
and reporting. Domestic businesses are cautious about the requirements of business transparency
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through the tools of the system of accounting and reporting. Electronic workflow is moving very
slowly.
Problems and prospects of development of Ukraine find a reflection in the world rating of
countries according to the Index of Economic Freedom [7, 8]. The Index of Economic Freedom
focuses on four key aspects of the economic environment over which governments typically
exercise policy control. They are: Rule of Law, Government Size, Regulatory Efficiency, and
Market Openness.
The Index of Economic Freedom determined after four key aspects: supremacy of law,
expense on government maintenance, efficiency of government control and market openness.
The method of calculation of the Index of Economic Freedom provides detailed descriptions of
the formulas and methodology used to compute the scores for each of the 12 components of
economic freedom, each of them is estimated on a scale from 0 to 100.
According to the report of 2017 a group of countries such as Croatia, Slovenia, Serbia,
Byelorussia, Moldova, Russia, Greece, and Ukraine are "mainly deprived of economic freedom".
Ukraine, which Index of Economic Freedom is 48,1, has the least economically free economy. It is
necessary to admit that value of the Index of Economic Freedom to 50 was observed in Ukraine
during 1995–2002, 2009–2017 (see figure 1).
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Figure 1. The Index of Economic Freedom of Ukraine within 1995–2017

The economy of our country remains fragile. Ongoing disruptions of the country’s productive,
export capacities, significant capital outflows, increasing of country’s debt and budget deficit are
the risk factors.
A low level of investment freedom has especially negative influence on the development of
business partner relationships (see figure 2).
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Figure 2. Expert estimations of investment climate, freedom of currency environment
and business-environment of Ukraine withing 1995–2017

At the same time, according to the expert group estimations, successive realization of
anticorruption reforms will be an essential requirement for investment openness of economy in
future [7].
The index of business freedom takes into account a level, in which normative legal regulation
and market conditions limit efficiency of business activity. The quantitative score is derived from
an array of factors that affect the ease of starting, operating, and closing a business. In 2017 the
index of business freedom for the first time from 1999 exceeded 62,1. It confirms the right steps of
government in the direction of condition simplification for business activities.
Critical is a dynamics of index of monetarnoy freedom. In 2017 the index is appraised at 47,4.
This index is the lowest within the period from 2000. The monetary freedom combines the
measurement of price stability and the estimation of control of prices.
Thus, establishment and development of the national system of accounting and reporting takes
place in the conditions of general economic instability that is the result of permanent tendencies
during many years.
Development and adaptation of national standards of accounting and reporting in
Ukraine. Establishment and reformation of the domestic system of accounting and reporting have
several stages. These stages can be described as following: development and introduction,
adaptation to business realities, consistency of accounting and tax control, establishment of IFRS
requirements.
The stage of development and introduction of the national standards of accounting has begun
since 1995. In 1995 the renewed project of the Law of Ukraine "On accounting and financial
reporting in Ukraine" was adopted. However, it took more then four years to reconsider the
importance of transformation one of the most important industries of practice and science. 1999
was the year of the establishment the own system of accounting and reporting in Ukraine. The
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proper Law and 12 standards of accounting were adopted as basis of the legal adjusting of
accounting and reporting and. "The first group of five" Ukrainian standards of accounting involves
the folloving fundamental documents: Accounting Standard 1 "General requirements to the
financial reporting", Accounting Standard 2 "Balance", Accounting Standard 3 "Report on
financial statement", Accounting Standard 4 "Report on flow of funds", Accounting Standard 5
"Report on equity capital".
During the redaction of Ukrainian Standards of Accounting developers followed the
international standards of the financial reporting / the international standards of accounting
adapting the international experience to the national practice. However, they succeeded to save the
national peculiarity of accounting, which was formed during the decades.
Strick regulation of accountant’ actions is one of the main differences of the national system of
accounting and reporting. There is a unique way of accounting, which is obligatory for all
participants of economic activity in Ukraine. Norms of Accounting Standards are traditionally
oriented on requirements of regulative organs (State Fiscal Service of Ukraine, State Statistics
Committee of Ukraine etc.). The financial reporting is enclosed to the package of norms of tax and
statistic reporting by all means.
The active development of the standards took place during 1999-2000. 19 Standards of
Accounting were adopted. Nowadays, there are 31 Standards of Accounting in Ukraine. The
subsequent process of standards development slowed down: 4 Standards were adopted in 2001, 1 –
in 2002, 2 – in 2003, 1 – in 2004, 2 – in 2005, 1 – in 2006, 1 – in 2007, 2 – in 2008. In 2013 two
national Standards of Accounting were adopted which abolished the action of Accounting
Standards 1, 2, 3, 4, 5. 2009 was the beginning of the active phase of development of the national
standards in the state sector.
After adoption of the new standards, it took some time to make alterations and to introduce
amendments to interpretation of the standards of accounting which have already existed. The stage
of adaptation of the national standards of accounting is characterized by the use of them in
practice. From January, 01, 2018 the 28 draft of the Law of Ukraine "On Accounting and
Financial Reporting in Ukraine" will operate [9].
Influence of tax reform on the system of accounting and reporting in Ukraine. The
practice of accounting and financial reporting is closely connected with a tax legislation in
Ukraine. In addition to the process of adaptation of accounting system, the concordance of
accounting and tax accounting with accounting indexes is taking place now. Adoption of the Tax
Code of Ukraine in 2010 was marked by the beginning of global tax reforms. On January, 01,
2018 the Tax Code of Ukraine has 10 official versions, which include numeral changes, additions,
clarifications [10].
Six basic types of connection of information of the financial and tax reporting are widespread
in proper literature [3]. According to the first type of connection, a report (declaration) about
income tax is created from the data of accounting without the additional working out in detail and
deep administrative interpretation. According to the second type – the fundamental principle for
drafting of reporting is acconting. However, certain elements need clarification taking into account
the specificity of tax legislation. On the whole, in the first case as well as in the second one there is
no need to single out tax legislation as information subsystem of management.
The requirement of tax accounting in part of tax differences arises up at application of
mechanism of tax differences of profits and expenses (third type), income / loss (fourth type). The
obligatory account of tax corrections take place within the fifth type of connection of information
of financial and tax reporting: the reporting is made from the data of accounting with application
of tax corrections of the accounting income / loss.
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The sixth type of connection aims at forming of the indexes of report (declarations) from an
income tax on the basis of the tax accounting of profits and expenses, that it is singled out to the
system of the informational support of management and conducted in accordance with tax
legislation.
An estimation of the tax burden is an obligatory component of the level of economic freedom
of country. A composite measure of the tax burden is calculated on the basis of quadratic function
of charges, which characterizes diminishing of profit because of the maximum high rates of
taxation. The combined expert estimation is derived from three quantitative subfactors: the top
marginal tax rate on individual income, the top marginal tax rate on corporate income, and the
total tax burden as a percentage of GDP. Each of these numerical variables is weighted equally as
one-third of the component score. According to the expert estimation the Index of the tax burden
in Ukraine remains high, and from 2012 it hesitates within the limits of 78,2–79,1 (see figure 3).
However, evolution of this index doesn’t give an idea how the tax freedom influences the
development of the national system of accounting and reporting.
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Figure 3. The Index of the tax burden in Ukraine withing 1995–2017

Taking into account high influence of tax legislation, it is necessary to appeal to the world
estimation of the tax system of Ukraine after research of Paying Taxes 2018. The general annual
project of auditing firm Pricewaterhouse Coopers (PWC) and Group of the World bank is executed
within the framework of global research on the conditions of business activities in the world.
Within the framework of Paying Taxes research the experts appraised quantitative and qualitative
aspects, which characterize payment of taxes in 190 countries of the world as of June 1 st, 2017.
According to the research results, Ukraine took the 43 place (from 84 according to the previous
research) from 190 countries. Total tax in the country in 2016 is estimated at 37, 8, that it is better
at 14, 5 points, than in 2015 year (see figure 4).
Ukraine is attributed to the group of countries, in which the system of taxation of business has
simplified tax compliance processes or decreased number of tax filings or payments. Besides
Ukraine, this group consists China, India, Italy, Nigeria, Mauritania, Palau [12].
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Ukraine introduced in 2016 a flat rate of 22% for the Unified Social Contribution tax paid by
employers, which replaced the previous differentiated rates ranging from 36.76% to 49.7%. An
analogical course on optimization of profit taxation of employers and obligatory payments related
to labour takes place in Belgium, France, Italy, Japan.
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Figure 4. The tax burden in Ukraine withing 2004–2016

Thus, decline of the rate of income tax, introduction of the system of electronic administrating
of VAT, making alterations to the rules of accounting of VAT in the middle of 2015 strengthened
position of Ukraine in the world rating. Adoption of the Tax Code of Ukraine [10] in 2010
positively affected the amount of offline tax payments (see figure 5).
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Figure 5. The amount of offline tax payments in Ukraine withing 2004–2016
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A World Bank Group Flagship Report positively marked the increase of requirements for
information openness for involved partners [12].
In spite of the positive estimation of tax reforms, the mentined changes were instrumental for
conducting accounting and reporting (see figure 6).
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Figure 6. Time for representing tax accounting and reporting in Ukraine withing 2004-2016 (in hours)

Time for representing tax accounting and reporting in 2016 took the subjects of business of
Ukraine 328 hours: 37 hours – for counting, paying and preparation of income tax accounting, 92
hours – for counting taxes and labour payments, 199 hours – for counting tax for working capital
(VAT, excise tax). Among the aggregate of the studied countries of Central Asia and Eastern
Europe only Bosnia and Gerzegovina have this index lower, than Ukraine, namely 411 hours [13].
Special indicator in this rating is an evaluation of time of compensation of VAT. In 2016 time
which was taken on counting and preparation of accounting on the compensation of VAT makes up
16 hours, mean time on the compensation of VAT – 14,3 weeks. Post-filing index of efficiency of
work of fiscal organs of Ukraine after presentation of accounting is 85,95. Post-filing of index
(DTF of score) in a range from 80 to 90 has such countries as Azerbaijan (83,79), Belgium
(83,45), Belize (85,09), Botswana (82,70), Cabo Verde (80,65), Costa Rica (85,06), Denmark
(89,06), Georgia (85,89), Iceland (87,20), Luxembourg (83,75), Mauritius (87,65), Oman (85,32),
Slovak Republic (87,17), Swaziland (83,15), Switzerland (83,21), Zambia (85,94) [12].
Thus, it is obviously that tax reforms have positive influence on efficiency of the system of
national accounting and reporting in Ukraine. It confirms close connection of tax accounting and
accounting.
Implementation of requirements of IFRS in national practice of accounting. One of the
most characteristic trends of modern accounting in Ukraine is active advancement of ideas existed
in the international standards of accounting and reporting. The stage of implementation of
requirements of IFRS began in 2012. It is necessary to stress that adaptation of audit as a form of
independent control began considerably earlier. It was was caused by international market entry of
businesses and attraction of foreign investments.
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Ukraine headed to the total European Integration in December 2013. In October 2017 changes
to the Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine" [9] were made. These
changes strengthened the regulation for presentation of financial reporting according to IFRS.
IFRS is mainly oriented to the users, which have actual or potential financial interest to activity of
the subjects of accounting: shareholders, investors, contractors, stakeholders.
Thus, the businesses in Ukraine carry out accounting in accordance with national standards of
accounting, make and promulgate the financial reporting and according to national standards of
accounting and IFRS. In opinion of authors, a transition to IFRS does not limit the national
features of business conducting, but extends informational requirements of financial reporting.
During the period of independence of Ukraine national accounting had a long way of searching
directions of realization of quintessence of the national component system of accounting and
reporting that fits the histirically created basis and is actual in the conditions of development of
world tendencies.
The modern Ukrainian system of accounting and reporting headed to the new goalposts of
development. According to the group of hypotheses, worked out by S. J. Gray [5], renewed
goalposts of development of the national system of accounting and reporting can be described in
Ukraine (see table 1).
In a group "Authority and Enforcement" Ukraine heads to strengthening of professionalism
and flexibility. However, it is necessary to admit that external control and unity of approach
remain on a priority basis as a result of the historically formed tendencies. Changes in the group
"Measurement and Representation" are more dinamically estimated. Propagation of the
informational systems and technologies, business relationships transparency, strengthen priorities
of the national system of accounting and reporting development in directions "Optimism" and
"Transparency".
Table 1
Priorities of the development of modern national system of accounting and reporting in Ukraine

There are equal legal regulations
in the field of accounting.
Standardization of tax accounting
and accounting takes place.
The program of representing
financial reporting in accordance
with IFRS for all forms of
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m

1
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Commentary of authors
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and
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Commentary of authors
3
State financial control was strengthened in order to
control of the targeted use of budgetary funds and in
the fight against corruption. Fiscal control
provisionally slowed down because of moratorium
on external control of businesses.

It is revealed through representing of financial
reporting in accordance with national standards of
accounting and IFRS.

Continue

Optimism

3

Transparency

Cautious line of businesses to the
business transparency executed by the
objects of accounting and reporting

Conservatism

Following the traditions of paper /
duplicated electronic documents
circulation is on a priority basis

2

Secrecy

1

Report writing and presenting of
financial reporting in accordance
with IFRS
IT technology priority for the
purpose of accounting and
presenting of financial reporting

Promulgation of financial reporting
Making financial reporting in
accordance with IFRS
Making nonfinancial reporting by
the businesses

Source: author vision

Conclusions. Thus, research of regularities of economic and tax freedoms influencing the
development of accounting and reporting in Ukraine allows to make the following conclusions:
1) establishment and development of the national system of accounting and reporting of
Ukraine take place in the conditions of general economic instability which is the result of
permanent tendencies within the years;
2) the main differences of the national system of accounting and reporting are strict regulation
of accountant’s activity and close indissoluble connection with tax legislation;
3) positive influence of tax reforms on efficiency of the system of the national system of
accounting and reporting in Ukraine is in diminishing of amount of offline tax payments, time
shortening for the preparation of financial report, time shortening for auditing, preparation of
accounting and compensation of VAT;
4) with implementation of IFRS requirements Ukraine renewed guideline of the national
system of accounting and reporting development in direction to "Optimism" and "Transparency" in
group of criteria "Measurement and Representation".
Despite the difficult economic and socio-political situation, Ukraine demonstrates growth of
business potential for strengthening accounting and reporting practice in the direction of
enhancing professionalism and flexibility. The results presented in the article are basis for further
studies in direction of the national system of accounting and reporting improvement in accordance
with the group of parameters of "Authority and Enforcement".
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СЪСТАВЯНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
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Резюме
Статията е посветена на нефинансовата декларация. Представят се законовите изисквания за нефинансова декларация и рамките, които могат да се използват за нейното съставяне. Значително внимание се отделя на Международната рамка за интегрирана отчетност, която се подкрепя от Международната федерация на счетоводителите. Сравняват се принципите и елементите на нефинансовата
декларация, съгласно Съобщение на Комисията "Насоки относно оповестяване на нефинансова информация (методика за оповестяване на нефинансова информация)" с тези на интегрираната отчетност. Прави се изводът, че нефинансовата декларация може да се състави като интегриран отчет.
Ключови думи: интегрирана отчетност, интегрирани отчети, нефинансова декларация.
Compilation of Non-Financial Statement
Abstract
The article is dedicated to the non-financial statement. The legal requirements for a non-financial
statement and the frameworks that may be used for its compilation are presented. Considerable attention is
paid to the International Integrated Reporting Framework, which is supported by the International Federation
of Accountants. The principles and elements of the non-financial statement under the Communication from
the Commission "Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial
information)" are compared to those of integrated reporting. It is concluded that the non-financial statement
can be prepared as an integrated report.
Key words: integrated reporting, integrated reports, non-financial statement.

С развитието на икономиката и увеличаването на производствените мощности хората
стават по-чувствителни към въпроси, свързани с екологичното равновесие и социалната
справедливост. Така се променят потребностите от информация. Но във финансовите отчети могат да се представят само активи, пасиви, собствен капитал, доходи и разходи, които
отговарят на дефинициите за съответните елементи и надеждно могат да се измерват. Поради това се поражда необходимостта от нова отчетност. Нейното търсене води до въвеждането на понятията екологично счетоводство, социалното счетоводство, корпоративна социална отчетност, счетоводство на устойчивото развитие и други. След 2010 г. се налага понятието интегрирана отчетност (Integrated Reporting). То започва да се използва все повече
за комплексното представяне на финансова и нефинансова информация, за икономически,
екологични и социални въпроси. Принципите на интегрираната отчетност са въведени в
България на 01.01.2017 г., с изискването за съставяне на "нефинансова декларация" (NonFinancial Statement) от определени предприятия. Интерес за изследването представлява
съдържанието на тази декларация.
Нефинансовата декларация (Non-Financial Statement) се въвежда в националното счетоводно законодателство с транспонирането на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за
изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
1
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на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета [1] и Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива
2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи [2] [3].
Тази декларация е задължителна за изготвяне от големите предприятия, които са
предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души [4].
Според Закона за счетоводството нефинансовата декларация може да се представи по
два начина:
 като в доклада за дейността се включва информация и анализ по въпроси, свързани с
екологията и служителите;
 изготвя се отделен доклад, при условие, че той:
 се публикува заедно с доклада за дейността;
 е обществено достъпен в срок до 30 юни на следващата година на интернетстраницата на предприятието, като това обстоятелство се посочва в доклада за
дейността.
Съгласно Закона за счетоводството нефинансовата декларация трябва да съдържа описание на политиките на предприятията по отношение на дейностите им, осъществявани в
областта на екологията, социалните въпроси и тези, свързани със служителите, правата на
човека, борбата против корупцията. Тя трябва да включва:
1. кратко описание на бизнес модела на предприятието – цел, стратегия, организационна
структура, инфраструктура, продукти, следвани политики по отношение на основните и
спомагателните дейности на предприятието и други;
2. описание на политиките, които предприятието е приело и следва по отношение на
екологичните и социалните въпроси, включително дейностите, които е извършило през
отчетния период и резултатите от тях;
3. целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на екологичните и социалните политики, включително описание на такива дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията, служителите или други социални въпроси;
4. описание на основните показатели за резултатите от дейностите, свързани с екологичните и социалните въпроси.
В Закона за счетоводството не са посочени конкретни изисквания за съставяне на нефинансова декларация. Те обаче могат да се намерят в цитираната по-горе Директива
2014/95/ЕС. В нея са представени рамките, които могат да се използват [5]. Според Директивата предприятията могат да разчитат на националните рамки, на рамките, основани
на нормите на Съюза, или на международните рамки, като например:
 Схемата за екологично управление и одит (EMAS) [Eco-Management and Audit
Scheme];
 Глобалния договор на Организацията на обединените нации (ООН) [the United
Nations (UN) Global Compact];
 Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, прилагащи рамката
на ООН "Утвърждаване, спазване и правни средства за защита" (the Guiding
Principles on Business and Human Rights implementing the UN ‘Protect, Respect and
Remedy’ Framework);
 Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) [the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises];
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 Стандарт ISO 26000 на Международната организация по стандартизация (the
International Organisation for Standardisation);
 Тристранната декларация на Международната организация на труда относно
принципите за многонационалните предприятия и социалната политика (the
International Labour Organisation's Tripartite Declaration of principles concerning
multinational enterprises and social policy);
 Глобалната инициатива за отчетност (the Global Reporting Initiative); или други
признати международни рамки.
Насоки за съставянето на нефинансовата декларация има и в Съобщение на Комисията
"Насоки относно оповестяване на нефинансова информация (методика за оповестяване на
нефинансова информация)" от 26.06.2017 г. [6]. В Съобщението са представени основните
принципи и съдържанието, което може да включва нефинансовата декларация. В тях е посочено, че за съставянето на нефинансова декларация може да се използва Международната рамка за интегрирана отчетност, наред с другите рамки, посочени в Директивата.
Това е особено важно, защото тази рамка се приема и подкрепя от Международната федерация на счетоводителите, която издава одиторските стандарти [7].
Принципите на нефинансовата декларация, съгласно Съобщението на Комисията, са
следните: оповестяване на съществена информация; обективна, балансирана и разбираема
информация; цялостна, но кратка информация; стратегическа и ориентирана към бъдещето
информация, ориентирана към заинтересованите страни информация; последователна и
съгласувана информация. Прави впечатление, че те са почти идентични с принципите на
интегрираната отчетност, които са следните [8]:
1. Стратегически фокус и ориентация към бъдещето (Strategic focus and future
orientation). Интегрираният отчет трябва да представи стратегията на организацията и как тя
се използва за създаването на стойност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.
2. Съгласуваност между информацията (Connectivity of information). Интегрираният
отчет трябва да представи връзката и взаимодействието между факторите, които създават
стойност.
3. Взаимоотношения със заинтересованите лица (Stakeholder relationships). Интегрираният отчет трябва да включва информация за естеството и качеството на взаимоотношенията с ключовите заинтересовани лица, включително по какъв начин организацията разбира, отчита и отговаря на техните легитимни нужди и интереси.
4. Същественост (Materiality). Трябва да се оповестява съществената информация, която
има значение за способността на предприятието да създава стойност.
5. Сбитост (Conciseness). Отчетът трябва да включва значима информация за разбиране
на организационната стратегия, управлението и изпълнението, като се изключва несъществената информация.
6. Надеждност и пълнота (Reliability and completeness). Трябва да се представят всички
съществени въпроси, положителни и отрицателни, по балансиран начин, без съществени
грешки.
7. Последователност и сравнимост (Consistency and comparability). Информацията
трябва да е последователна и да позволява сравняване с други организации.
Принципите на нефинансовата декларация и на интегрираната отчетнсот са съпоставени
в следващата таблица.
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Таблица 1
Принципи на интегрираната отчетност и основни принципи на нефинансовата декларация
Принципи на интегрираната
отчетност
Стратегически фокус и ориентация към бъдещето (Strategic focus and future orientation)
Съгласуваност между информацията
(Connectivity of information)
Последователност и сравнимост (Consistency
and comparability)
Взаимоотношения със заинтересованите
лица (Stakeholder relationships)
Същественост (Materiality)
Сбитост (Conciseness)
Надеждност и пълнота (Reliability and
completeness)

Съответстващи основни принципи
на нефинансовата декларация
Стратегическа и ориентирана към бъдещето
информация (Strategic and forward-looking)
Последователна и съгласувана информация
(Consistent and coherent)
Ориентирана към заинтересованите страни информация (Stakeholder orientated)
Оповестяване на съществена информация (Disclose
material information)
Цялостна, но кратка информация (Comprehensive but
concise)
Обективна, балансирана и разбираема информация
(Fair, balanced and understandable)

От таблицата се вижда, че "Стратегически фокус и ориентация към бъдещето" е принцип
на интегрираната отчетност. Подобен принцип е посочен и в Насоките относно оповестяване на нефинансова информация – "Стратегическа и ориентирана към бъдещето информация". Принципът "Последователна и съгласувана информация" в Насоките включва принципите "Съгласуваност между информацията" и "Последователност и сравнимост" (сравнимост се постига при последователност) в интегрираната отчетност. Взаимоотношения със
заинтересовани лица, същественост и сбитост също са характерни за двата модела. Поразлични понятия са използвани относно "Надеждност и пълнота" при интегрираната отчетност и "Обективна, балансирана и разбираема информация" в Насоките. В интегрираната
отчетност "Надеждност и пълнота" означава да се представят всички съществени въпроси,
положителни и отрицателни, по балансиран начин без съществени грешки. Според Насоките "Обективна, балансирана и разбираема информация" означава обективно да са разгледани благоприятните и неблагоприятните аспекти и информацията да бъде оценена и представена безпристрастно. Това означава, че те също са подобни.
Елементите на нефинансовата декларация, които са посочени в Съобщението на Комисията, са: 1. Бизнес модел; 2. Политики и надлежна проверка; 3. Резултат; 4. Основни
рискове и тяхното управление; 5. Ключови показатели за ефективност; 6. Тематични аспекти. Те са подобни на посочените в Директивата и Закона за счетоводството, въпреки че са
представени с наименования, които не са напълно идентични. Необходимо е да се изследват
изискваните оповестявания към тези елементи, за да може те да се сравняват с оповестяванията на интегрирания отчет.
В насоките са представени примерни оповестявания по елементи, някои от които са
следните:
1. Бизнес модел:
- бизнес среда;
- организация и структура;
- пазарите, на които се осъществява дейност и как може те да се развиват;
- цели и стратегии;
- основни фактори и тенденции, които могат да повлияят на бъдещото развитие;
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- основните продукти, които се произвеждат, и как те отговарят на потребностите на
потребителите/клиентите;
- как се произвеждат тези продукти и какво прави производствения подход конкурентен
и устойчив;
2. Политики и надлежна проверка:
- ролята и отговорността на управителния/надзорния съвет по отношение на политиката
в областта на околната среда, социалната политика и политиката по правата на човека;
- оповестяването на информация относно политиките, насочени към избягване на употребата на опасни химични вещества, вещества, пораждащи сериозно безпокойство, или
биоциди;
- посочване на информация за това как се установяват, оценяват и управляват рисковете,
свързани с климата и/или природния капитал;
- информация относно здравословни и безопасни условия на труд – политиките на работното място; задължения, договорени с доставчици и подизпълнители; разпределените
ресурси за управление на риска, информация, обучение, мониторинг, одит, сътрудничество
с местните органи и социалните партньори.
3. Резултат:
- действителните въглеродни емисии, интензитета на CO2;
- употребата на опасни химически вещества или биоциди;
- въздействията върху и зависимостите от природния капитал;
- съпоставка с целите, промените с течение на времето;
- смекчаващото въздействие на прилаганите политики;
- плановете за намаляване на въглеродните емисии.
4. Основни рискове и тяхното управление:
- дефектни продуктите с евентуално въздействие върху безопасността на потребителите;
- прилаганите политики за решаване на проблема;
- коригиращи мерки, насочени към потребностите на потребителите, които вече са засегнати от тези продукти;
- въздействията, свързани с климата, върху дейността и стратегията на предприятието,
като се вземат предвид специфичните обстоятелства, в това число подходящи оценки на
вероятността и използване на анализи на сценарии;
- рисковете от вреди, свързани с правата на човека, труда и опазването на околната среда, във веригата на доставки и веригата на подизпълнителите на предприятието, както и
относно начините, по които предприятието управлява и смекчава потенциалните отрицателни въздействия.
5. Ключови показатели за ефективност:
Ключовите показатели за ефективност трябва да са в съответствие с показателите, действително използвани от предприятието в неговите процеси на вътрешно управление и оценяване на риска. Оповестяването на висококачествени и широко признати ключови показатели за ефективност (например показатели, широко използвани в даден сектор или за конкретни тематични въпроси) може да подобри съпоставимостта.
6. Тематични аспекти:
а. Екологични въпроси:
- оповестяването на съществена информация относно предотвратяване и контрол на замърсяването;
- въздействието върху околната среда от използването на енергия;
- преките и непреките емисии в атмосферата;
- използването и опазването на природните ресурси (например вода, земя) и свързаното
с това опазване на биологичното разнообразие;
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- управлението на отпадъците;
- въздействието върху околната среда от транспорта или от използването и извеждането
от употреба на продукти и услуги;
- разработването на екологични продукти и услуги.
б. Социални въпроси и въпроси, свързани със служителите
- прилагането на основните конвенции на Международната организация на труда;
- въпросите на разнообразието, като представеност на двата пола и равно третиране в
областта на заетостта и професиите (включително по отношение на възраст, пол, сексуална
ориентация, религия, увреждане, етнически произход и други съответни аспекти);
- въпросите, свързани със заетостта, включително консултиране и/или участие на работниците, условия на заетост и условия на труд;
- синдикалните отношения, включително зачитане на синдикалните права;
- управлението на човешкия капитал, включително управление на преструктурирането,
управление на професионалното развитие и пригодност за заетост, система за възнаграждения, обучение;
- здравословните и безопасни условия на труд;
- връзките с потребителите, включително удовлетвореност на потребителите, достъпност, продукти с евентуално въздействие върху здравето и безопасността на потребителите;
- въздействието върху уязвимите потребители;
- отговорната търговия и отговорните научни изследвания;
- връзките с общността, включително социално и икономическо развитие на местните
общности.
в. Зачитане на правата на човека:
- случаите на тежки последици върху правата на човека, свързани с дейността на предприятието или решения;
- процеса на получаване и разглеждане на жалби, както и смекчаването и осигуряването
на правни средства за защита срещу нарушенията на правата на човека;
- дейностите, изложени на значителен риск от нарушаване на правата на човека;
- процесите и мерките за предотвратяване на трафика на хора за всички форми на експлоатация, принудителен труд и детски труд, несигурните работни места и опасните условия на
труд, особено по отношение на географски райони, изложени на по-висок риск от злоупотреба;
- степента на достъпност на съоръжения на предприятието, документи и уебсайтове за
хората с увреждания;
- зачитането на свободата на сдружаване;
- ангажираността със съответните заинтересовани страни.
г. Въпросите, свързани с борбата с корупцията и подкупите
- политиките, процедурите и стандартите за борба с корупцията;
- критериите, използвани при оценки на риска, свързан с корупция;
- процесите за вътрешен контрол и ресурсите, предназначени за предотвратяване на корупцията и подкупите;
- служителите, които са получили подходящо обучение;
- използването на механизми за подаване на сигнали за нарушения;
- броя на висящите или приключилите дела за антиконкурентно поведение.
д. Други
- трудовите практики, включително детски труд и принудителен труд, несигурни работни места, заплати, опасни условия на труд (включително безопасност в строителството,
предпазни средства, здраве на работниците);
- трафика на хора и други въпроси, свързани с правата на човека;
- емисиите на парникови газове и други видове замърсяване на водите и околната среда;
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- обезлесяването и други рискове, свързани с биологичното разнообразие;
- наблюдението на въздействието на предприятието върху доставчиците, например неговите условия на плащане и средни срокове на плащане.
Представените примерни оповестявания по елементите на нефинансовата декларация
показват, че те са подобни на оповестяванията по елементите на интегрирания отчет, съгласно Международната рамка за интегрирана отчетност. Елементите на интегрирания
отчет са следните [9]:
1. Организационен преглед и външна среда (Organizational overview and external
environment). В този елемент трябва да се отговори на въпроса какво прави предприятието и
какви са условията при които работи.
2. Управление (Governance). Този елемент трябва да представи отговора на въпроса как
ръководството на организацията допринася за създаването на стойност в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план.
3. Бизнес модел (Business model). Тук трябва да се отговори на въпроса какъв е бизнес
моделът на предприятието. Това става чрез описание на трансформирането на входните
ресурси (Inputs), чрез бизнес дейности (Business Activities) в непосредствени резултат
(Outputs) и крайни резултати (Outcomes).
4. Риск и възможности (Risks and opportunities). Този елемент се отнася за специфичните рискове и възможностите, които влияят на създаването на стойност. Рисковете могат да
бъдат вътрешни и външни, а много често и комбинирани.
5. Стратегия и разпределяне на ресурсите (Strategy and resource allocation). Интегрираният отчет трябва да отговори на въпроса къде иска предприятието да отиде и как възнамерява да го направи.
6. Изпълнение (Performance). В този елемент се описва по какъв начин организацията
постига стратегическите си разчети през периода и какви са резултатите.
7. Перспектива (Outlook). Този елемент се отнася за предизвикателствата и несигурностите при постигането на стратегията. В него се описват: очакванията на организацията относно външната среда; как промените във външната среда ще се отразят на организацията;
как организацията ще отговори на критичните предизвикателства, които ще възникнат.
8. База за изготвяне и представяне (Basis of preparation and presentation). Представя се
как организацията определя въпросите, които се включват в интегрирания отчет и как те се
измерват и оценяват.
Съответстващите елементи на нефинансовата декларация на елементите на интегрирания отчет са представени в следващата таблица.
Таблица 2
Елементи на интегрирания отчет и елементи на нефинансовата декларация
Елементи на интегрирания отчет
Организационен преглед и външна среда
Бизнес модел
Стратегия и разпределяне на ресурсите
Перспектива
Управление
Риск и възможности
Изпълнение
База за изготвяне и представяне
-

Съответстващи елементи
на нефинансовата декларация
Бизнес модел
Политики и надлежна проверка
Основни рискове и тяхното управление
Резултат
Ключови показатели за ефективност
Тематични аспекти
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От таблицата става ясно, че за някои елементи от нефинансовата декларация съответстват няколко елемента на интегрирания отчет. Например оповестяванията в елементите "Организационен преглед и външна среда", "Бизнес модел", "Стратегия и разпределяне на ресурсите" и "Перспектива" на интегрирания отчет, са посочени в елемента "Бизнес модел" на
нефинансовата декларация. Наблюдава се и обратното – за два елемента на нефинансовата
декларация – "Резултат" и "Ключови показатели за ефективност", съответства един елемент
на интегрирания отчет – "Изпълнение". Няма елемент в интегрирания отчет, който да съответства на "Тематични аспекти" на нефинансовата декларация. Въпреки това обаче, тези
въпроси също се разглеждат в интегрирания отчет. Например правата на човека и представителността на двата пола в "Тематични аспекти" се оповестяват съответно в елементите
"Организационен преглед и външна среда" и "Управление" на интегрирания отчет.
Направените сравнителни анализи показват, че като принципи и структура интегрираната отчетност и нефинансовата декларация са подобни. Въпреки това обаче има и сериозни
различия. Интегрираният отчет се съставя въз основа на рамка. Поради това всички елементи се представят като част от една система за отчетност. При нефинансовата декларация
впечатлението е, че трябва да се направят определени оповестявания, които са съществени.
Не се вижда ясно връзката между тях, въпреки че има такъв принцип за съгласуваност.
Важно е обаче да се има предвид, че съгласно българския Закон за счетоводството, както
и според европейските разпоредби, нефинансовата декларация може да се изготви като
интегриран отчет въз основа на Международната рамка за интегрирана отчетност.
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АДАПТАЦИЯ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
УКРАИНЫ К ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТАТИСТИКИ
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доцент кафедры учета и аудита, к.э.н., Екатерина Нагирская
Луцкий национальный технический университет

В работе проведен краткий анализ состояния аграного комплекса Украины в сравнении с показателями Евросоюза. Отмечено главные приоритеты в развитии украинского сельского хозяйства в
части возможности сопоставления показателей работы европейских и украинских сельскохозяйственных предприятий с целью анализа и принятий решений на высших уровнях управления. Вследствие изменений в сельскохозяйственной политике и растущих социальных требованиях по экономической, экологической и социальной устойчивости сельскохозяйственного производства информационные потребности меняются как в ЕС, так и в Украине. В связи с этим исследовано основные направления интеграции учетной системы аграрных предприятий Украины в систему европейской статистики на основе различных критериев FADN, изучен уровень репрезентативности FADN и необходимость включения в учетную систему украинских агропроизводителей результатов их экологической
и социальной политики. Как и Украина, экономическая статистика сельского хозяйства Евросоюза
имеет два основных направления: микроэкономические результаты, основанные на данных фермерских хозяйств, предоставленных национальными опросами FADN (в Украине – это формы внутренней
и статистической отчетности); показатели на уровне отрасли на основе совокупности счетов для сельского хозяйства, созданных Евростатом для ЕС в целом и отдельных стран (в Украине – это формы
финансовой отчетности).
Рассмотрена структура и содержание основных форм сельскохозяйственной статистической отчетности Евросоюза и Украины. Изучены методы сбора и обработки статистической информации.
Приведенные примеры использования различных форм отчетности и возможность их интеграции в
сельскохозяйственную отчетность по требованиям FADN.
ADAPTATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF UKRAINE TO THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STATISTICS
A brief analysis the state of the agrarian complex of Ukraine in comparison with the European Union
indicators. The main priorities in the development of Ukrainian agriculture in terms of the possibility of
comparing the performance indicators of European and Ukrainian agricultural enterprises with the purpose of
analysis and decision-making at the highest levels of management are noted. Due to changes in agricultural
policy and growing social demands on economic, ecological and social sustainability of agricultural
production, information needs vary both in the EU and in Ukraine. The main directions of integration of the
accounting system of agrarian enterprises of Ukraine into the system of European statistics based on different
criteria of FADN have been studied, the level of representative of FADN has been studied and the necessity
of incorporating the results of their environmental and social policy into the accounting system of Ukrainian
agro-producers. Like Ukraine, the economic statistics of agriculture of the European Union have two main
directions: microeconomic results, based on data from farms provided by national FADN surveys (in
Ukraine, these are forms of internal and statistical reporting); Indicators at the industry level based on the
aggregate of agricultural accounts created by Eurostat for the EU as a whole and individual countries (in
Ukraine, these are forms of financial reporting).
The structure and content of the main forms of agricultural statistical reporting of the European Union
and Ukraine are considered. Methods of collecting and processing statistical information are studied. The
examples given are the use of different reporting forms and the possibility of their integration into agricultural
reporting according to FADN requirements.
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Уже много лет приоритетом Украины является усиление европейской интеграции и приобретение в будущем полноценного членства в Евросоюзе. На сегодня активно происходит
имплементация условий Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, расширяются возможности для многих секторов украинской экономики, особенно сельского хозяйства. Это важные шаги к наращиванию экономического
потенциала государства и обеспечения оптимальной модели развития. Однако, невозможность присоединения Украины к Европейскому Союзу в существующих условиях обусловлена многими факторами, в том числе несоответствием уровня ее экономического развития.
Такое положение является следствием доминирования в течение многих лет ресурсо- и
энергоемких отраслей и технологий, сырьевой ориентации экспорта и чрезмерной концентрации производства, которое в целом есть неэффективным и экологически опасным. Евроинтеграция Украины является одновременно и целью, и средством трансформации социально-экономической системы в соответствии с высокими европейскими стандартами.
Соглашение с Европейским Союзом является не только основой дальнейшего развития
двусторонних отношений между Украиной и ЕС на принципах политической ассоциации и
экономической интеграции, укрепления политического диалога, имплементации стандартов, норм и регламентов ЕС, усиление двустороннего сотрудничества. Украина рассматривает реализацию Соглашения как основу для системных внутренних реформ, в т. ч. гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС и создание единого нормативного пространства в большинстве секторов экономики и общественной жизни [1]. Это
же касается и агропромышленного комплекса государства, ведь приоритетным для его развития является возможность сопоставления показателей работы европейских и украинских
сельскохозяйственных предприятий с целью анализа и принятия решений на высших уровнях управления.
Украина является второй по площади европейским государством, занимает шестое место по численности населения, имеет наибольшие в Европе площади сельскохозяйственных
угодий (это 22 процента от всех сельскохозяйственных территорий Евросоюза). Однако,
имея такой мощный социо-природный потенциал, государство показывает чрезвычайно
неэффективные результаты: по показателю ВВП в расчете на одного человека она более чем
в три раза уступает Болгарии, в пятнадцать раз среднему показателю ЕС. По данным МВФ,
в 2016 объемы ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Украине
составляли около восьми тысяч долларов, тогда как в Болгарии двадцать, а в среднем по ЕС
больше тридцати [2].
При таких обстоятельствах одним из векторов развития украинской экономики является
аграрный сектор – один из основных источников валютных поступлений в страну. В 2015
положительное сальдо внешней торговли в АПК составил 11,1 млрд дол. США, экспорт
сельскохозяйственных товаров был на уровне 14,6 долл. США, а его доля в общей товарной
структуре экспорта выросла до 38,2%, что стало самым высоким значением за годы независимости [1].
Однако такой рост экспорта украинской сельскохозяйственной продукции является
очень сложной задачей для производителей, ведь уровень государственной поддержки аграрной сферы в Украине чрезвычайно низок. Напротив, в Евросоюзе сельское хозяйство –
это сектор, который поддерживается почти исключительно на европейском уровне. Здесь
понимают, что важно иметь государственную политику для отрасли, которая ответственна
за сохранение безопасности продуктов питания, играет ключевую роль в использовании
природных ресурсов и экономического развития сельских районов. Все страны ЕС поддерживают эти цели и оказывают финансовую поддержку сельскому хозяйству. Ведь инвестиции фермеров в время и деньги всегда связаны с экономическими, природными и погодными условиями, которые не зависят от них. Сельское хозяйство требует значительных вло157

жений, как человеческих, так и финансовых, приносящие плоды лишь через месяцы, а то и
годы, поэтому эта отрасль остается постоянно уязвимой.
То есть Евросоюз платит за предоставление общественных благ, которые не имеют
рыночной стоимости: охрана окружающей среды, лояльное отношение к животным, безопасная, качественная еда и др. Кроме того, сельское хозяйство Европы является дорогим изза достаточно жесткой регламентации и требованиям к продукции.
Сельское хозяйство является единственным сектором, который полностью финансируется из бюджета ЕС. Другие отрасли, такие как научные исследования, образование, транспорт, оборона, пенсионное обеспечение и здравоохранение, не включаются в бюджет ЕС
или составляют гораздо меньшую долю, поскольку они полностью или частично оплачиваются из национальных бюджетов.
Такая дотационная политика и ожидания общества в отношении сельского хозяйства
привели к растущей потребности в улучшении информации об эффективности в достижении целей высокого уровня для более стабильного развития аграрного сектора. Это высокий
приоритет, учитывая его важность для государственной политики. В масштабах ЕС существуют различные базы данных об источниках сельскохозяйственных данных, наиболее глобальной из них является Европейская сеть учета данных фермерских хозяйств (FADN),
которая имеет значительный потенциал для оценки устойчивого развития на уровне Евросоюза и при адаптации национальной системы статистики под ее требования вполне реально может быть введена в Украине. Основными направлениями интеграции учетной системы
аграрных предприятий Украины в систему европейской статистики является тщательный
отбор показателей на основе различных критериев FADN, репрезентативность FADN и
необходимость включения в учетные системы украинских агропроизводителей результатов
их экологической и социальной политики.
Сеть данных бухгалтерского учета в ЕС (FADN) является ключевым источником микроэкономической информации для мониторинга и оценки результативности CAP (совместной аграрной политики). Данные в форме заполненных FADN Farm Returns, поступающих
от независимых национальных опросов сельскохозяйственных предприятий в государствахчленах ЕС. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что они отличаются в
их охвате и способах сбора данных. Субъекты, которые собирают статистическую информацию в Евросоюзе можно разделить на три группы: агентства связи FADN; консалтинговые службы и аудиторские фирмы; персонал предприятия, который осуществляет учет для
целей налогообложения.
Статистическая информация аккумулируется в министерстве сельского хозяйства в 14
странах-членах, исследовательскими институтами в 12, правительственным статистическим
офисом в двух государствах. Сбор данных осуществляется агентствами связи (10 государств ЕС) или через внешние консалтинговые агентства (8 государств), частные аудиторские фирмы (10 государств) [3].
Такая вариативность, с одной стороны, является потенциальной угрозой для качества
данных и международной сопоставимости результатов из-за несоответствия. С другой стороны, это дает возможность определить лучшие практики за счет снижения затрат, увеличения преимуществ, повышения качества и своевременности данных. Несмотря на то, что
услуги и аудиторские институты в Украине еще не получили должного развития, оптимальный вариант – это разрабатывать методические рекомендации для осуществления статистического учета персоналом аграрных предприятий.
Методика сбора информации не охватывает все сельскохозяйственные предприятия Союза, только те, которые из-за их размера можно считать коммерческими. В настоящее время
данные собираются с более чем 80 000 холдингов, это 5 млн фермерских хозяйств в ЕС,
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90% общего количества сельскохозяйственных земель, используемых и около 90% всей
сельскохозяйственной продукции [4].
Такая методика направлена на предоставление репрезентативных данных по трем измерениям: регионом, экономическим размером и видом сельского хозяйства. Данные собираются систематически на ежегодной основе, и информация, собранная для каждой выборочной фермы, содержит более 1000 переменных. Такой отчет содержит гармонизированные
данные на уровне сельскохозяйственных предприятий по всей Европе: информация, которая должна быть предоставлена Европейской комиссии и принципы бухгалтерского учета
(например, амортизация), одинаковые во всех странах. Отчетные показатели и точное определение каждого элемента данных определяются в FADN Farm Return.
Кроме того, FADN является важным информационным источником для понимания влияния мер, принятых в рамках Общей сельскохозяйственной политики, на разные типы хозяйств.
Как и в Украине, экономическая статистика сельского хозяйства Евросоюза имеет два
основных направления:
1. Микроэкономические результаты, основанные на данных фермерских хозяйств, предоставленных национальными опросами FADN под наблюдением Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Европейской Комиссии; в Украине – это формы статистической отчетности;
показатели на уровне промышленности на основе совокупности счетов для сельского
хозяйства, созданных Евростатом для ЕС в целом и отдельных стран, в Украине – это
формы финансовой отчетности.
Исследование, проведенное В. Жуком, свидетельствует о существенных различиях между одинаковыми показателями, собранными для отчетности украинских сельхозпредприятий. Это свидетельствует о различии в методике сбора информации и большой процент
ложной информации. Автор предлагает разработку Концепции формирования системы
ведомственной аграрной статистики с целью эффективного информационного обеспечения
государственного отраслевого управления [5]. Объективно необходимо реформировать
отечественную систему статистики, основываясь на общепринятых европейских принципах
учета.
В пределах ЕС обе системы работали до конца 1960-х годов. Совокупные показатели,
как правило, получали большее внимание в 1970-х и 1980-х годах, в основном потому, что
они могли быть более обновленными и, таким образом, лучше подходить для политики,
которая корректировала интервенции на сырьевых рынках ЕС, чтобы отразить годовые
изменения доходов от сельскохозяйственной деятельности. Эта роль уменьшилась с изменением политики, которая сопровождала отделения субсидий общей европейской сельскохозяйственной политики от производственных параметров. Микроэкономические результаты выросли, поскольку только они могут удовлетворить необходимость освещать разнообразие в отрасли и обеспечить географическое измерение.
Одним из основных отличий украинской аграрной статистики и FADN есть мощная обратная связь. Европейский фермер не только заинтересован в достоверности представления
информации, но и имеет возможность получить информацию в различных разрезах для
детальной аналитики эффективности собственной работы. Любое лицо в онлайн режиме
имеет возможность создать собственный отчет, который бы соответствовал его запросам.
Это осуществляется на странице сайта European Commission (ec.europa.eu).
FADN предоставляет данные и факты с помощью графиков, таблиц и карт по: фермах,
странах и в целом сельскому хозяйству ЕС. Информация включает уровень доходов фермеров; роль субсидий в доходах сельскохозяйственных предприятий; эволюцию цен на сельскохозяйственную продукцию; основные торговые потоки сельскохозяйственной продукции;
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и количественную оценку взаимодействия между сельским хозяйством и окружающей средой. FADN является единственным источником микроэкономических данных на основе
гармонизированных принципов бухгалтерского учета.
Данные, собранные по национальным опросам и представлены в Европейской комиссии,
используются для подготовки ряда экономических статистических данных и публикаций и
является вкладом для проведения оценок, исследований и исследовательских проектов. В
частности, существует формальное требование проводить предварительные оценки политических мер, и данные FADN являются решающими для достижения этой цели. Результаты
используются правительствами и отраслью для изучения их конкурентных позиций. Информация, собранная на уровне государств-членов, часто более расширена и детализирована той, которая содержатся в отчетах сельскохозяйственных предприятий ЕС, и также часто
используются национальными правительствами для собственных нужд. В частности, Нидерланды широко используют систему национальных счетов сельскохозяйственных предприятий для принятия политических решений [3].
Вследствие изменений в сельскохозяйственной политике и растущих социальных требованиях по экономической, экологической и социальной устойчивости сельскохозяйственного производства информационные потребности меняются как в ЕС, так и в Украине. Многие ученые пытаются использовать данные от FADN как информационную базу оценки
окружающей среды [6] или учитывать ограниченный набор экологических показателей в
зависимости от наличия данных [7]. Учитывая растущую потребность в данных об эффективности устойчивого развития, FADN является потенциальной отправной точкой для сбора такой информации. Некоторые страны уже имеют разработанные методики сбора
данных в своих национальных системах статистики. Типы информации, которые уже собираются на национальном уровне, варьируются: баланс питательных веществ, выбросы парниковых газов, использование пестицидов и прочее. В Украине есть такие показатели в
системе ведомственной аграрной статистики, однако их достоверность и полнота не на
должном уровне, так как их сбор не имеет целью обоснования эффективности устойчивого
развития государства.
Началом системы сбора данных FADN является взаимодействие между сборщиком
данных (например, учетчик, консультант или другое уполномоченное лицо) и отдельным
аграрным предприятием. Аграрий предоставляет все виды информации (плюс подтверждающие документы) сборщику данных, который осуществляет дальнейшую обработку для
завершения учетных записей. На основании предоставленной информации предприятие
получает отчет с отзывом и описанием его финансово-экономического положения, а иногда
и контрольный отчет для сравнения собственных результатов с аналогичными по отрасли
или регионе. Это очень удобная и выгодная форма сотрудничества, при которой максимально повышается объективность статистической информации.
Кроме того, постоянно растет количество информации, которую можно собрать из других источников. Аграрий работает в сети частных предприятий поставщиков, посредников,
банков, страховых компаний, аукционов и т.п., а также государственных учреждений, таких
как налоговая, статистика и другие. Во многих случаях существует информационный поток
и обмен информацией между этими организациями и сельхозпредприятием. Он может быть
вербальным, в бумажной или электронной форме. Повторное использование этой информации предоставляет несколько потенциальных преимуществ. Наиболее очевидным является
уменьшение административного бремени для сельскохозяйственного предприятия. Вся
информация, которую можно собрать из существующего источника, не должна собираться
снова в системе статистического учета на локальном уровне. Например, счета-фактуры
содержат не только финансовую информацию, но и соответствующую информацию о содержании минеральных веществ N, P и K в искусственных удобрениях или о типах пести160

цидов, приобретенные предприятием. Все больше стран экспериментируют с использованием других источников информации, особенно административных, таких как налоговая или
финансовая отчетность. Опрос, проведенный проектом FLINT (Farm Level Indicators on New
Topics), показывает, что 70 процентов членов Комитета для FADN используют административные источники для составления FADN.
Статистические данные собираются несколькими методами: бумажная отчетность, вводятся в онлайн-режиме, в автономном режиме или вынимаются из финансовых отчетов
европейских сельхозпредприятий.
В украинских сельскохозяйственных предприятиях с численностью работающих более
50 человек основным источником статистической информации является статистическая
отчетность и бухгалтерские годовые отчеты этих хозяйств, которые составляются на основании первичных данных бухгалтерского учета в виде документов специально утвержденной формы. Информация собирается на основе сплошной статистической отчетности с различной периодичностью; небольшие предприятия отчитываются один раз в год, а в течение
года по ним проводятся расчеты на базе периодических выборочных обследований и переписей. Система статистической отчетности в сельском хозяйстве определяется табелем
отчетности (списком действующих форм отчетности, утверждается Госкомстатом Украины), в котором указываются номер формы отчета, его наименование, периодичность и
срок подачи, кому и кем подается отчет, способ его представления. По сути, вся информация, которая предусмотрена европейским Farm Return является рассеянной по отечественным статистических отчетах, представленных в таблице 1. Основной задачей интеграции украинского статистики в европейскую является выделение ключевых параметров и
представление их в другой форме.
Таблица 1
Формы статистической отчетности Украины как основа формирования показателей Farm Return
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование, краткая характеристика работ
2
О внесении удобрений и пестицидов под урожай 20_
года
Отчет о площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда
Отчет о посевных площадях сельскохозяйственных
культур
Отчет об основных экономических показателях
работы сельскохозяйственных предприятий
Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур
Отчет о затратах на производство продукции сельского хозяйства (работ, услуг)
Отчет о производстве продукции животноводства и
количество сельскохозяйственных животных
Отчет о производстве продукции животноводства,
количество сельскохозяйственных животных и обеспеченность их кормами
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных предприятиях в 20_ году
Отчет об объектах похозяйственного учета
Отчет о добыче водных биоресурсов
Расходы на охрану окружающей среды и экологические платежи

Периодичность
3
годовая

Инструментарий
4
ф.№ 9-сг

годовая

ф.№ 29-сг

годовая

ф. № 4-сг

годовая

ф. №50-сг

месячная
годовая

ф. № 37-сг
ф. № 2-ферм

месячная

ф. №24-сг

годовая

ф.№24

годовая

ф.№10-мех

годовая
годовая
годовая

ф.№6
ф.№1-рыба
ф.№1-экол. расходы
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Продолжение
1
13.
14.
15.
16.
17.

2
Образование и обращение с отходами
Лесохозяйственная деятельность по 20_ год
Отчет об охране атмосферного воздуха
Ведение охотничьего хозяйства
Отчет о переработке винограда на виноматериалы за
период с 1 декабря предыдущего года до 30 ноября
20__ года
Отчет о поступлении молока сырого на перерабатывающие предприятия
Отчет о поступлении сельскохозяйственных животных на перерабатывающие предприятия
Отчет о реализации продукции сельского хозяйства
Отчет о поступлении зерновых и масличных культур
на переработку и хранение

18.
19.
20.
21.

годовая
годовая
годовая
годовая
годовая

3

4
ф.№1-отходы
Ф.№ 3-лг
ф.№ 2-тп
ф.№2-тп-охот
ф.1-виноград

квартальная

ф.№ 13-заг

квартальная

ф.№ 11-заг

годовая
месячная

ф.№ 21-заг
ф.№ 1-зерно

Адаптируя систему отечественной статистики с требованиями европейского законодательства нужно определиться с типологией сбора информации. Варианты и преимущества
каждого типа представлены в таблице 1 [8]. Первый тип предполагает, что данные собираются с других видов отчетности бухгалтеров. Однако финансовый учет имеет свои собственные методы, которые труднее адаптируются к рабочим процедур FADN. Такая система
имеет сравнительно небольшие постоянные затраты, но высокие маржинальные затраты и
сложный процесс ввода дополнительной информации. Второй вид сбора данных предусматривает первичную регистрацию необходимой информации, но высокие постоянные
издержки. На этапе трансформации украинской системы статистики он является оптимальным, поскольку многих данных нет в системе финансового учета.
Таблица 2
Различные подходы к компиляции статистических данных в Европе
Параметр
Сбор данных
Субъект сбора данных

Первый подход
вторичный
Бухгалтерские фирмы

Постоянные расходы
Маржинальные затраты
Заинтересованность сельскохозяйственных предприятий
Использование данных в исследованиях
Обратная связь с предприятием

Низкие
Высокие
Низкая

Второй подход
Первичный
Данные, собранные собственным
персоналом
Высокие
Низкие
Высокая

Постоянное

Единичное

Слабая

Сильная

Для реализации второго подхода к генерированию статистических показателей необходимо выполнение четырех основных групп задач нормативно-правового, организационного,
методического и прикладного характера.
1. Меры нормативно-правового характера предусматривают формирование законодательной базы создания и функционирования ведомственной сельскохозяйственной статистики. С учетом опыта стран-членов ЕС необходимо разработать и утвердить Закон о ведомственной аграрной статистике, который должен регулировать ее организационную систему
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подчиненности, основные положения по методологии сельскохозяйственной статистики и
требования к сети тестовых хозяйств.
2. Первоочередным организационным мероприятием реализации предложений является
формирование системы тестовых хозяйств – базовых для сбора и обобщения показателей
сельскохозяйственной деятельности.
3. Мероприятия методического характера предусматривают обеспечение методического
сопровождения ведомственной сельскохозяйственной статистики на базе Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины. Должны быть разработаны формы статистического наблюдения и методика формирования показателей сформированной выборки
пилотных хозяйств.
4. Прикладные меры реализации Концепции предусматривают организацию сбора и обработки информации по сети тестовых хозяйств, должно быть возложено на Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины, на базе последнего целесообразно организовать управление ведомственной статистики и соответствующую сеть в регионах [9].
По итогам исследования можно выделить следующие начальные шаги к адаптации украинской статистики с европейскими требованиями:
1. Во избежание разбалансированности в сильськогоподарських отчетах ввести составления отдельного Годового отчета сельскохозяйственных предприятий (Farm Return)
2. Разработать и утвердить на законодательном уровне единые критерии отнесения
предприятий к сельскохозяйственным. Это обеспечит возможность сравнения экономических показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий на общеотраслевом и
государственном уровне, адекватного анализа результатов сельскохозяйственной деятельности в разрезе отдельных видов деятельности и по отдельным организационно-правовым
формам хозяйствования.
3. Разработать и внедрить на государственном уровне Концепцию формирования системы ведомственной аграрной статистики с целью эффективного информационного обеспечения государственного отраслевого управления [9].
4. Выбрать такой метод учета статистических показателей, который бы позволил составлять Farm Return на локальном уровне предприятия без привлечения внешних консалтинговых фирм или других агентов связи.
[1] Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna
Rada of Ukraine (2016) "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2016".
[2] World Economic Outlook Database (April, 2017) International Monetary Fund. –
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
[3] Bradley Dylan, Hill Berkeley (Dec, 2016) Diversity and Innovation in the FADN Data
Collection Systems in the EU-28. Eurochoices, 1-19.
[4] Eurostat Data Database: Total general government revenue expenditure, General
government deficit/ surplus, gross debt. European Commission. – http://ec.europa.
eu/eurostat/data/database
[5] Жук В.Н. (2008) Организационно-методологические предпосылки и учетное обеспечение внедрения ведомственной аграрной статистики в Украине. Агроинком. № 3-4. 82-87.
[6] Povellato, A. and Longhitano, D. (2016): How to evaluate the impact of agri-environmental
policies on biodiversity in rural areas. Paper presented at the Seventh International Conference on
Agricultural Statistics (ICAS VII), Roma, Italy.
[7] Coderoni, S., Esposti, R. and Baldoni E. (2016): The productivity and environment nexus
through farm-level data. The Case of Carbon Footprint applied to Lombardy FADN farms. Paper
presented at the Seventh International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII), Roma,
Italy.
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[8] Vrolijk Hans, Poppe Krijn and Szilárd Keszthelyi. (2016) Collecting sustainability data in
different organisational settings of the European Farm Accountancy Data Network. Studies in
Agricultural Economics, 118. 138-144.
[9] Жук В.Н. (2011) Развитие и модернизация информационно-учетной системы. Организационно-экономическая модернизация аграрной сферы: научный доклад, 342. 232-238.
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МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА АНАЛИЗА
НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК НА ПРОДУКЦИЯ
В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
доц. д-р Росица Иванова1,
УНСС, катедра "Счетоводство и анализ"

Резюме
Бракът в производството е показател, характеризиращ в определена степен ефективността на бизнеса на промишлените предприятия.
Актуалността на въпроса за загубите от брак в производството се дължи на редица обстоятелства.
Първото от тях е, че загубите от брак в производството са елемент на себестойността на произведената от предприятието продукция, а чрез нея и на себестойността на продадената продукция. Следователно тези загуби, посредством себестойността на продадената продукция (пълна себестойност на
продукцията) са фактор, влияещ върху динамиката на печалбата от продажби на продукцията. Второто обстоятелство е по линия на пълната себестойност на 100 лв. продукцията. Чрез нея загубите от
брак в производството оказват влияние върху динамиката на рентабилността на продажбите в два
аспекта. Първият от тях е посредством себестойността на 100 лв. продадена продукция, тъй като разликата между 100 и себестойността на 100 лв. продажби е именно рентабилността на продажбите.
Вторият аспект е свързан с начина на определяне на рентабилността на продажбите като процентно
отношение на печалбата от продажби на продукцията към нетните приходи от продажби на продукция.
Чрез печалбата от продажби и рентабилността на продажбите, загубите от брак на промишлена
продукция оказват влияние и върху счетоводната, респ. балансовата печалба на предприятието, а
следователно и върху рентабилността на предприятието, определена въз основа на различни бази.
Обект на разглеждане в статията са загубите от брак на продукция в промишлените предприятия.
Последователно се изясняват същността на брака на стоково-материални запаси, в т.ч. на промишлена
продукция, видовете брак на промишлена продукция, документирането на брака на стоковоматериалните запаси, в т.ч. на продукцията, данъчното третиране на разходите от брак на продукцията.
Предмет на разглеждане в статията е методиката за анализ на загубите от брак на промишлена
продукция. Изяснява се информационното осигуряване на анализа на загубите от брак в производството. Последният се анализира в два аспекта. Първият от тях е като самостоятелен обект на анализа. В
този аспект се анализира влиянието на преките фактори върху изменението на загубите от брак на
промишлена продукция. При вторият аспект загубите от брак на продукция се анализират в качеството им на фактор, оказващ влияние върху ключови абсолютни и относителни бизнес индикатори, характеризиращи както ефективността на оперативната дейност, така и на целокупната дейност на промишленото предприятие.
Поставената цел в статията е достигането на теоретично обоснована и практически приложима
методика за анализ на загубите от брак в производството.
Methodological Issues of Analysis of Product Scrap Losses in Industrial Enterprises
Abstract
In production scrap is an indicator that to some extent determines the efficiency of industrial enterprises’
business.
The issue of production scrap losses is topical due to a number of circumstances. Firstly, production scrap
losses are an element of the cost of enterprise’s production and therefore of the cost of sold products.
Therefore, by means of the cost of sold products (full cost of production), these losses are a factor affecting
the dynamics of profit from sale of products. The second circumstance is relevant to the full cost of
1
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production of BGN 100. Through this cost, the production scrap losses affect the dynamics of return on sales
in two aspects. The first aspect is by means of the cost of sold products of BGN 100, as the difference
between 100 and the cost of sales of BGN 100 defines namely the return on sales. The second aspect is
related to the method of calculation of return on sales as a percentage ratio of the profit from sale of products
to the net revenue from sale of products.
Through the profit from sales and the return on sales, industrial production scrap losses also affect the
book profit of the enterprise, and therefore the enterprise’s return calculated on different basis.
This publication highlights the production scrap losses in industrial enterprises. It consistently clarifies
the nature of scrap of inventories, including of industrial products, the types of scrap of industrial products,
the recording of inventory scrap, including of production, the tax treatment of production scrap expenses.
This publication studies the methodology for analysis of industrial production scrap losses. It clarifies the
information provided for the analysis of production scrap losses. The production scrap is analyzed in two
aspects. Firstly, it is analyzed as an independent object of the analysis. In this aspect, we analyze the impact
of direct expenses on the change of industrial production scrap losses. In the second aspect, production scrap
losses are analyzed as a factor affecting key absolute and relative business indicators describing both the
efficiency of the operating activities and the overall business of the industrial enterprise.
This publication is aimed at achieving theoretically justified and practically feasible methodology for
analysis of production scrap losses.

По въпроса за същността на брака на стоково-материални запаси
Изходно начало при изясняване на въпроса за същността на понятието "брак на продукция" са следните постановки: а) продукцията е актив; б) продукцията е стоково-материален
запас; в) дефиниране на понятието "брак на стоково-материални запаси".
В общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти се посочва, че активът е
ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква в
предприятието да постъпят бъдещи икономически ползи.[3] От това определение за актив
могат да се направят редица изводи. Първият от тях е, че активите на предприятието са
резултат от минали сделки или от други минали събития. Това означава, че активите на
предприятието съществуват обективно. Вторият извод е, че активите са собственост на
предприятието и то упражнява контрол върху тях. На трето място, от притежаваните активи
се очакват бъдещи икономически изгоди, които се свързват с възможността пряко или косвено активите да допринесат за входящ поток от парични средства или парични еквиваленти към предприятието.
Текстът на т. 2 на Счетоводен стандарт 2 "Отчитане на стоково-материалните запаси" определя, че стоково-материалните запаси са текущи (краткотрайни) материални активи
под формата на материали, продукция, стоки, незавършено производство и инвестиции в
материални запаси. Стоково-материалните запаси са носители на икономическа изгода за
предприятието.
Произведената продукция в качеството ѝ на актив от групата на стоково-материалните
запаси, е създадена в резултат на производствения процес на промишлените предприятия и
е предназначена за продажба. Икономическата изгода, която се съдържа в продукцията, е
обективната възможност за нейната продажба, в резултат на което се очаква входящ паричен поток от клиенти. При настъпване на обстоятелства, при които продукцията не може да
се използва по своето предназначение и престава да бъде носител на икономическа изгода
за предприятието то следва да се освободи от нея. Това става като продукцията се бракува.
Стоково-материалните запаси, в т.ч. продукцията, са текущи (краткотрайни) активи. Това означава, че определението за брак на активите изобщо, също така, се отнася и за групата
на стоково-материалните запаси.
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В действащата в момента нормативна уредба в България не е дадено легално определение за същността на понятието "брак на стоково-материални запаси".
В исторически аспект подобно определение може да се намери в отменената през 1992 г.
Наредба № 878 за реда и начина за обезценяване и бракуване на негодни или ненужни суровини, материали и други стоково-материални ценности.[2] С тази наредба, на съответния
етап от развитието на страната, са се уреждали реда и начина за извършване обезценяването
и бракуването на излезли от употреба, ненужни (излишни) или негодни суровини, материали, резервни части, готова продукция, стоки, амбалаж и други стоково-материални ценности (чл. 1/ал. 1). В чл. 3/ал. 1 на Наредбата се посочва, че на бракуване подлежат стоковоматериалните ценности, станали негодни и неупотребяеми поради повреда (разваляне,
счупване и др.) или износване (похабяване). В чл. 3/ал. 2 се посочва, също така, че на бракуване подлежат и стоково-материални ценности, които след обезценката им не могат да се
реализират по цени за вторични суровини.
Посоченото в Наредбата няма нормативна сила, но по същество съдържа основни характеристики на стоково-материалните ценности (б.а. – стоково-материални запаси), които
пораждат необходимостта от тяхното бракуване. Така например, в чл. 3/ал. 1 и ал. 2 се систематизират стопанските ситуации, при които стоково-материалните ценности не могат да
се използват по първоначалното си предназначение и не носят икономическа изгода за
предприятието.
В писмо на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" на Национална агенция за приходите №2_1113/16.06.2010 г., гр. Варна се посочва, че "бракуването на активи е
процес, при който се изваждат от употреба и се отписват от баланса на предприятието активи, които се обявяват за негодни, тъй като не могат да се използват по предназначението, за
което са създадени и да носят икономическа изгода".[4]
В литературата се срещат становища, според които "за производствен брак се смятат изделията, детайлите, работите и други подобни, които не отговарят по качество на установените стандарти и договорните задължения и не могат да бъдат използвани по прякото им
предназначение (непоправим брак) или това е възможно само след извършването на допълнителни разходи за поправянето им (поправим брак)."[6]
Следователно понятието "брак" по същество се свързва с онези активи на предприятието, които са напълно или частично негодни за използване в неговата дейност. Това се дължи
на настъпили съществени несъответствия между техните качествени характеристики, удовлетворяващи определени потребности, и предварително определените критерии за това.
Може да се заключи, че чрез бракуването предприятието установява и удостоверява негодността на активите да бъдат използвани според тяхното функционално предназначение, да
удовлетворяват потребителите и да носят икономическа изгода за самото предприятие,
което се дължи на тяхното физическо и морално остаряване. При бракуването активите се
обявяват за негодни и се отписват от състава на имуществото на предприятието, т.е. те се
отписват от неговия баланс.
Видове брак на промишлена продукция
Бракът на продукция в промишлените предприятия може да се класифицира съобразно
различни критерии.
На първо място, бракът на продукция може да се разграничи съобразно фазата, в която
се намира продукцията. От тази гледна точка бракът на продукция може да се разграничи на
производствен и извънпроизводствен.
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Производственият брак в промишлените предприятия, или още технологичен брак, е явление, което се случва по време на осъществяване процеса на производство на продукция.
Производственият брак може да се разграничи на поправим и непоправим (окончателен)
брак. Основното и определящото е, че загубите от технологичен брак (поправим и непоправим) се включват в себестойността на произведената промишлена продукция.
Поправим е бракът, при който технологично е възможно и икономически е целесъобразно и оправдано отстраняването на дефектите на продукцията, произведена от промишленото предприятие. Във връзка с изправянето на поправимия брак предприятието извършва
съответни разходи, при отчитането на които следва да се спазват изискванията на Закона за
счетоводството и на приложимите счетоводни стандарти.
Непоправим (окончателен) е бракът, при който технологично е невъзможно или икономически нецелесъобразно и необосновано отстраняването на дефектите на промишлената
продукция. Във връзка с установяването на фактическата себестойност на промишлената
продукция непоправимият брак следва да се оценява общо и по статии на разходите за производството на окончателно бракуваната продукция.
По наше мнение, извънпроизводственият брак е последващ брак. Бракуване на готова
промишлена продукция, която е заприходена в склада на предприятието, може да се извършва поради различни причини, като например разваляне, морално остаряване, изтичане на
срока на годност, повреда при авария или при непредвидими събития и др.
На второ място, бракът на продукция може да се разграничи в зависимост от причините
за неговото допускане. От тази гледна точка бракът на промишлена продукция може да
бъде: по вина на лица от персонала на предприятието; по вина на доставчиците за доставени
некачествени материали или по вина на ръководството на предприятието.
Класифицирането на брака на продукция е с важно значение както за неговото счетоводно отчитане, така и с осигуряването на информация за анализа на загубите от брак в
производството.
По въпроса за документирането на брака на стоково-материални запаси
Бракът на продукция в промишлените предприятия съществува като явление и той следва да бъде документиран.
При констатиране на събитие, което води до бракуване на стоково-материални запаси,
например изтичане срока на годност, причинена повреда от авария или непреодолима сила
и др., ръководителят на предприятието следва да издаде Заповед, с която назначава комисия
за извършване бракуването на съответните активи. Физическият оглед на подлежащите на
бракуване стоково-материални запаси се извършва в присъствието на материално отговорното лице за тяхното съхраняване.
Бракът на продукция в промишлените предприятия може да се документира посредством Акт за брак на стоково-материални запаси и Протокол за брак в производството. По
същество това са първични счетоводни документи, въз основа на които се извършват счетоводните записвания за отразяване на извършените стопански операции при бракуване на
стоково-материални запаси, в т.ч. промишлена продукция.
Актът за брак и Протоколът за брак са регламентирани като типови образци в Албума на
първичните счетоводни документи, издаден от Министерство на финансите на България в
началото на 90-те година на ХХ век. Въпреки че нямат нормативна сила повечето от типовите образци в този албум се използват и в настоящия момент в стопанската практика в
страната.
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Актът за брак и Протоколът за брак са първични счетоводни документи, които засягат
само дейността на предприятието. Те трябва да съдържат задължителните реквизити, посочени в чл. 6/ал. 3 на Закона за счетоводството, а именно: а) наименование и номер на документа; б) дата на издаване; в) наименование на предприятието; г) предмет, натурално и
стойностно изражение на стопанската операция; д) име и подпис на съставителя.[1] Тези
документи могат да съдържат и друга допълнителна информация, която потвърждава основанието за брак, както и за виновните за брака лица от персонала, доставчиците за доставени некачествени материали или ръководството на предприятието.
По отношение на промишлената продукция актът за брак и протоколът за брак се издават в два случая. Първият от тях е, когато се констатира събитие, в резултат на което се
бракува продукция. Тук става дума за производствения (технологичен) брак. Вторият случай, който се документира с посочените документи е по отношение на извънпроизводствения брак, обект на който е готовата продукция в склада на промишленото предприятие.
Актът за брак и Протоколът за брак се съставя веднага след констатиране на неизползваемостта на съответните стоково-материалните запаси. В тези документи следва да се посочи
допълнителна информация, с която недвусмислено се доказва, че става дума за бракуване
на стоково-материални запаси. Необходимо е да се посочат: наименованията, количеството
и основната характеристика на бракуваните активи; номера на заповедта на ръководителя
на предприятието, въз основа на която се осъществява бракуването; имената на членовете
на комисията, която извършва бракуването; конкретният обект, в който се извършва бракуване на стоково-материални запаси; причините за бракуването (по вина на лица от персонала, на доставчици или на предприятието); получените при бракуването полезни отпадъци,
както и заключението на комисията за начина, по който предприятието следва да се разпореди с бракуваните стоково-материални запаси.
Актът за брак и Протоколът за брак се утвърждават от ръководителя на предприятието,
като бракуваните стоково-материални запаси се съхраняват отделно от останалите активи
до окончателното им третиране по реда, предвиден от назначената комисия за бракуване на
съответните активи.
По наше мнение, използването на типовите образци Акт за брак и Протокол за брак,
описани в Албума на първичните счетоводни документи, дават пълна и достатъчна информация за стопанския процес на бракуване на стоково-материални запаси, в т.ч. промишлена
продукция.
Данъчно третиране на брака на стоково-материални запаси
Данъчното третиране на брака на стоково-материални запаси се регламентира в Закона
за корпоративно подоходно облагане.
В чл. 28./ал. 2 се посочва, че не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от
липси и брак на материални запаси. Текстът на чл. 28/ал. 3 определя, че ал. 2 не се прилага,
когато разходите от липси и брак на стоково-материални запаси се дължат на следните обстоятелства: а) непреодолима сила; б) технологичен брак или промяна на физико-химичните
свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, в случаите, когато не е
налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери; в) изтичане срока
на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен
акт, и в обичайните за съответната дейност размери; г) липси на стоки, произтичащи от
търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния
търговски обект.
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Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 1 от Закона за данък
върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 – 3., изменение, публикувано в Държавен вестник бр. 97 от 2017 г.
Съгласно текста на чл. 28/ал. 5 не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на липси и брак на активи,
непризнати по реда на чл. 28/ал. 1 – 4. В чл. 29 се посочва, че не се признават за данъчни
цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане,
свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28.
От посочените по-горе разпоредби може да се обобщи, че се въвеждат два различни
подхода при третиране на брака на стоково-материални запаси, в т.ч. на промишлена продукция.
Първият подход е по отношение на неблагоприятното данъчно третиране на разходите
от брак на стоково-материални запаси, които не се признават за данъчни цели, съгласно
Закона за корпоративното подоходно облагане.
Вторият подход е по повод на регламентираните четири специални случая, посочени погоре, при които отчетените разходи (загуби) от брак на стоково-материални запаси следва
да бъдат признати за данъчни цели.
Информационно осигуряване на анализа на загубите от брак
на продукция в промишлените предприятия
Бракът на продукция в промишлените предприятия съществува като явление и за него
следва да се създава счетоводна информация.
За установяване на разходите (загубите) от производствен (технологичен) брак на промишлена продукция следва да се калкулират разходите за непоправимия брак, т.е. себестойността на окончателно бракуваната продукция, и разходите за изправяне на поправимия
брак.
За калкулиране на разходите от технологичен брак в промишленото предприятия може
да се обособят два подхода.
Първият подход е свързан с използването на самостоятелна счетоводна сметка от индивидуалния сметкоплан на предприятието. Става дума за сметка "Разходи за производствен
брак" в група "Разходи за дейността". Към тази сметка могат да се открият и водят две подсметки (сметки), а именно сметка "Разходи за поправим брак" и сметка "Разходи за непоправим брак".
Вторият подход, който може да се приложи за отчитане на производствения брак, е към
сметка "Разходи за основна дейност", респ. "Разходи за промишлена дейност" да се обособи
подсметка "Разходи за производствен брак".
Поради важността на въпроса за брака на промишлена продукция и негативното му влияние върху стойностите на показателите, характеризиращи ефективността на бизнеса, подкрепяме становището, че в промишлените предприятия е целесъобразно да се използва самостоятелна сметка "Разходи за производствен брак" в група "Разходи за дейността", като
към тази сметка се водят две подсметки "Разходи за поправим брак" и сметка "Разходи за
непоправим брак".[5] Това е особено важно за някои отрасли на леката промишленост, в
които, в някои случаи по време на дейността им, се формират значителни загуби от брак.
Става дума, например, за хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост и др.
За отчитане на разходите от непоправим производствен брак се съставя счетоводната
статия:
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Дт с/ка "Разходи за производствен брак"
с/ка "Разходи за непоправим брак"
Кт с/ка "Разходи за основна дейност"
с/ка "Разходи за промишлена дейност"
анал. с/ки по производствени звена, по видове бракувана продукция, по поръчки и по
други показатели, съобразно информационните потребности на предприятието.
Извършените разходи за изправяне на поправимия брак първоначално се отчитат според
тяхната същност, т.е. като разходи по икономически елементи по дебита на едноименната
група сметки. За целта се съставя счетоводната статия:
Дт с/ки от група "Разходи по икономически елементи"
Кт с/ка "Каса в левове" и/или
Кт с/ка "Разплащателна сметка в левове"
Кт с/ка "Материали"
Кт с/ка "Персонал"
Кт с/ка "Амортизация на дълготрайни материални активи"
Кт с/ка "Доставчици" и др.
Веднага или в края на отчетния период така отчетените разходи според тяхната икономическа същност, се трансформират по предназначение като разходи за дейността. За отразяване на тази стопанска операция се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка "Разходи за производствен брак"
с/ка "Разходи за поправим брак"
анал. с/ка за вида на поправената продукция
Кт с/ки от група "Разходи по икономически елементи"
За приключване на сметка "Разходи за производствен брак", респ. сметка "Разходи за
поправим брак" се съставя следната счетоводна статия:
Дт с/ка "Материали" – с оценъчната стойност на получените използваеми
отпадъци от бракуваната продукция
Дт с/ка "Персонал" – с удържаната сума от заплатите за допуснат брак по
вина на лица от персонала на предприятието
Дт с/ка "Вземания по рекламации – със сумата на рекламацията към доставчика
за допуснат по негова вина брак
Дт с/ка "Разходи за основна дейност" – когато бракът в производството е за
сметка на предприятието
с/ка "Разходи за промишлена дейност"
анал. с/ки по производствени звена, видове продукция, по поръчки и др. – навсякъде по
статии на калкулацията – по статията "Разходи от брак".
Необходимо е да се отбележи, че разходите (загубите) от брак следва да се отчета счетоводно в годината, в която е констатиран брака на активи, в случая на промишлена продукция. Счетоводното отчитане на тези разходи не трябва да се отлага за следващ отчетен период, когато например бракуваните стоково-материални запаси се отписват от състава на
активите и напускат предприятието. Следователно разходът за брак следва да се отчете в
текущия отчетен период, в който е констатирана причината за брака и съответните стоковоматериални запаси са обявени за негодни, тъй като не могат да се използват по тяхното
предназначение и не носят икономическа изгода за предприятието.
От изложеното по-горе е видно, че необходимата за анализа на брака в производството
информация се съдържа в статията на калкулация "Разходи от брак" по синтетичната сметка
"Разходи за основна дейност", респ. сметка "Разходи за промишлена дейност".
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Анализ на загубите от брак на продукция в промишлените предприятия
Методиката за анализ на загубите от брак на продукция се апробира по данни от дейността на промишлено предприятие "Кант" ООД, гр. Плевен.
Необходимите данни за анализа са систематизирани в таблица 1.
Таблица 1
Изходни данни и установяване на загубите от брак на продукция (лв.)
Показатели
1. Себестойност на продукцията
2. Себестойност на окончателно бракуваната продукция
(непоправим брак)
3. Разходи за изправяне на поправимия брак
4. Стойност на бракуваната продукция по цени на
възможната ѝ продажба
5. Удържани суми от лица от персонала, виновни за брака
6. Удържани суми от доставчици поради брак по тяхна
вина
7. Загуби от брак

Предходна
година
717000

Текуща
година
Изменение
819200
102200

13848
782

15624
860

1776
78

1364
1446

946
2460

-418
1014

1065
10755

1253
11825

188
1070

В същата таблица са установени загубите от брак на продукция за два последователним
отчетни периода.
Загубите от брак на продукция (производствен брак) се определят по следната формула:
(1)

(

)

(

),

където:
– загуби от брак на продукция;
– себестойност на окончателно бракуваната продукция;
– разходи за изправяне на поправимия брак;
– стойност на бракуваната продукция по цени на възможната ѝ продажба;
– удържани суми от лица от персонала, виновни за брака;
– удържани суми от доставчици поради брак по тяхна вина.
Върху изменението на загубите от брак на продукция влияние оказват следните преки
фактори:
1) Промените в себестойността на окончателно бракуваната продукция.
2) Промените в разходите за изправяне на поправимия брак.
3) Промените в стойността на бракуваната продукция по цени на възможната ѝ продажба.
4) Промените в удържаните суми от лица, виновни за брака на продукция.
5) Промените в удържаните суми от доставчици поради брак по тяхна вина.
Вижда се, че загубите от брак на продукция в предприятието за текущата спрямо предходната година са се увеличили с 1070 лв.
Влиянието на преките фактори върху това увеличение на загубите от брак в производството е систематизирано в таблица 2.
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Таблица 2
Влияние на преките фактори
Фактори
1. Себестойност на окончателно бракуваната продукция
2. Разходи за изправяне на поправимия брак
3. Стойност на бракуваната продукция по цени на възможната
ѝ продажба.
4. Удържани суми от лица, виновни за брака на продукция
5. Удържани суми от доставчици поради брак по тяхна вина
Фактори, водещи до увеличение на загубите от брак на
продукция
Фактори, водещи до намаление на загубите от брак на
продукция
Общо влияние на факторите

Влияние
увеличение
намаление
1776
78
418
1014
188
2272
1202
1070

По данните от таблицата могат да се направят следните изводи:
1) Под влияние на увеличението на себестойността на окончателно бракуваната продукция с 1776 лв. със същата сума са се увеличили и загубите от брак на продукция.
2) Разходите за изправяне на поправиямия брак са се увеличили със 78 лв., в резултат на
което загубите от брак на продукция са се увеличили със същата сума.
3) Стойността на бракуваната продукция по цени на възможната ѝ продажба са се намалили с 418 лв., под влияние на което загубите от брак на продукция са се намалили със същия размер.
4) Под влияние на увеличението на удържаните суми от лица, поради брак по тяхна вина
с 1014 лв., загубите от брак на продукция са се намалили със същата сума.
5) Под влияние на увеличението на удържаните суми от доставчици, поради брак по
тяхна вина със 188 лв., загубите от брак на продукция са се намалили със същата сума.
В резултат на общото влияние на преките фактори загубите от брак на продукция са се
увеличили с 1070 лв., т.е. с толкова, колкото установихме в таблица 1 (11825-10755).
Загубите от брак на продукция в процент към себестойността на продукцията за предходната година възлизат на 1,50% [(10755: 717000 х 100], а за текущата година – те са 1,44%
[(11825: 819200) х 100], или налице е едно намаление на тези загуби в размер на 0,06 процентни пункта.
Интерес за финансовия мениджмънт на промишлените предприятия, във връзка с анализа, оценката и управлението на финансовите резултати и рентабилността е установяване на
средното равнище на брак на продукцията.
Средното равнище на брак на продукция ( ) се определя посредством формулата:[7]
(2)
където:
– относителен дял на себестойността на отделните изделия в себестойността на цялата
продукция (структура на продукцията);
– индивидуално равнище на брака на отделните изделия.
От тази формула се вижда, че върху изменението на средното равнище на брак на продукция в промишленото предприятие влияние оказват два фактора:
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1) Промените в структурата на продукцията (промените в относителния дял на себестойността на отделните изделия в себестойността на цялата продукция).
2) Промените в индивидуалното равнище на брака на отделните изделия.
Информацията, необходима за анализа на средното равнище на брака на продукция в
предприятието, е систематизирана в таблица 3.
Таблица 3
Информация за установяване на средното равнище на брака на продукция
Видове изделия
1. КХТ 121
2. КХТ 122
3. КХТ 123
Общо

Себестойност на продук- Структура на продукцияцията, лв.
та, %
предходна
текуща
предходна
текуща
година
година
година
година
286800
368640
40,00
45,00
179250
245760
25,00
30,00
250950
204800
35,00
25,00
717000
819200
100,00
100,00

Загуби от брак, лв.
предходна
година
3755
2215
4785
10755

текуща
година
4825
3112
3888
11825

По данните от тази таблица се установява средното равнище на брак на продукция, което за предходната година възлиза на 3730,50 лв., а за тущата година – на 4076,85 лв.
Наблюдава се едно увеличение на средното равнище на брака на продукция за текущата
спрямо предходната година в размер на 346,35 лв. (4076,85 – 3730,50).
За установяване влиянието на преките фактори върху увеличението на средното равнище на брак на продукция се изчислява стойността на условна величина на средното равнище на брак на продукция при фактическа себестойност на произведената промишлена продукция за текущата година и индивидуално равнище на брака на отделните изделия от
предходната година. Стойността на условната величина възлиза на 3550,50 лв.
Разликата между стойностите на условната величина и стойността на средното равнище
на брак на продукцията за предходната година показва влиянието на промените в структурата на продукцията. Под влияние на промените в структурата на продукцията (себестойността на отделните видове изделия в общата себестойност на произведената продукция
средното равнище на брака на продукция се е намалило със 180 лв. (3550,50-3730,50).
Разликата между стойностите на средното равнище на брак на продукция за текущата
година и условното средно равнище на брак показва влиянието на промените в индивидуалното равнище на брака на отделните изделия. В резултат на влиянието на промените в
индивидуалното равнище на брака на отделните изделия средното равнище на брака на
продукция (производствен брак) се е увеличило с 526,35 лв. (4076,85-3550,50).
В резултат на общото влияние на факторите средното равнище на брак на продукция за
текущата в сравнение с предходната година се е увеличило с 346,35 лв. [180 + (-526,35)].
Представените методики за анализ на разходите от брак на продукция и на средното
равнище на брак на продукция са от гледна точка на разглеждането на брака на продукция в
промишлените предприятия като самостоятелен обект на анализа.
Разходите (загубите) от брак на продукция са фактор, който оказва влияние върху стойностите на редица показатели, характеризиращи ефективността на оперативната дейност на
предприятието – печалбата от продажби на продукция и рентабилността на продажбите.
Данните за предприятието "Кант" ООД, гр. Плевен са обобщени в таблица 4.
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Таблица 4
Изходни данни
Показатели
1. Себестойност на продукцията, лв.
2. Разходи за продажба на продукция, лв.
3. Административни разходи, лв.
4. Пълна себестойност на продукцията, лв.
5. Нетни приходи от продажби на продукция, лв.
6. Финансов резултат от продажби на продукция, лв.:
а) печалба
б) загуба
7. Рентабилност на продажбите, %

Предходна
година
717000
4500
12800
734300
790800

Текуща
година
819200
6200
13600
839000
882500

56500
х
7,1447

43500
х
4,9292

По тези данни могат да се направят редица изводи за ефективността на оперативната
дейност на предприятието:
1) Печалбата от продажби на продукция за текущата спрямо предходната година се е
намалила с 13000 лв. (43500 – 56500).
2) Рентабилността на продажбите за текущата спрямо предходната година, също така, се
е намалила с 2,2155 пункта (4,9292 – 7,1447).
За подобряване на стойностите на показателите за ефективност на оперативната дейност
ръководството на предприятието взема решение за намаляване на загубите от брак на продукция през следващата година. Това решение е по отношение на намаление на себестойността на окончателно бракувана продукция с 5% спрямо текущата година.
За текущата година себестойността на окончателно бракувана продукция (непоправим
брак) е 15624 лв. Предвижда се за следващата година себестойността на непоправимия брак
да бъде 14842,80 лв. (15624 х 95%). За следващата година себестойността на продукцията
би била 818418,80 лв. (819200 – 781,20), където 781,20 лв. е очакваното стойностно намаление на себестойността на окончателно бракувана продукция. За следващата година, при
равни други условия, разходите от брак на продукция биха възлизали на 11043,80 лв. (11825 –
– 781,20), печалбата от продажби на продукция би била 64081,20 лв. (882500 – 818418,80), а
рентабилността на продажбите – 7,2613 % [(64081,20: 882500) х 100].
От направените изчисления се вижда, че печалбата от продажби на продукция за следващата спрямо текущата година би се увеличила с 20581,20 лв. (64081,20 – 43500), а увеличението на рентабилността на продажбите би възлизало на 2,3321 пункта (7,2613 – 4,9292).
Заключение
Бракът в производството е явление, което съществува и което следва да се анализира,
оценява и управлява. Необходимо е своевременно да се установяват причините за допуснатия брак в производството, производствените звена, в които се допуска брак, както и виновните лица за брака на продукция.
Като повод за размисъл поставяме въпроса за получените полезни отпадъци от бракуваната продукция. Логично е те да се заприходят в състава на активите на предприятието по
оценъчна стойност. С основание възниква въпросът за включването на оценъчната стойност
на получените полезни отпадъци при установяване на разходите (загубите) от брак на промишлена продукция. От една страна, в тези отпадъци е заложена възможността за тяхната
последваща употреба, а от друга страна в настоящия момент те не се използват.
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Представените методики за анализ на разходите (загубите) от брак и на средното равнище на брак на промишлена продукция са полезни и приложими в стопанската практика.
Още повече, че разходите от брак на продукция, посредством печалбата от продажби на
продукция и рентабилността на продажбите, оказват влияние и върху балансовата печалба,
както и върху рентабилността на производствените активи на промишлените предприятия.
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СЧЕТОВОДНАТА РАМКА НА НАТО – ИНСТРУМЕНТ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ
В СТРУКТУРИТЕ НА АЛИАНСА
доц. д-р Десислава Йосифова1,
ВУЗФ

Резюме
Целта на настоящата разработка е да се направи общ преглед на Счетоводната рамка на НАТО и
бъдат представени основните изисквания за финансово отчитане от страна на структури на Алианса,
които са в отклонение от Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС).
Концептуалната счетоводна рамка на НАТО установява някои специфични правила и подходи за
финансово отчитане от страна на структури на Алианса, прилагащи МССПС, като в определени области се отклонява от постановките на част от МССПС. Тя има за цел да предостави насоки за изготвящите финансови отчети структури на НАТО, които се нуждаят от специално изясняване на понятия,
подходи и други области, третирани в МССПС. Имайки предвид това, финансово-счетоводният мениджмънт на съответните самостоятелно отчитащи се структури, може да се основава и да обмисля
приложимостта на счетоводни политики, определения, критерии за признаване, принципи на измерване и подходи за оценка.
За структурите на НАТО приложимите стандарти, които следва да се спазват, са тези в Наръчника
по МССПС, публикувани от Международната федерация на счетоводителите с текстовата редакция за
съответния отчетен период. Счетоводната рамка на НАТО обаче, се придържа към почти всички от
счетоводните стандарти МССПС (както и към бъдещи стандарти, които могат да бъдат издадени от
Съвета за МССПС). Към настоящия момент, има 5 значими области, за които е констатирано, че се
нуждаят от адаптиране към специфичните дейности за структурите на НАТО и съответно засягащи
счетоводни обекти с ключово значение за Алианса. Където има различия и отклонения от МССПС,
адаптираните постановки, съгласувани от Северноатлантическия съвет на НАТО имат предимство.
Предмет на настоящата разработка са духа и общите положения от т.нар. Счетоводна рамка на
НАТО и нейното преработване до настоящия ѝ вид.
Представянето на по-задълбочени детайли за това как и в кои аспекти определени МССПС са модифицирани и специално адаптирани от Северноатлантическия съвет към специфичните дейности и
особености на функциите на НАТО като световна организация, са предмет на отделно изследване.
Ключови думи: Счетоводна рамка на НАТО (NAF); модифицирана версия на МССПС; отбранително планиране; финансиране; финансово отчитане.
Abstract
The purpose of this research is to provide an overview of the NATO Accounting Framework (NAF) and
to present the main financial reporting requirements of Alliance structures as a deviation from International
Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
Currently, there are 5 significant areas that have been identified as requiring adaptation to the specific
activities for NATO structures and relevant accounting items for the Alliance. Where there are differences
and deviations from the IPSAS standards, the modified version approved by the North Atlantic Council of
NATO have an advantage.
Keywords: NATO Accounting Framework (NAF); adapted version of International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS); defense planning; funding; financial reporting.
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Увод
Концептуалната счетоводна рамка на НАТО установява някои специфични изисквания
за финансово отчитане от страна на структури на Алианса, прилагащи МССПС, като в определени направления се отклонява от постановките на част от МССПС.
Целта на ресурсното планиране и ресурсния анализ на отбраната в даден многонационален съюз е да изгради бюджетна рамка, осигуряваща хармонизиране на националното отбранително планиране с това на съответния съюз по начин, който да реализира общосъгласуваните изисквания възможно най-ефективно включително и чрез възможните
механизми за финансиране на държавите-членки от общите фондове.
Като ключов компонент от отбранителното планиране, ресурсното планиране (Resources
Planning) е област, която предоставя възможност да се използва общото финансиране с
цел придобиване на способности от отделни страни-членки. Процентното участие на страните-членки за формиране и акумулиране на общия фондов ресурс се определя съобразно
възприети вътрешни правила и процедури в съответния съюз.
В процеса на ресурсното планиране са възможни следните варианти на финансиране на
проекти в различните държави-членки:
 Общо финансиране – финансиране от общите фондове, в които участват с вноски
всички държави-членки на съюза.
 Многонационално финансиране – финансиране извън официалните органи на съюза, в рамките на което няколко страни се договарят за изграждане на съвместни способности (съответно ползвани съвместно от тях);
 Съвместно финансиране – вид многонационално финансиране, но съгласно документите и процедурите на съответния военен/отбранителен съюз;
В общия случай, целта при финансиране и реализиране на многонационални проекти е
постигане на оперативни способности на съюзно равнище чрез изграждане на инфраструктурни съоръжения и други инвестиционни обекти, финансирани от страните-членки и ползвани съвместно от тях. Инфраструктурата, инфраструктурните съоръжения, технологични
системи и оборудване, и свързаните с тяхното функциониране разходи за поддържане, модернизиране, съвместимост; обучение и използване, следва да намерят адекватно финансово отчитане в съответните структури, които ги контролират.
I. Необходимост от прилагането на адекватни счетоводни политики
и специфични правила при отчитането на общите ресурси
в многонационални съюзи (на примера на НАТО)
Както е известно, различните специфични програми и съответно конкретни проекти на
съюзно ниво се финансират чрез вноски от страните-членки. Разпределянето на финансовите средства се осъществява съгласно строго регламентирани вътресъюзни процедури и финансови правила за утвърдените за реализиране проекти на годишна бюджетна база.
Отправна точка при отбранителните програми са пакетите от способности (Capability
Packages). Те представляват съвкупност от инвестиционни проекти за изпълнение на инфраструктура, съоръжения и други, заедно със свързаните с тяхното функциониране разходи
(поддържане, модернизиране, обучение на човешки ресурси и др.), чрез които се постига
конкретна отбранителна способност, необходима на ниво съюз.
Финансирането за всичко това се осъществява със средства от общите фондове на съответния съюз (common funding) или на принципа на споделяне на разходите (cost-sharing).
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В рамките на НАТО като ключов световен военен/отбранителен съюз, основен критерий за
това дадена способност да бъде включена в Пакет от способности или в Пакет с цели на националните въоръжени сили, е дали търсената способност надвишава националните бюджетни
възможности и националните изисквания на дадена страна-членка (т.нар. принцип over and
above). Когато способността е постижима от страната-членка и е съвместима с националните
ѝ планове, тя се включва съответно в Пакета с цели на силите на съответната държава. В останалите случаи – способността се реализира чрез Пакет от способности. В тази случаи и
когато е налице използването на способността и за национални цели, е валидна възможността за съвместно финансиране на проекти на принципа на споделяне на разходите (cost
sharing) между фондовете на определен съюз (в случая НАТО) и дадени страни-членки.
След определен кръг строги процедури, съответен орган на съюза, отговарящ за политиката по планиране на ресурсите, обсъжда предложения пакет от гледна точка на неговата
приемливост за общо финансиране и възможност за съответното ресурсно осигуряване.
Одобрените пакети преминават за изпълнение и контрол под ръководството на друг оторизиран за това орган (например за НАТО, това е Инвестиционния комитет), в който заседават постоянни представители на всички страни-членки.
Следователно е от особена важност е да бъдат изградени съответни правила, механизми
и връзки (организационни, системни, административни и други) за реализирането на адекватно и ефективно финансово и счетоводно отчитане и контрол на разходването на съюзнически бюджетен ресурс. Неслучайно от една страна МССПС са въведени и възприети във
всички структури на НАТО още през 2013 година, но в допълнение на това, част от тях са
модифицирани и адаптирани към специфичните дейности и особености на функциите на
НАТО като световна организация.
През април 2016-та година от името на заместник-генералния секретар на НАТО беше
внесен и приет доклад от Съвета по политика и планиране на ресурсите на Алианса (RPPB),
който препоръчва одобрение на преработена Счетоводна рамка на НАТО (NATO
Accounting Framework (NAF)1, включваща две изменения (на действащата предходна рамка) и комплект от разяснения2. С направените промени се цели допринасяне към непрекъснатите усилия за подобряване на финансовото отчитане от структурите на НАТО по
целия свят.
Целта на Доклада от Съвета за политика и планиране на ресурсите е да се оцени дали и
доколко действащата Счетоводна рамка на НАТО (NAF) отговаря на строгите и специфични изисквания на Алианса, както и предвид настъпилите промени и динамика от различно
естество, да представи на Северноатлантическия съвет (Съвета) предложения за адаптации
и допълнителни пояснения.
Като предистория и база за неговото изготвяне и издаване, следва да се посочи, че съответните изменения бяха първоначално договорени от Съвета през 2013 г. Той постига съгласие за адаптирано изменение на част от Международните счетоводните стандарти за
публичния сектор (МССПС), за да може в техния модифициран вариант, те да отговарят подобре и по-качествено на специфичните изисквания на Алианса. Тези изменения, основно
насочени към специфични за структурите на НАТО – нетекущи материални активи, материални запаси, нематериални активи, разходи за изследвания и развитие, разработване и внедряване (R&D), впоследствие са отразени в преработената NAF, така че да са приложими за
целите на финансовото отчитане във всички структури на НАТО.

1

2

НАТО ОКОНЧАТЕЛНО 21 април 2016 г. – ДОКУМЕНТ CM (2016) 0023.
Вж.: а) CM (2013) 0006 /Отправено предложение за прилагане на МССПС в НАТО/ и б) CM (2013)
0039 /Счетоводна рамка на НАТО/
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Съветът за политика и планиране на ресурсите посочва, че решението за прилагане на
адаптирана спрямо МССПС счетоводна рамка т.е. модифицирани МССПС към конкретни
специфични особености на Алианса означава, че НАТО вече няма да може да твърди, че
изготвените финансови отчети на неговите структури са напълно съвместими с
МССПС1. Независимо от това, като цяло Съветът отбелязва, че НАТО може да твърди, че
NAF запазва концептуално цялостния дух на МССПС, като например счетоводното
отразяване на база принципите за текущо начисляване, уместност, вярно и честно представяне на финансовата информация. Всички органи на НАТО са задължени да съблюдават
NAF, като тя е възприета като приложима база от Международния Съвет на одиторите на
НАТО (International Board of Auditors for NATO – IBAN) при извършване на всички одити на
годишните финансови отчети за отчетни периоди, започващи след 01.01.2013 година и
следващите. Воден от три основни ценности – независимост, почтеност и професионализъм –
IBAN се счита за респектиращият глас на отчетността като независими орган за външен
одит на структурите на НАТО (Основният му мандат е да предостави на Северноатлантическия съвет и на правителствата на държавите-членки на НАТО гарантираща сигурност, че общите фондове са правилно използвани за извършване на разрешените разходи
на съюзно ниво).2
За да се постигнат и гарантират максимални ползи от това преработване и адаптаране на
NAF се посочва, че ключова роля играят Ръководителят на политиката за финансово отчитане (HFRP)3, подпомаган от IBAN и финансовите контрольори във всяка самостоятелна
структура на НАТО, доколкото те имат като функционална отговорност извършване на
постоянни допълнителни пояснения на съответните заинтересовани потребители. Всъщност
необходимостта от преразглеждане на NAF се верифицира и потвърждава до декември 2015
г. и по тази причина на Ръководителя на политиката за финансово отчитане (HFRP) в НАТО
е възложено да следи потребностите за по-нататъшни разяснения или адаптации, и съответно ако е необходимо предложенията по тях, да се изпращат до Съвета за разглеждане.
Както беше посочено, Счетоводната рамка за всички отчетни единици на НАТО на
практика представлява модифицирана версия на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС), издадени от Съвета за МССПС на Международната
федерация на счетоводителите.4 Одобрената от Северноатлантическия съвет преработена
1

и че по принцип това се счита за приемлив риск – CM (2013) 0006 от 11 февруари 2013 г., параграф
14
2
IBAN има следните основни 3 типа задачи и отговорности като провежда няколко типа одити:
- Финансови одити на органите на НАТО – одиторско мнение, изразено в одиторски доклад относно
представянето на финансовите отчети и спазването на бюджетните разрешения и приложимите
разпоредби за органите и структурите на НАТО.
- Одити на изпълнението – провеждат се, за да се оцени икономичността, ефикасността и
ефективността на операции и дейности на органите на НАТО.
- Одити на програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Programme
– NSIP), във връзка с верифициране и признаване на разходите, направени от органите на НАТО и
страните-членки на NSIP . Одитът води до верифициране на крайната сума разходи, очаквана за
възстановяване на държавите – членки от страна на тази програма на НАТО.
3
Ръководител на политиката за финансово отчитане (HFRP) – в щатната структура на НАТО има
такава позиция, чиито функции и отговорности са регламентирани съгласно вътрешни правила и
съответна длъжностна характеристика
4
Роля на МФС за разработване на МССПС: Основана през 1977г. в Ню Йорк, МФС има мисия да
служи на обществения интерес, допринасяйки за засилването на ролята и значимостта на
счетоводната професия в световен мащаб и подпомагайки развитието на силни икономики. Като част
от изпълнението на основната мисия е да основе СМССПС, който да функционира като независим
орган за установяване на стандарти под егидата на МФС и като част от СМФС. СМССПС се стреми
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Счетоводна рамка, приложима за Алианса, е адаптирана на основата на МССПС, като е
разработена, за да осигури минимални изисквания за финансова отчетност за всички отчетни единици на НАТО.1
Също така приемането на преработената Счетоводна рамка, особено по отношение на
Имоти, машини, съоръжения и оборудване, Нематериалните активи и Материални запаси,
се свързва с очаквания за сериозен принос към по-малко квалифицирани мнения в бъдеще
при одита на финансовите отчети на външните одитори от Международния Съвет на одиторите на НАТО (IBAN).
Признава се, че структурите на НАТО са положили значителни усилия, да се придържат
към постановките на NAF и в това отношение е постигнат напредък, но счетоводното отчитане на Имоти, машини, съоръжения и оборудване и Материалните запаси, продължава да
поражда внимание и бележки в одиторските доклади за финансовите отчети на някои от
най-големите субекти на НАТО (особено при Съюзното командване на операциите –
ACO (ALLIED COMMAND OPERATIONS), Организацията (респективно Агенцията) за
комуникации и информация на НАТО (NCIA) и Организацията (респективно Агенцията) на
НАТО за подпомагане и обществени поръчки (NSPA)/.
Специфичните особености при счетоводното отчитане на този вид активи, и необходимото време и усилия за тяхното решаване в структурите на НАТО, са свързани най-вече с
текущи процедурни въпроси, произтичащи и съпътстващи договорите за възлагане и управление на съответните активи от трети страни, включващи редица командвания, агенции и
множество складово-логистични системи за наличности от запаси, за осигуряване дейностите на структури на Алианса. При централизирането и консолидирането на финансовосчетоводната информация, се установява потребност от по-добро структуриране на различни процеси, системи и стандарти. Предприемат се мерки от страна на съответните субекти
на НАТО за справяне със слабите страни в счетоводната и логистичната информационни
системи и съответно за подпомагане на по-ефективни процеси на управление и финансово
отчитане.
В някои случаи IBAN установява некоректно отчитане на активи, вследствие на несъгласувано прилагане на договорените политики и насоки. Съветът по политика и планиране
на ресурсите посочва подобренията, направени от Съюзното командване на операциите
(ACO) в четири основни области: хора, политики, процедури и системи 2. Те са направени с
оглед по-ефективно управление и адекватен контрол на ресурсите, както и по-коректно и
адекватно счетоводно отразяване на финансовата информация за общите съюзнически фондове в съответствие с действащите финансови регламенти3 и счетоводни стандарти.
да подобри качеството и прозрачността на финансовата отчетност в публичния сектор (чрез:
Установяване на висококачествени стандарти, които да се използват от публичния сектор;
Насърчаване на приемането и прилагането на МССПС в световен мащаб; Предоставяне на цялостна
информация за управлението на публичните финанси и вземането на решения в публичния сектор; и
Осигуряване на насоки относно проблемите и опита във финансовото отчитане в публичния сектор.)
При разработването на стандартите, СМССПС разчита на работата на Комитета за публичния
сектор, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС, както и на специална Консултативна
група.
1
на 14 февруари 2013 г.; Настоящата счетоводна рамка е приложима за отчетни периоди, започващи
на 1 януари 2013 г. или към датата на влизане в сила, както е посочено в Счетоводната рамка на
НАТО, като ранното приемане на адаптациите е забранено.
2
OC /RPPB (2015) 0075 и План за действие ACO PP & E (SH / J8 / CAC / FC166 / 15-310231 от 23 юли
2015г.
3
През 2015-та год., Генералният секретар на НАТО внесе доклад на Бюджетния комитет (БК) относно
т.нар. Финансови регламенти (регулации) на Алианса (NATO FINANCIAL REGULATIONS – NFR) –
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Наред с това, с прилагането на преработената NAF, се цели и постигане на по-нататъшно
счетоводно хармонизиране и привеждане в съответствие с обявените граници по отношение
на определянето на категориите активи, стойностните прагове за тяхната капитализация и
респективно техния полезен живот, което е от много важно значение и съответно отражение
при изготвянето както на индивидуалните, така и на консолидираните финансови отчети
(където това е приложимо) в НАТО.
Концептуалната счетоводна рамка на НАТО има за цел да предостави конкретни насоки
за изготвящите финансови отчети структури на НАТО, които се нуждаят от специално
изясняване на понятия, подходи и други области, третирани в МССПС. Имайки предвид
това, финансово-счетоводният мениджмънт на съответните самостоятелно отчитащи се
структури, може да обмисля и да се основава на приложимостта на определения, критерии
за признаване, принципи на измерване и подходи за оценка, както и други концепции, идентифицирани в NAF.
II. Преглед на приложимата концептуална рамка
за финансово отчитане в структурите на НАТО
За самостоятелно отчитащите се НАТО-структури са установени концепциите, на които
се базират публичните финансови отчети с общо предназначение, основани на счетоводния
принцип на текущото начисляване.
Предвид опита, придобит в хода на прилагане на NAF от началото на нейното въвеждане, Съветът по политика и планиране на ресурсите още през 2013 г. 1 препоръчва приемането на:
- две допълнителни адаптации, свързани със задължаването на NCIА да признава в своите финансови отчети активите с характер на комуникационни и информационни системи
(КИС) в процес на изграждане и развитие (параграф 17), и със счетоводното отчитане на
активите и/или услугите, доставени по програмата FMS на САЩ (параграф 21), с което ще
се намалят постоянните проблеми, продължаващи да засягат някои от най-големите НАТОструктури2;
- както и определен неголям брой разяснения (параграфи 10, 11, 12 и 14), като в края на
доклада RPPB наред, с одобрението на приложената преработена NAF, вменява в отговорностите на Ръководителя на политиката за финансово отчитане, непрекъснато да наблюдава
потребностите за допълнителни потенциални промени или адаптации за разглеждане от

ДОКУМЕНТ CM (2015) 0025. Приетите, ревизирани и действащи към момента NFR, както и тяхната
връзка с преработената NAF са предмет на отделна разработка.
1
Реалното внасяне от името на заместник-генералния секретар на НАТО и одобряване от
Северноатлантическия съвет се случва едва април 2016-та година
2
Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS) е основен инструмент на външната политика
на САЩ и е форма за допринасяне към отбраната на страната и/или на съюзнически и организации,
разрешена от Закона за контрол върху износа на оръжие (AECA). Съгласно раздел 3 от АСЕА, САЩ
могат да доставят и продават изделия и услуги за отбраната на чужди държави и международни
организации, когато президентът официално установи, че това ще засили сигурността на САЩ и ще
насърчи световния мир. Според програма FMS правителството на САЩ и правителство на друга
държава сключват междуправителствено споразумение (government-to-government agreement) – Letter
of Offer and Acceptance (LOA – писмо за оферта и приемане), на база на което се осъществяват
бъдещи доставки на изделия, свързани с отбраната от страна на американски компании-доставчици
за чужди държави или организации.
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страна на RPPB и че той следва да докладва на RPPB не по-късно от март 2020 г. по отношение на временното адаптиране, договорено за отчитане на договорите по програма FMS.
Счетоводната рамка на НАТО се придържа към почти всички от счетоводните стандарти МССПС, както и към бъдещи стандарти, които могат да бъдат издадени от Съвета по
МССПС. Към настоящия момент, има 5 значими области, за които е констатирано, че се
нуждаят от адаптиране към специфичните дейности за структурите на НАТО и съответно
засягащи счетоводни обекти с ключово значение за Алианса.
Тези области са в обхвата на следните МССПС, някои основни постановки от които са
съответно модифицирани от Северноатлантическия съвет и са пригодени към специфичните цели, функции и дейности на Алианса:
 МССПС 1. Представяне на финансовите отчети;
 МССПС 6. Консолидирани и индивидуални финансови отчети;
 МССПС 12. Материални запаси;
 МССПС 17. Имоти, машини, съоръжения и оборудване;
 МССПС 31. Нематериални активи.
За структурите на НАТО приложимите стандарти, които следва да се спазват, са публикуваните в Наръчника по Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, издаден от Международната федерация на счетоводителите за съответния отчетен период. Където има различия и отклонения от стандартите МССПС, адаптациите, съгласувани от Северноатлантическия съвет имат предимство. Както беше посочено в началото, предмет на
настоящата разработка е представянето на духа и основните положения от т.нар. Счетоводна рамка на НАТО и нейното преработване до настоящия ѝ вид. (Представянето на позадълбочени детайли за това как и в кои аспекти МССПС 1, 6, 12, 17 и 31 са специално
адаптирани от Северноатлантическия съвет са предмет на отделна разработка).
В светлината на практическия опит на използването на NAF към началото на 2016-та година, както и предвид функциите на HFRP да следи потребностите от по-нататъшни разяснения, финансовите контрольори са представили координирано искане за набор от разяснения и две допълнителни адаптации.
Новите моменти в преработената NAF се представят в синтезиран вид, в следните 5 основни пункта, представени в хронологичен ред по номер на съответния МССПС, в чиито
обхват попадат:
 Временно модифициране, свързано с отчитането на доставките по линия на
американските чуждестранни военни продажби по програмата на САЩ за страни-членки на НАТО (FMS) и индиректните контракти.
(в обхвата на адаптирания МССПС 1)
Предизвикателствата пред някои структури на НАТО при отчитането на активи и / или
услуги, предоставени по програмата на САЩ – FMS, датират от години. Това е перманентна
проблемна област за редица субекти на НАТО1, като съответно е една от основните причини за издаването на редица мoдифицирaни (нeквaлифицирaни) дoклaди или дoклaди с
рeзeрви (квилифицирaнo мнeниe) от страна на IBAN в продължение на много години. Съве-

1

включително Съюзното командване на операциите – ACO (ALLIED COMMAND OPERATIONS);
NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organisation (NAPMO) –
Организацията за управление на програмата за въздушно ранно предупреждение и контрол на НАТО
(NAPMO); NSPO съответно NSPА; и др.
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тът в свои доклади, неведнъж посочва, че този въпрос налага издаването на допълнителни
разяснения към NAF1.
Въпреки значителните и продължителни усилия от страна както на органите на НАТО,
така и съответно на САЩ (като държава, на чиято територия са регистрирани предприятията-износители по тази програма), да се справят с този проблем, не е бил постигнат
удовлетворяващ напредък по линия на счетоводното отразяване и признаване във финансовите отчети на съответните структури от НАТО, изпълняващи ролята на клиенти на американски доставчици.
Правителството на САЩ действа само като генерален агент при сключването и изпълнението на FMS договори с отговорност да администрира договори от името и за сметка на
субект на НАТО. В много случаи изискванията на органи на НАТО са обвързани с националните изисквания на САЩ и други държави-членки на Алианса за основаване на възможно най-подходящото ценообразуване за целите на договора. Тъй като оригиналните фактури
съдържат информация за придобиване извън НАТО, те не могат да бъдат свободно предоставени за субекти на НАТО.
Независимо от това, Американското правителство извлича само съответната финансова
информация от тези оригинали фактури, като я предоставя и ще продължи да я предоставя
регулярно на субектите на НАТО, обхващаща:
- извършени парични преводи;
- задължения, базирани на сключени договори за продажба на стоки и услуги, възложени на база неотменими споразумения;
- ангажименти, налагащи резервирането на средства за доставки по обществени поръчки или процедури въз основа на твърди заявки с аналогичен характер
(procurement requests).
Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността в САЩ потвърждава в писмена
форма2, че понастоящем няма разпоредби, изискващи американските доставчици да предоставят финансово-счетоводна информация директно на субектите на НАТО, за да им позволят да съгласуват стойностните оценки на доставените по програмата FMS стоки и услуги
през определен отчетен период. Известно е, че тази ситуация е малко вероятно да се промени в обозримо бъдеще, съответно на държавно ниво САЩ няма намерение да налага американските доставчици да бъдат обременени с допълнителни изисквания към финансовото
отчитане пред трети страни, каквито са структурите в НАТО.
Също така, Американското правителство няма планове да коригира програмата FMS от
такава, прилагаща счетоводство на касова (парична) основа към такава, базирана на принципа на текущо начисляване. Съгласно направеното адаптиране, засягащо МССПС 1 (показано в раздел 6.1 от Допълнение 1 на NAF), получената по този ред информация продължава да се отразява във финансовите отчети на структурите на НАТО, като по този начин се
гарантира постоянно финансова прозрачност. В бележките към финансовите отчети,
структурите на НАТО следва да оповестяват, че тази информация се представя на касова основа. За т.нар. индиректни контракти, съответните отчетни единици на НАТО отразяват стойностни величини в своите финансови отчети, базирани на данни, предоставени
от правителството на САЩ.

1

Вж. напр. AC / 335-N (2015) 0087-REV1 – Доклад на RPPB относно одита на IBAN на финансовия
отчет на ACO за 2014 г.; C-M(2016)0066-AS1 (INV) относно одита на IBAN на финансовия отчет на
ACO за 2015 г. и др.
2
Писмо от 28 август 2014 г. на Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността в САЩ –
DSCA (US Defence Security Cooperation Agency)
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Съветът предлага временното адаптиране като най-подходящ начин за справяне с тази
специфична и трудно решима материя, като се приема за предизвестено и предварително
ясно, че структурите на НАТО най-вероятно ще продължат да получават одиторски дoклaди
с рeзeрви (квилифицирaнo мнeниe) по този въпрос, който обаче на практика е извън тяхната способност за разрешаване (функционирането, изпълнението и отчитането по програмата FMS). Препоръчва се промяната да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2015
г. Съветът се ангажира да наблюдава ефекта от прилагането на тази преработена постановка, като въз основа на становищата на Ръководителя на политиката за финансово отчитане,
в срок от четири години ще реши дали съответната временна адаптация (отклонение от
МССПС) да остане постоянно действаща.
По отношение на индиректните контракти е постановено, че активите, които представляват КИС в процес на създаване и развитие, следва да се отчитат съгласно съблюдаване
на съществуващата преработена NAF.
 Финансово отчитане на социалните разходи и дейности по провеждане на социалната политика за персонала, работещ в НАТО
(в обхвата на адаптирания МССПС 6)
От гледна точка на вътрешните правила на НАТО, социалните дейности, насочени към
персонала и членовете на семействата са групирани в 3 категории:
 спортни и социални съоръжения, ползвани и предназначени за персонала, работещ в
структури и органи на НАТО и за членове на техните семейства;
 помещения, ползвани от персонала (и членове на техните семейства), работещ за
структури и органи на НАТО;
 различни съоръжения и движими вещи за продажба на дребно и/или с различни отстъпки под формата на социални придобивки и привилегии за персонала, работещ в
структури и органи на НАТО.
Одобрението на NAF предшества решението на Съвета 1, че финансовите отчети на Центъра (т.нар. Главна квартира) за персонала на НАТО, базиран в Брюксел трябва да бъдат изготвени на базата на счетоводния принцип за начисляване, и че в неговия годишен
финансов отчет на консолидирана основа следва да се отразява информацията, свързана
с признаване на всички активи, предназначени за реализиране на социалната политика и
социалните дейности.
Това изискване за финансово отчитане обаче не важи за разходите и активите, свързани
с реализиране на социалната политика и социалните дейности на другите структури на
НАТО, които продължават да се придържат към NAF. За тях не се изисква отразяване и
консолидиране на социалните разходи и дейности и / или дейностите по асоцииране на
персонала в техните индивидуални финансови отчети, дори когато от гледна точка на финансовото отчитане се счита, че те са под контрола на съответната отчетна единица на
НАТО, изготвяща финансовия отчет.
В изпълнение на това изискване, съответните отчетни единици (структури) на НАТО,
следва да оповестяват в своите счетоводни политики, че прилагат тази адаптация т.е. отклонение от МССПС 6. Организациите на НАТО следва да продължат да представят Годишен отчет относно т.нар. финансова жизнеспособност на социалните дейности и / или
дейностите по асоцииране на персонала и да представят финансова информация в подкрепа на тези дейности чрез оповестяване във финансовите си отчети. Изясняване е направено в самостоятелен раздел (6.2 от допълнение 1 от NAF).
 Прагове за капитализация на складовите наличности от материални запаси (в
обхвата на адаптирания МССПС 12)
1

CM (2013) 0054
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В отговор на поисканите разяснения от страна на Финансовите контрольори по отношение на категориите запаси бе изяснено, че освен праговете за капитализация на активите,
заложени в NAF, съответната структура на НАТО има възможност да определи свои собствени прагове в нейните счетоводни политики, които да бъдат по-ниски (от дефинираните в
NAF и показани в табличен вид по-долу), основаващи се на естеството и съществеността за
нейните мащаби, конкретни дейности и функции.
Категория
Консумативи
Резервни части
Боеприпаси
Стратегически запаси1

Стойностен праг
50 000 Евро
50 000 Евро
50 000 Евро
50 000 Евро

База
На място / на склад
На място / на склад
На място / на склад
На място / на склад

Въвежда се т.нар. ниво на гъвкавост, което по своята същност представлява допълнително разясняване и тълкуване на NAF, като то е отразено в самостоятелен раздел от допълнение 1 към преработената NAF (раздел 6.3).
 Счетоводно отчитане на Имоти, машини, съоръжения и оборудване
(в обхвата на адаптирания МССПС 17)
По отношение на полезния живот на Сгради, машини, съоръжения и оборудване се
разяснява, че това, което е заложено в рамката следва да бъде считано за горна граница. Въз
основа на конкретната употреба и характер на актива, всяка НАТО структура може да прилага по-кратък полезен живот, ако е уместно. Направено е пояснение в самостоятелен раздел (6.4 от допълнение 1 от NAF).
На по-късен етап съдържанието на различните категории активи се определя в Счетоводни политики за Имоти, машини, съоръжения и оборудване, изготвяни и издавани от
Ръководителя на политиката за финансово отчитане (HFRP). С оглед съблюдаване на принципа за последователност, промените се отнасят и за нематериалните активи, отразени в
самостоятелен раздел (6.5 от Допълнение 1 на NAF).
 Счетоводно отчитане на Компютърни информационни системи (КИС)
(в обхвата на адаптираните МССПС 12, МССПС 17 и МССПС 31)
В рамките на действащата до този момент NAF, на субектите от НАТО е било позволено
да отчитат Сгради, машини, съоръжения и оборудване, и нематериални активи, придобити
преди 1 януари 2013 г. като 100% реализирани разходи. Въпреки това, счетоводното третиране на активи, които са КИС в процес на разработване или в процес на изграждане не
е било ясно регламентирано.
Наред с това, критериите за контрол са били двусмислени и двупосочни при определянето на това кой (доставчикът на активи/услуги или крайният потребител) има основната
отговорност да отчита и признава Имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи в неговите финансови отчети.
За да се даде яснота коя структура на НАТО носи отговорност за отчитане и признаване
на активите, свързани със системите на КИС и в съответствие със собствеността и контрола
върху активите, които представляват КИС, както е посочено в Хартата на NCIА, в прерабо1

Някои сложни компоненти и части от нетекущи активи могат да бъдат идентифицирани като
стратегически запаси, ако се считат за съществени за ефективното действие и използване на даден
актив и не могат да бъдат лесно заменени от търговската мрежа или не могат да бъдат закупени
поради пазарните решения за затваряне на производствените линии. Например, частите на
двигателя на въздухоплавателното средство и резервните части за поръчкови елементи на
комуникационните системи са вид стратегически запас.
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тената счетоводна рамка се предлага адаптирана промяна в това направление. В нея се посочва, че в NAF в рамките на модификациите на МССПС 17 и МССПС 31, NCIА като основен доставчик на информационно-комуникационни услуги в Алианса (т.е. активи с характер
на КИС и IT способности) на командването на НАТО упражнява необходимата степен на
контрол за отчитане и признаване на тези активи в собствените си финансови отчети. Следователно в определените срокове, собствеността върху всички активи (включително правата върху интелектуалната собственост) и инфраструктурата, както и КИС-активи и ИТинфраструктура следва да бъде прехвърлена от настоящите командвания на НАТО на
NCIА.1
Изясняването на принципа "кой субект упражнява контрол" е важна стъпка с дълбоки
последици за начина, по който NCIА отчита и признава съответните активи, представляващи КИС, включително тези от тях, които са в процес на разработване, изграждане и развитие.
Като следствие, след влизането в сила на преработената счетоводна рамка, NCIА се задължава да капитализира всички активи, които представляват КИС като:
- Имоти, машини, съоръжения и оборудване или
- Нематериални активи и съответно;
- Активи, които са с характер на КИС и са в процес на изграждане и развитие (CIS
assets under construction and under development).
Конкретното изясняване е предложено в три самостоятелни раздела (6.3, 6.4 и 6.5 от допълнение 1 на NAF).
Към 2016-та година за счетоводни цели, NCIА отразява активи в процес на изграждане и
в процес на разработване като разход в рамките на обхвата на МССПС 11.
От своя страна NCIА поиска преходен период, осигуряващ възможност за преминаване
към прилагането на тези значителни промени и за постигане на изискваното конструктивно
подобрение при отчитането на активи, представляващи КИС в процес на изграждане и развитие и съответните нематериални активи (най-често с характер на IT, права, интелектуална
собственост и пр.). По изложените причини се приема тази промяна да влезе в сила за отчетния период, започващ от 1 януари 2018 г. Това представлява адаптация, която ще се
прилага за всички нови програми за изграждане и развитие (R&D) на КИС, стартиращи
след тази дата, но също така и за съществуващите програми за изграждане и развитие
(R&D), които продължават след 1 януари 2018 г.
Също така от 1 януари 2018 г. в бележките към финансовите отчети на NCIА се предвижда допълнително оповестяване на типове и местонахождения на активи, които са били в
процес на изграждане преди 1 януари 2018 г. Адаптирането по тези два пункта, засягащи
съществено дейността на NCIА и нейните конкретни контрагенти е разяснено в два самостоятелни раздели (6.4 и 6.5 от допълнение 1 от NAF).
Приемането, одобряването и съответно прилагането на специфични счетоводни политики и вътрешни правила за такива многонационални съюзи какъвто е НАТО, е от ключово
значение с оглед осигуряване на:
- прозрачност, уместност, справедливост, ефективност, рационалност, ефикасност, икономичност, добро управление и оптимизиране на общия бюджет на съответната съюзна
организация;
- управлението на риска, предотвратяване и разкриване на измами, осигуряване на условия и среда за изпълнение функциите на вътрешния и външния одит, и обезпечаване на
информационната база на вътрешния контрол при дейностите на всички структури и органи
на НАТО.
1
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Финансовите контрольори на НАТО са отговорни за придържането към счетоводната
рамка на НАТО, адаптирана на база МССПС и за установяване на това как се прилагат съответните счетоводни политики в отделните отчетни единици. Те също така са отговорни за
обобщаване на всички важни въпроси, свързани с прилагането на преработената рамка и
тяхното поставяне пред Ръководителя на политиката за финансово отчитане, както и за
тълкуване на всички други изисквания по адаптирането на МССПС.
Правомощия да одобрява допълнително модифициране на текстове от МССПС като
адаптирана счетоводна рамка за НАТО има единствено Северноатлантическия съвет.
Съветът за политика и планиране на ресурсите (RPPB) отговаря за мониторинга върху
коректното приложение и съблюдаване на адаптираната спрямо МССПС счетоводна рамка,
като внимателно проучва и оценява необходимостта от по-нататъшни промени, преди да
направи препоръки за одобрение от Съвета.
Ръководителят на политиката за финансова отчетност подпомага работата на RPPB,
като координира, от името на RPPB, с финансовите контрольори изискването за допълнителни промени (при необходимост адаптиране) и чрез предоставяне на актуални доклади за
постигнатия напредък по отношение на спазването на Счетоводната рамка на НАТО от
всички отчитащи се структури.
Заключение
В рамките на настоящото изложение, стремежът беше да се очертаят основни причини,
обясняващи наличието на обективна потребност от прилагането на специфични счетоводни
политики, както и да се маркират някои особености (особени вътрешни правила, възприети
от НАТО) при отчитане на съюзническите фондове и разходването на общите финансови,
материални и нематериални ресурси в международни съюзни организации.
Като обобщение в доклада на Съвета по политика и планиране на ресурсите се достига
до констатацията, че NAF като цяло отговаря на общите счетоводни изисквания на Алианса,
но нейното прилагане продължава да бъде предизвикателство за момента. С преработената
NAF се допринася подобряване в качеството на финансовото отчитане, но с това не се решават редица съществени затруднения, пред които са изправени някои ключови структури
на НАТО, по-специално ACO, NCIА и NSPА.
По-нататъшни адаптации и следващо преработване на NAF в близко бъдеще са само
част от отговора за посрещането на съществуващите нерешени проблеми при счетоводното
отчитане на ресурсите и съответните разходи, съпровождащи дейностите в структурите на
НАТО. Необходими са повече усилия и ангажимент за изпълнение на мерки, осигуряващи
последователно прилагане на счетоводните политики при отчитане (съответно признаване
във финансовите отчети) на активите, услугите, доставките, финансирането, изграждането и
развитието (R&D) в структурите на Алианса. Необходими са и допълнителни мерки за подобряване на счетоводните и логистични информационни системи в структурите на НАТО,
за да се осигурят по-ефективни процеси на управление, финансова прозрачност и отчетност.
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Аннотация
Деятельность производственных предприятий связана с использованием материальных, трудовых
и других ресурсов, расходование которых отражается в составе расходов. Увеличение расходов может
означать как изменение ситуации на рынке, так и на самих предприятиях в процессе производства и
сбыта продукции, управленческой, инвестиционной и финансовой деятельности.
Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что в
структуре расходов предприятий постоянно растет удельный вес расходов, связанных с управлением
предприятием и сбытом продукции, то есть накладных расходов. Это объясняется усложнением задач
управления и, как следствие, ростом численности управленческого персонала, его квалификационного
уровня, необходимостью расширения использования компьютерной техники в управлении и современных средств коммуникации. В условиях мощной конкуренции на рынках определенных товаров,
работ, услуг, затраты на производство продукции могут быть меньше и не так важны, как расходы на
сбыт, ведь недостаточно выработать продукт, необходимо его еще и реализовать, причем с максимальной выгодой для предприятия. Поиск новых рынков сбыта продукции, рост расходов на рекламную деятельность вызывают увеличение расходов на сбыт на производственных предприятиях.
Одним из важных факторов эффективной деятельности предприятий является оптимизация накладных расходов. Она обеспечивает конкурентоспособность продукции и стабильный экономический
рост предприятий, а реализуется с помощью управления затратами.
Исследование теоретических аспектов управления накладными расходами показало необходимость реализации таких функций как: планирование, организация, координация и регулирование,
стимулирование снижения издержек, контроль, учет, анализ.
Для обеспечения управления затратами важным является исследование сущности и классификации затрат, аналитических инструментов управления затратами.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что накладные расходы представляют собой
затраты, состав которых ограничивается следующими критериями:
1) расходы носят комплексный характер (каждая статья накладных расходов включает различные
по экономическому содержанию расходы: материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизацию зданий, сооружений и оборудования и т.д.);
2) расходы не создают физическую или вещественную основу продукта;
3) расходы связаны с обслуживанием процессов производства и продажи или с управлением организацией в целом или ее подразделениями.
Для эффективного управления накладными расходами их группируют по различным признакам.
Классификация расходов должна отражать все особенности статей затрат, разграничивать их функциональную роль. Такой подход позволяет определить целесообразность и эффективность формирования статей затрат, их адресность.
В научной литературе рассматривают следующие основные признаки классификации накладных
расходов: по отношении к производственному процессу, видам продукции, экономическому содержанию, целевому назначению , степени влияния объема производства на уровень расходов, месту воз1
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никновения затрат , календарным и отчетным периодам, функциям управления, уровню планирования
и контролируемости, в зависимости от целесообразности их проведения, степени обобщения, степени
зависимости от принятия решений, порядка исчисления .
Существующую систему классификационных признаков накладных расходов целесообразно дополнить следующими: объект прогнозирования, объем деятельности, выбранный вариант управленческого решения.
Важная роль в процессе управления накладными расходами отводится анализу. На этом этапе
происходит корректировка, обработка первичной информации об уровне и динамике накладных расходов, влиянии факторов на их величину, предоставляется аналитическая интерпретация полученных
результатов.
Под системой показателей в аналитическом инструментарии необходимо понимать некоторое
упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимосогласованных показателей, характеризующих
основные и частные стороны предмета исследования. От того, насколько качественно она составлена,
зависят результаты экономического анализа.
Правильно сформированный аналитический инструментарий управления накладными расходами
позволит менеджменту предприятия находить новые способы их оптимизации и обеспечит повышение эффективности деятельности предприятия.
OVERHEADS: SUBSTANCE, CLASSIFICATION,
ANALYTICAL MANAGEMENT TOOLS
Abstract
The activity of production enterprises is connected with the use of material, labor and other resources, the
expenditure of which is reflected in their expenses. An increase in expenses may be caused by both change of
the situation on the market and by changes on the enterprises themselves in the process of production and
marketing of products, management, investment and financial activities.
The results of research performed by domestic and foreign scientists indicate that share of expenses
associated with the management of the enterprise and distribution of products, which represent overheads, in
total expenses of enterprises, continuously increase. This is explained by complication of management tasks
and, as a consequence, by the growth of the number of management personnel, its qualification level, the
need to expand the use of computer technology in the management and use of modern means of
communication. In conditions of intense competition on the markets of certain goods, works, services,
production costs may be less and not as important as distribution costs, since it is not enough to produce a
product, it is necessary to realize it with the maximum benefit for the enterprise. The search for new markets
for products, growth of expenses for advertising activity causes an increase in distribution costs at
manufacturing enterprises.
Optimization of overheads is one of the important factors in the effective operation of enterprises. It is
realized through costs management and ensures the competitiveness of products and the stable economic
growth of enterprise.
The study of theoretical aspects of overhead management revealed the need for implementation of such
functions as: planning, organization, coordination and regulation, stimulation of cost reduction, control,
accounting, analysis.
It is important to study the nature and classification of costs, analytical cost management tools in order to
ensure cost management.
The research, which was conducted, provided ability conclusion that overheads represent the costs, the
composition of which is limited to the following criteria:
1) сosts are complex (each item of overheads includes various expenses in economic terms: material
costs, labor costs, depreciation of buildings, structures and equipment, etc.);
2) expenses do not create the physical or material basis of the product;
3) costs are related to the maintenance of the production and distribution processes or with the
management of the organization as a whole or its divisions.
Overheads are grouped according to various features for the purpose of their efficient management.
Classification of costs should reflect all the features of the cost items and differentiate their functional role.
Such approach allows determining the expediency and effectiveness of the formation of articles of
expenditure and their targeting.
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The following main features which are used for classification of overheads are considered in the scientific
literature: classification in relation to the production process, by types of products, by economic content, by
intended purpose, by degree of influence of the volume of production on the level of expenditure, by place of
occurrence of costs, by calendar and reporting periods, management functions, by level of planning and
controllability, depending on the expediency of their occurrence, by degree of generalization, by degree of
dependence on decision-making, by order of calculation.
It is considered to be expediently to supplement the existing system of classification features of overheads
by the following: the object of forecasting, the volume of activity, the chosen version of management
decision.
An important role in the management of overhead costs is given to the analysis. At this stage, correction
and processing of primary information on the level and the dynamics of overheads, on the influence of factors
on amount of overheads are done and analytical interpretation of the results is provided.
The system of indicators in the analytical toolkit is to be treated as some orderly set of interconnected and
mutually agreed indicators characterizing the main and individual aspects of the subject of the research. The
results of the economic analysis depend on how well his system is compiled.
A well-formed analytical toolkit for overheads management will allow enterprise management to find
new ways to optimize them, which will result in increase of efficiency of activities of the enterprise.

Деятельность производственных предприятий связана с использованием материальных,
трудовых и других ресурсов, расходование которых отражается в составе издержек. Рост
расходов может быть вызванный как внешними изменениями, так и изменениями в производственной, сбытовой, управленческой, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия.
В соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 (П(С)БУ 16) "Расходы" под расходами понимают "уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или увеличения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала
(за исключением уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения собственниками) за отчетный период" [10].
Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том,
что в структуре расходов предприятий постоянно растет удельный вес расходов, связанных
с управлением предприятием и сбытом продукции, то есть накладных расходов. Это объясняется усложнением задач управления и, как следствие, ростом численности управленческого персонала, его квалификационного уровня, необходимостью расширения использования компьютерной техники в управлении и современных средств коммуникации. В условиях усиления конкуренции на рынках определенных товаров, работ и услуг, затраты на производство продукции становятся относительно менее важными по сравнению с затратами
на сбыт: продукцию необходимо не только изготовить, но и реализовать с максимальной
выгодой для производителя. Поиск новых рынков сбыта, рост расходов на рекламу товара
вызывают повышение расходов на сбытовую деятельность субъектов хозяйствования.
В течение последнего времени поведение накладных расходов, их сущность и аналитическое обеспечение управления расходами исследовали такие учѐные, как: Ю. Нестеренко,
К. Юрченко, Ф. Бутинець, В. Палий, В. Кмить, Г. Партина, А. Загородний, О. Волкова, Г.
Савицкая, С. Мошенский, О. Олийнык, М. Болюх, В. Бурчевский, Т. Рзаева, А. Поршнев, А.
Кибанов, В. Гунин, Т. Карпова, В. Керимов.
Важным в управлении накладными расходами является их оптимизация, так как она положительно влияет на конкурентоспособность продукции и, как следствие, обеспечивает
стабильный экономический рост предприятия.
Управление накладными расходами на предприятиях предусматривает решение ряда задач (рис. 1).
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Исследование теоретических аспектов управления накладными расходами, освещенных
в работах ученых, показало необходимость реализации таких функций как: планирование,
организация, координация и регулирование, стимулирование снижения издержек, контроль,
учет, анализ. Эти функции предусматривают непосредственное управляющее воздействие
на процесс формирования накладных расходов и создание необходимого информационного
поля для принятия обоснованных управленческих решений.
1. Планирование накладных расходов осуществляется одновременно с разработкой плана деятельности предприятия и предусматривает определение ожидаемых затрат на освоение новых рынков сбыта, разработку и выпуск новой продукции, увеличение мощности
предприятия, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Cформировано авторами на основе: [6; 8; 9]
Рис. 1. Основные задачи управления накладными расходами на промышленных предприятиях

2. Организация управления накладными расходами определяет каким образом на предприятии управляют затратами, характеризует задействованный персонал предприятия, сроки
реализации мероприятий, информационное обеспечение, методы управления.
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3. Координация и регулирование накладных расходов – это: сравнение фактических затрат с запланированными; выявление отклонений и разработка оперативных мероприятий по
их устранению. Своевременная координация и регулирование затрат позволяют предприятию достигать запланированных экономических результатов деятельности.
4. Целью стимулирования снижения накладных расходов является использование таких
способов воздействия на участников производства, которые заставляют их соблюдать установленные нормы, лимиты расходов и находить резервы их снижения.
5. Учет, как обязательное условие информационного обеспечения системы управления
накладными расходами, может включать следующие этапы:
– выбор методики учета и признания расходов на основе законодательных актов и учетной политики предприятия;
– обоснование методики калькуляции себестоимости продукции с отражением специфики производственного процесса;
– разработка внутреннего плана счетов;
– разработка форм внутренней отчетности по расходам в разрезе отдельных видов продукции и центров ответственности;
– разработка программного обеспечения учета;
– разработка информационно-технологических карт с указанием ответственных лиц за
предоставление информации и форм отчетности в срок.
6. Анализ накладных расходов включает получение первичной информации о состоянии
затрат, ее систематизацию, обработку и корректировку, аналитическую интерпретацию
полученных результатов. Реализация функции анализа включает следующие этапы:
– сбор данных о накладных расходах в разрезе центров ответственности и отдельных
видов продукции;
– анализ структуры накладных расходов в целом по предприятию, в разрезе отдельных
видов продукции и видов деятельности с помощью АВС-анализа;
– анализ динамики накладных расходов по абсолютной величине, по структуре и по отдельным центрам ответственности;
– анализ отклонений от плановых показателей и определение причин;
– осуществление анализа безубыточности, запаса прочности и доходности для каждого
вида продукции;
– обоснование уровня расходов, который будет обеспечивать целевую прибыль с учетом
влияния факторов внешней среды и выбор наиболее эффективных управленческих решений.
6. Контроль обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие различных операций и процессов в деятельности предприятия. Его можно рассматривать как особый вид деятельности,
осуществляемой в системе производственных отношений, или совокупность действий руководителей отделов и служб, осуществляющих контроль и управление производственной
деятельностью. Целью контроля является предупреждение действий, которые негативно
влияют на достижение целей предприятия.
Основными задачами контроля на производственных предприятиях в процессе управления затратами являются: контроль за достижением целей и прогнозов; контроль за отклонением между целевыми и прогнозными значениями расходов; контроль за целесообразностью и законностью хозяйственных операций; контроль за достижением плановых (целевых)
затрат структурных подразделений и центров ответственности; предупреждения потерь и
бесхозяйственности; проверка обоснованности принимаемых управленческих решений и их
результатов; контроль за сроками выполнения заданий; предоставление оперативной информации о выполнении хозяйственных процессов и определение отклонений от плановых
показателей.
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Контроль должен проводиться систематически с использованием всего комплекса бухгалтерской, статистической и оперативной информации (производственной, технической,
технологической, аналитической, нормативной, плановой), сформировавшейся внутри хозяйствующего субъекта. Он рассматривается как система активного воздействия на хозяйственные процессы путем анализа причин и условий возникновения накладных расходов и
потерь, оперативного выявления отклонений фактических значений от запланированных.
Для обеспечения управления затратами важным является исследование их сути (табл. 1),
классификации и аналитических инструментов управления.
Таблица 1
Определение понятия "накладные расходы"
Автор
К. Г. Юрченко [13, с. 59]
Ф. Ф. Бутинец [1, c.152]

В. Ф. Палий [8, c.125]
Г. О. Партин и А. Г. Загородний [9, c. 49]
В. М. Кмить [6, c. 51]
А. Г. Поршнев, А. Я. Кибанов, В. Н. Гунин [11, c. 551]
О. Н. Волкова [2, c. 91]

Т. П. Карпова [4, c. 100]

В.Е. Керимов [5, c. 63]

Определение сущности понятия "накладные расходы"
"Это все другие расходы, которые не участвуют в создании продукта,
но необходимы и как бы накладываются на технологический процесс
сверх технологических расходов"
"…расходы, не связанные непосредственно с технологическим процессом изготовления продукции, а образующиеся под влиянием определенных условий работы по организации, управлению и обслуживанию производства"
"Расходы, которые не создают непосредственно субстанцию продукта
и которые трудно отнести на конкретный вид продукта, но они необходимы для его производства"
"Совокупность косвенных расходов, которые не могут быть отнесены
к определенным видам продукции экономически целесообразным
путем"
"Расходы на управление и обслуживание производства и сбыта продукции, влияющие на финансовый результат предприятия"
"Расходы связанные с организацией, обслуживанием производства и
управлением предприятием, с процессом реализации продукции (для
производственного предприятия), а также налоги, сборы и отчисления, отнесенные на себестоимость продукции и услуг"
"Расходы, сумму которых невозможно отнести к конкретному объекту учета и их распределяют между несколькими объектами (единицами продукции, группами клиентов, торговыми залами – в зависимости от того, что является объектом учета затрат)"
"Это расходы на обслуживание, управление производством и предприятием: общепроизводственные и общехозяйственные расходы,
которые обусловлены подготовкой, организацией, обслуживанием и
управлением"
"Расходы, которые создаются в связи с организацией, обслуживанием
производства, реализацией продукции и управлением. Они состоят из
управленческих и коммерческих расходов"

Таким образом, накладные расходы представляют собой затраты, состав которых определяется следующими критериями:
1) они носят комплексный характер (каждая статья накладных расходов включает различные по экономическому содержанию расходы: материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизацию зданий, сооружений и оборудования и т.д.);
2) они не создают физическую или вещественную основу продукта;
3) они связаны с обслуживанием процессов производства и продажи, с управлением организацией в целом или ее подразделениями.
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Для эффективного управления накладными расходами их группируют по различным
признакам, поскольку классификация расходов должна: в полной мере отражать все особенности отличия одних статей затрат от других; разграничивать их функциональную роль,
в соответствии с которой каждый компонент затрат выполняет конкретную функцию. Такой
подход позволяет с большей основательностью определить целесообразность и эффективность формирования статей затрат и их адресность.
В научной литературе рассматривают следующие основные признаки классификации
накладных расходов: по отношению к производственному процессу, видам продукции (работ, услуг), экономическому содержанию (элементам затрат), целевому назначению (калькуляционным статьям), степени влияния объема производства на уровень расходов, месту
возникновения затрат, календарным и отчетным периодам, функциям управления, уровню
планирования и контролируемости, в зависимости от целесообразности их проведения,
степени обобщения, степени зависимости от принятия решений, порядку исчисления и т. п.
Наиболее распространенными из вышеперечисленных классификаций являются группировки накладных расходов по целевому назначению и месту возникновения. В процессе
управления эти расходы группируют по следующим статьям: общепроизводственные расходы; административные (общехозяйственные) расходы; расходы на сбыт (внепроизводственные или коммерческие, расходы); прочие операционные расходы (рис. 2). Отдельные
статьи могут быть детализированы [7, с. 258].
Накладные расходы предприятия

Себестоимость реализованных
производственных запасов

Другие расходы

Расходы от обесценения запасов

Расходы на обслуживание
сбытовой деятельности предприятия

Расходы на сбыт

Расходы на управление сбытом
продукции

Административные расходы на
обслуживание производства

Административные расходы
Административные расходы на
управление предприятием

Расходы на эксплуатацию машин
и оборудования

Расходы на организацию производства

Расходы на управление производством

Общепроизводственные расходы

Рис. 2. Состав накладных расходов предприятия

Общепроизводственные расходы – это косвенные расходы, связанные с организацией
производства и руководством цехами, бригадами, отделениями и иными структурными
подразделениями предприятия. П (С) БУ 16 "Расходы" определяет их детализированный
состав, который дополняется в соответствии с Налоговым кодексом Украины такими расходами, как: расходы, связанные с подтверждением соответствия продукции системе качества, системе управления качеством, экологического управления окружающей средой, персонала; расходы, связанные с разведкой / доразведкой и обустройством нефтяных и газовых
месторождений (за исключением расходов на сооружение любых скважин, используемых
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для разработки нефтяных и газовых месторождений, понесенных с момента зачисления
таких скважин в эксплуатационный фонд, а также других расходов, связанных с приобретением / изготовлением основных средств, подлежащих амортизации [12].
Важным, с точки зрения управления затратами, является разделение общепроизводственных расходов на постоянные и переменные. К постоянным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и управление производством, которые остаются
неизменными (или почти неизменными) при изменении объема продукции и неизменной
величины технической производственной мощности. Постоянные общепроизводственные
расходы распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения
(часов работы, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и т. п.) Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы включаются в состав себестоимости
реализованной продукции (работ, услуг) в периоде их возникновения. Общая сумма распределенных и нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов не может
превышать их фактической величины.
К переменным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и
управление производством (цехов, участков), которые изменяются в зависимости от изменения объема продукции. Эти расходы распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов работы, заработной платы, объема деятельности,
прямых расходов и т.п.) исходя из фактической мощности отчетного периода.
Согласно национальному П (С) БУ 16 "Расходы", из общей суммы накладных расходов,
только часть общепроизводственных расходов включается в производственную себестоимость произведенной продукции, а все остальные списываются на финансовые результаты
[10]. Перечень и состав переменных и постоянных общепроизводственных расходов устанавливает предприятие, что отражается в учетной политике.
Административные расходы, расходы на сбыт и прочие операционные расходы имеют
комплексный, конкретный состав, который определяется П (С) БУ 16 "Расходы". Такие
расходы связаны с обслуживанием производства и управлением в масштабе всего предприятия.
Существующую систему классификационных признаков накладных расходов можно дополнить следующими:
1) за объектом прогнозирования: прогнозируемые (предполагаемые) и непрогнозируемые накладные расходы (непроизводительные выплаты, доля накладных расходов в расходах
на брак и т.п.);
2) за вариантом управленческого решения: релевантные (накладные расходы, на которые оказывает влияние выбранный альтернативный вариант решения. Это, как правило, налоги, расходы на внутризаводское перемещение грузов) и нерелевантные (остаются неизменными при любом из выбранных вариантов управленческих решений – расходы на содержание зданий, сооружений, амортизационные отчисления и т.п.). Невозможно привести
перечень релевантных и нерелевантных расходов для каждого конкретного случая, потому что
некоторые затраты могут быть релевантными в одном случае и нерелевантными – в другом).
3) за объемом деятельности – переменные, постоянные, дискретные (к переменным относят расходы, величина которых изменяется по мере изменения объема деятельности и
степени интенсивности работ. К постоянным – затраты, сумма которых остается условно
постоянной независимо от изменений объема деятельности. Дискретные накладные расходы – расходы, постоянные для конкретного объема деятельности, но имеющие способность возрастать на определенную величину со значительным ее ростом).
Определение направлений практического использования группировок затрат, в том числе классификаций накладных расходов, является важной задачей управления. Это помогает
определить значение каждой группы расходов в системе управления издержками.
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Классификация расходов должна в полной мере отражать все характерные признаки, по
которым отличаются одни статьи затрат от других, разграничивать их функциональную
роль, в соответствии с которой каждый компонент затрат выполняет конкретную функцию.
Такой подход позволяет с большей основательностью определить целесообразность, эффективность формирования статей затрат и их адресность.
Важная роль в процессе управления накладными расходами отводится анализу, в результате которого происходит корректировка, обработка первичной информации о состоянии накладных затрат; их систематизация и расчеты; предоставляется аналитическая интерпретация полученных результатов. В современных условиях управления затратами функциональная нагрузка аналитической подсистемы смещается от контрольной к консультационно-координационной. Анализ, как составляющая процесса подготовки управленческих решений, должен включать следующие шесть этапов (рис. 3).

Сформировано авторами на основе: [1; 3; 7]
Рис. 3. Этапы анализа накладных затрат для обоснования управленческих решений

Выполнение аналитических процедур предполагает применение определенного аналитического инструментария, который широко позиционируется учеными аналитиками, как
систематизированная совокупность аналитических инструментов, включающих: методы,
модели, методики, алгоритмы, приѐмы, стандарты, индикаторы, параметры, показатели
(системы показателей) [3].
Аналитический инструментарий мы предлагаем рассматривать, как элемент системы
экономического анализа и как совокупность источников информационного обеспечения
системы аналитических показателей, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
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мости, базирующихся на надлежащей организации бухгалтерского учета и классических
методах экономического анализа.
Под системой показателей в аналитическом инструментарии необходимо понимать некоторое упорядоченное их множество, которое характеризует основные и частные стороны
предмета исследования. От того, насколько качественно она составлена, зависят результаты
экономического анализа. Качественно сформированная отчетность позволит провести расчет аналитических показателей, обеспечивая достоверность полученных результатов, и, как
следствие, эффективно и более рационально управлять накладными расходами.
Считаем, что в процессе управления важно также определить влияние факторов на составляющие накладных расходов (табл. 2).
Таблиця 2
Основные факторы изменения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
№
п/п
1
1.

Статья затрат

Факторы изменения затрат

2

3

Расчет влияния

Заработная плата руководителей и специалистов предприятия (ЗП)

4
ЗП = ЧП ∙ СЗ,
Изменение численности персонала (ЧП) ΔЗПЧП = ΔЧП ∙ СЗ0,
и средней зарплаты (СЗ)
ΔЗПСЗ = ЧП1 ∙ ΔЗП

Содержание основных
средств:
– амортизация (А)
– освещение, отопление,
водоснабжение (О)

Изменение стоимости основных
средств (ОС) и норм амортизации (НА)
Изменение норм потребления (НП) и
стоимости услуг (Ц)

А = ОС ∙НА,
ΔАОС = ΔОС ∙ НА0,
ΔАНА = ОС1 ∙ ΔНА,
2.
О = НП ∙ Ц,
ΔОНП = ΔНП ∙ Ц0,
ΔОЦ = НП1 ∙ ΔЦ
Затраты на текущий ремонт,
ЗР = Q ∙ Ц,
Изменения объема робот (Q) и их стои3.
испытания, исследования
ΔЗРQ = ΔQ ∙ Ц0,
мости (Ц)
(ЗР)
ΔЗРЦ = Q1 ∙ ΔЦ
Изменение количества машин (КМ) и
СТ = КМ ∙ ЗС,
Содержание легкового
4.
затрат на содержание одной машины
ΔСТКМ = ΔКМ ∙ ЗС0,
транспорта (СТ)
(ЗС)
ΔСТЗС = КМ1 ∙ ΔЗС
ЗК = К ∙ Д ∙ОД,
Количество командировок (К), средняя
Затраты на командировки
ΔЗКК = ΔК ∙ Д0 ∙ ОД0,
5.
продолжительность (Д), средняя оплата
(ЗК)
ΔЗКД = К1 ∙ ΔД ∙ ОД0,
одного дня командировки (ОД)
ΔЗКСД = К1 ∙ Д1 ∙ ΔОД
Затраты на содержание
ЗО = ЧО ∙ ЗП,
Численность работающих в охране
6.
работников охраны предпΔЗОЧП = ΔЧО ∙ ЗП0,
(ЧО) и их зарплата (ЗП)
риятия (ЗО)
ΔЗОЗП = ЧО1 ∙ ΔЗП
Количество человеко-дней простев
ОП = ДП ∙ ОД,
7.
Оплата простоев (ОП)
(ДП) и оплата за один день простоя
ΔОПДП = ΔДП ∙ ОД0,
(ОД)
ΔОПОД = ДП1 ∙ ΔОД
Потери от порчи, нехватки
ЗМ = КМ ∙ Ц,
Количество материалов (КМ) и их
8.
материалов і продукции
ΔЗМКМ = ΔКМ ∙ Ц0,
стоимость (Ц)
(ЗМ)
ΔЗМЦ = КМ1 ∙ ΔЦ
Налоги і отчисления, отне- Изменения размера налоговой базы
Н = НБ ∙ СП,
9.
сенные на себестоимость
(НБ) і процентных ставок налогообло- ΔННБ = ΔНБ ∙ СП0,
продукции (Н)
жения кожного вида (СП)
ΔНСП = НБ1 ∙ ΔСП
ЗТ = Q ∙ Ц,
Затраты на охрану труда
Изменение объѐма затрат (Q) и их сто10.
ΔЗТQ = ΔQ ∙ Ц0,
(ЗТ)
имости (Ц)
ΔЗТЦ = Q1 ∙ ΔЦ
Разработано авторами на основе: [7; 10]
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Таким образом, правильно сформированный аналитический инструментарий управления
накладными расходами позволит менеджменту предприятия находить новые способы их
оптимизации, разрабатывать мероприятия, реализация которых обеспечит снижение накладных расходов. В программе мероприятий необходимо конкретизировать: статью расходов и факторы их снижение; перечень конкретных действий и лиц, ответственных за реализацию мероприятия; стоимость мероприятия; плановый годовой эффект от его внедрения и
сроки выполнения.
Залогом успешной реализации программы мероприятий по оптимизации накладных расходов может быть:
– качественное планирование и выполнение проекта оптимизации затрат;
– независимая экспертиза мероприятий с привлечением внешних экспертов и консультантов;
– стимулирование персонала и высокая заинтересованность руководства в реализации
программы;
– привлечение надежных источников финансирования для реализации затратных мероприятий.
Реализация программы сокращения накладных расходов и создание механизма регулярной их оптимизации позволит предприятию наращивать объѐмы реализации продукции и
повышать эффективность бизнеса.
Таким образом:
1) в рыночных условиях хозяйствования стало очевидным, что наиболее управляемыми,
с позиций поиска резервов экономии, роста прибыли и рентабельности на предприятии,
которое определило программу производства и сбыта продукции, становятся не основные, а
накладные расходы. Именно поэтому управление накладными расходами не является самоцелью, а необходимой предпосылкой для повышения эффективности деятельности;
2) эффективное управление затратами предприятия предусматривает исследование их
сути и разработку научно обоснованной классификации. Определение направлений практического использования классификации накладных затрат является важной задачей, в результате решения которой можно определить место каждой группы расходов.
Распределение расходов по различным классификационным признакам зависит от поставленных управленческих задач. Анализ предложенных в экономической литературе классификаций свидетельствует о том, что в их перечень необходимо включить такие классификационные признаки как объект прогнозирования, объект деятельности и выбранный
вариант управленческого решения;
3) современные условия функционирования предприятий значительно расширяют функциональную нагрузку аналитической составляющей в управлении накладными затратами.
Поэтому анализ целесообразно рассматривать как элемент системы управления, который
позволяет оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения накладных расходов, собрать информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений.
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ОРГАНИЗАЦИЯТА – ОБЛИКЪТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
доц. д-р Райна Начева

От далечното време на формирането на счетоводството като организирана система за
създаване на информация, до наши дни, неговото развитие се мотивира неизбежно от потребностите на управлението на стопанската система. Това определя обществената обоснованост на счетоводната теория и на счетоводната практика във всички развити общества от
модела на управление на икономиката. Затова днес говорим за счетоводство на
социалистичeска планова икономика и за счетоводство на пазарна икономика.
Това, което придава характерния облик на счетоводството при всяка една обществена
формация , е неговата организация, защото тя се изгражда в съответствие с възприетия метод на управление на икономиката. Неговата промяна не засяга предмета и метода на счетоводството. Те остават непроменени защото се развиват и усъвършенстват под влиянието на
други фактори – развитието на материалното производство и на човешкото познание.
По своята същност организацията на счетоводството е съвкупност от предварително обмислена и обоснована единна система от правила, изисквания, концепции, модели, бази и
др. под., за съгласувано осъществяване на отчетния процес във всички стопански единици..
В своя функционален аспект тя създава необходимата подреденост на работата на счетоводния апарат, а в технологичния си аспект създава необходимата подреденост на самия
отчетен процес.По-интересен за нас за целите на тезата ни е технологичният аспект на организацията на счетоводството.
Главната цел на организацията на счетоводството е да осигури необходимата съгласуваност на отчетния процес в стопанските единици и с това да направи тяхната информация
съпоставима. За да се постигне тази цел организацията на счетоводството и при социалистическото стопанство и при пазарното стопанство е единна и задължителна.С това каточели
се изчерпва общото между тях. По-нататъшният анализ откроява съществени различия.
В условията на пазарно регулирано стопанство предприятията са самостоятелни икономически единици с пряк достъп до пазара и това е отправният момент при изграждането на
организацията на счетоводството. Нейният най-съществен отличителен белег е правото на
предприятието на счетоводна политика, т.е. на такава организация на отчетния процес, която, без да излиза от рамките на нормативно регламентираната в счетоводните стандарти
организация на счетоводството, изразява индивидуалния подход на ръководството на предприятието към отчитането на дейността и представянето на счетоводната информация във
финансовия му отчет. Това дава възможност на ръководния екип да реагира адекватно на
конкретните условия на работа на предприятието и на външната среда при моделирането на
себестойността и на финансовия резултат. Но това всъщност е право на рационални решения на мениджърския екип за защита на капитала. Такава възможност не се предвиждаше в
организацията на счетоводството при социализма, защото, в съответствие с плановото управление на икономиката, държавното предприятие изпълняваше плановата си задача, определена от неговия собственик – държавата, олицетворена в държавния планиращ орган, и
не собственото му ръководство, а външен орган в лицето на стопанското обединение управляваше неговата дейност. В съответствие с това счетоводството се осъществяваше стриктно
според указанията на Министерството на финансите и на висшестоящата организация на
предприятието и информацията се създаваше и предаваше на този орган.
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Можем безусловно да приемем, че именно правото на предприятията да провеждат своя
счетоводна политика придава на счетоводството при пазарна икономика облика на счетоводство на бизнеса. Когато предприятието е избрало и прилага счетоводна политика в
съответствие със Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти се приема, че във
финансовия си отчет то представя вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.
А това означава, че то представя достоверно във финансовия си отчет резултатите от операциите и събитията в съответствие с определенията и критериите за признаване на активите
и пасивите, на приходите и разходите и на собствения капитал, възприети в концептуалната
рамка на Международните и Националните счетоводни стандарти.
Важна отличителна страна на съвременната организация на счетоводството е последователното прилагане на изискването за икономическа изгода в ресурсите. Благодарение на
него бе призната за отчетен обект една нова група активи, а именно групата на нематериалните активи. При тяхното отчитане имуществото, разходите за дейността и финансовият
резултат на преприятието получиха по-пълно и правилно формиране. Следствие на приемането на икономическата изгода в ресурсите като критерий за признаване на активите е и
правото, но и задължението на предприятието, да изписва от баланса си активи, загубили
икономическата си пригодност и да отнася тяхната стойност в разходите. Това е в унисон с
изискването за вярно и честно представяне на състоянието и на реализирания финансов
резултат и в пълно противоречие със съществуващата практика при социалистическата
икономика обезценяването и бракуването на нетърсени и негодни ресурси да се осъществава само след разпореждане на съответен орган на държавата-собственик. Продължение на
тази линия на ограничения е и фондовото използване на паричните средства на предприятията, резултат от което беше замразяването на големи средства в различни фондови сметки
със специално предназначение и "вързване на ръцете" на ръководството на предприятието
за по-сериозни инвестиции и усъвършенствания. Отпадането на фондовото използване на
средствата е осъзнато решение за правото на самостоятелно разпореждане с ресурсите от
ръководството на пазарно ориентираното предприятие.
Особено внимание при съвременната организация на счетоводството се отделя на формирането на действителен финансов резултат за отчетния период. Средствата, чрез които то
се постига, са:
- Участие във формирането на финансовия резултат само на разходи, от които през периода са произтекли приходи и, съответно, само на приходи, за които през периода са направени разходи;
- Отразяване в края на отчетния период на всички очертали се разходи, които ще станат
реални още с настъпването на новия отчетен период и ще намалят формирания за изтеклия
период финансов резултат. Имат се предвид очерталите се загуби от обезценка на материалните запаси, както и непризнаване на очаквани приходи от увеличение на цените на материалните запаси;
– Оценяване на разходите на материални активи по цената на придобиването им, в резултат на което в себестойността на изразходените през периода активи се включва само
частта от разходите за тяхното придобиване, а не цялата сума на доставните разходи, каквато беше практиката при счетоводството на плановата икономика.
Друга отличителна черта на съвременната организация на счетоводството е защитата на
интересите на кредиторите. Това, както и посочените по-горе изисквания за формиране на
действителен финансов резултат за отчетния период, е резултат на възприетите счетоводни
принципи. По-голямата част от тях са нови за нашата счетоводна теория и практика. В своята съвкупност те осигуряват съгласувани правила за оценяване на активите и пасивите, като
водещо е изискването активите да се оценяват по действителното им парично съдържание, а
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пасивите – по нужната сума за тяхното погасяване. Принципите осигуряват още съгласувано отчитане на приходите и разходите в момента на тяхното възникване и точното формиране в съответствие с това на финансовия резултат по отчетни периоди. Значението на
принципите на счетоводството за съдържанието и качествата на счетоводната информация
може да се проследи при анализа на по-главните от тях.
Да започнем с принципа действащо предприятие. Той фактически определя счетоводната база, която следва да се приложи при изготвянето на финансовия отчет.Неизказаният
смисъл на принципа е: ще бъде ли в състояние предприятието чрез дейността се да възстанови в парична форма средствата в наличните към датата на баланса ресурси, а следователно ще може ли да погаси задълженията си към кредиторите. Ако предприятието е действащо и в предвидимо бъдеще ще остане такова, то може да представи активите си в годишния
финансов отчет по историческата или по осъвременената им стойност. Тя ще изрази действителното парично съдържание в ресурсите му. В противен случай то трябва да приложи
ликвидационна или друга счетоводна база и това ще е сигнал за кредиторите да предявят
вземанията си.Така принципът действащо предприятие е в унисон с изискването за вярно и
честно представяне.
Принцип на предпазливостта. Той, както и предходния принцип, е нов за нашата счетоводна теория и практика. Неговото възприемане цели да се осигури формирането на действителен финансов резултат. Затова не се допуска съзнателно надценяване на стойността на
активите и на печалбата. В изпълнение на това изискване бъдещите загуби (от несъбираеми
вземания например) трябва да се отчитат веднага щом станат известни, а не когато отпадне
и последната надежда за тяхното постъпление; при счетоводното третиране на стопанските
операции да се отчитат своевременно всички очертаващи се рискове и очаквани загуби (от
очертало се обезценяване на активите в края на периода например), а не да се изчаква тяхното действително настъпване; приходите да се признават само когато е несъмнено постъпването на парите, в отчета за приходите и разходите да се включват само реализирани (а не
и очаквани) печалби. У нас принципът се прилага орязано – само в частта на отчитане на
загубите от обезценяване на материалните запаси, на дълготрайните активи, на вземанията
и на провизиите за задължения.Предприятията нямат право да не признават приходи от
продажби на стоки, услуги и от използване на техни ресурси от трети лица, чието получаване при възникването им не е напълно сигурно, но за сметка на това имат право в последващ
порядък да признаят несъбираемата сума за разход, а не като корекция на сумата на първоначално признатия приход. Но и в този си вид принципът на предпазливостта позволява да
се приближи финансовият резултат до действителния му размер. Принципът на предпазливостта заедно с правото на предприятията сами да решават извършването на последващите
оценки на активите и пасивите си е нов, присъщ на пазарното регулиране подход към оценяването на стойността на активите и на печалбата. Предишната практика да се преоценавят
само стоки (не и материали и дълготрайни активи) и само с решение на правителството, или
от министерството на търговията – за ограничен състав от стоки, следваше логиката на
плановото стопанство, че всяка стока е произведена в съответствие с плана, а следователно
с предвидената потребност от нея. Друг е въпросът, че централният планиращ орган не
беше в състояние да прецени реално обема на производството и на търсенето на всяка стока
или група стоки. Правото на предприятията да решават сами извършването на последващите оценки на активите и пасивите е и един от подходите за осигуряване на вярното и честно
представяне на имущественото и финансовото им състояние, отчетения финансов резултат ,
промените в паричните потоци и в собствения капитал.
Принципът текущо начисляване. Той е присъщ и на счетоводството на плановото стопанство. Според принципа разходите и приходите от сделки и събития трябва да се представят в момента на тяхното възникване (извършване), независимо от момента на получава205

нето или плащането на парите и да се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.Това осигурява правилното формиране на финансовия резултат за периода,
както и информация в баланса за вземанията и задълженията на предприятието, която има
значение за анализа на финансовото състояние.
Оценяване на позициите, признати във финансовите отчети, по цена на придобиване (доставна цена или себестойност). Тя изразява действителното парично съдържание
в активите и нужните средства за погасяване на пасивите към датата на баланса с изключение на случаите на настъпило тяхно обезценяване. Прилагането на цената на придобиване
при първоначалното оценяване на активите и пасивите е икономически подход за правилно
формиране на себестойността и на финансовия резултат за периода. Известно е, че това не
можеше да се постигне при предходния подход на оценяване поради отчитането на разходите по придобиването на активите изцяло в разходите за текущия период.
Принципът на съпоставимостта. Според него приходите от всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.На това основание сумите по предплатени
сделки, за които не са извършени разходи през периода на получаването им, се третират
като приходи за бъдещи периоди и не участват във формирането на финансовия резултат за
периода. Съответно разходите, от които не са произтекли приходи в периода на извършването им, се третират като разходи за бъдещи периоди и не участват във формирането на
финансовия резултат за периода.
Принципът на съпоставимостта следователно осигурява правилното формиране на финансовия резултат по отчетни периоди и е обвързан с оценяването на активите и пасивите
по цена на придобиване (възникване).
Благодарение на приетата класификация на приходите и разходите на пряко съпоставяне подлежат приходите и разходите от/за дейността и това осигурява определянето на
най-важния оценъчен показател за предприятието – печалбата/загубата от дейността за
периода. Приходите и разходите от финансовите операции на предприятието се съпоставят
по сметка Печалби и загуби.
Неотделима и много важна част от организацията на счетоводството е въпросът за
амортизацията на дълготрайните активи. Като самостоятелни икономически единици
предприятията имат право на амортизационна политика в противовес на държавната политика на задължителни линейни норми на амортизация, в резултат на което силно изостана
техническото и технологичното обновяване на производствената техника.
Освен на икономическата самостоятелност, правото на амортизационна политика съответства и на пълната отговорност на предприятията за развитието и просперитета на дейността им. Възприетият ред за самостоятелно определяне на срока за употреба на дълготрайните материални и нематериални активи, на прага на същественост на стойността на
придобиването им и на остатъчната им стойност, на методите на амортизация, правото на
периодична преценка и промяна на срока за употреба и на метода на амортизация предоставят възможност на предприятията сами да определят своите инвестиционни проекти. При
плановото управление на икономиката амортизацията и обноваването на държавните производствени фондове можеше да се решават от централния планов орган. И това съвсем
естествено произтичаше от неговите функции и от статута на предприятията.
За да се осигури съпоставимостта на информацията във финансовите отчети от предприятията се изисква да спазват принципа на последователно прилагане на възприетата
счетоводна политика и ако се наложи по обективни причини тя да бъде променена, това да
се оповести по приетия начин.
Краткият преглед на организацията на счетоводството разкри:
 Нейната обществена обусловеност и зависимост;
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 Съответствието на съвременната организация на счетоводството на икономическата
самостоятелност на предприятията, чието най-точно покритие е правото им на счетоводна политика.
 Цялостната ѝ насоченост към формиране на действителен финансов резултат за периода, в което са заинтересовани не само инвеститорите, но и кредиторите, данъчните органи и останалите външни потребители на информацията на предприятието.
 Последователното реализиране на изискването за вярно и честно представяне на състоянието на предприятието във финансовия отчет. Това има изключително значение
за връзките между предприятията и институциите и за приеманите от тях икономически решения, защото в съвременните условия те се реализират на основата на
представената финансова информация.
Можем в резултат на краткия преглед да обобщим, че благодарение на съвременната организация счетоводството има облика на счетоводство на бизнеса с всичките му присъщи
черти.
Другото следствие от организацията на счетоводството е, че тя предопределя методологията на текущото счетоводно отчитане. Достатъчно е само да подчертаем значението на
класификацията на приходите и на разходите за тяхното отчитане и възможността, която тя
предоставя за определянето на най-важния оценъчен показател за предприятието- печалбата
или загубата от дейността.
Елемент на организацията на счетоводството е и цялостното регулиране на съставянето
на годишния финансов отчет. То включва целия комплекс от решения: за съставните елементи и предназначението на финансовия отчет, за съдържанието, структурата и качествените характеристики на информацията в него, за реда на неговото одитиране и публикуване.
Като изтъкваме съответствието на съвременната организация на счетоводството с икономическия статус на предприятията не игнорираме противоречията, в които тя влиза на
наша почва с данъчното ни законодателство. Но не трябва да отделяме нещата от обусловилите ги обстоятелства.Трябва да работим за тяхното изживяване.
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СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТНИ ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯ
НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
В СЪВРЕМЕННИТЕ КОМПАНИИ С ГЛОБАЛНА ДЕЙНОСТ
доц. д-р Диана Петрова1,
катедра "Счетоводство и анализ",
УНСС

Резюме
В статията вниманието се фокусира върху ключови проблеми при счетоводното отразяване на
влиянието на промените в обменните курсове във връзка с валутните преизчисления на финансовите
отчети и в контекста на вътрешните управленски процеси в съвременните компании, развиващи глобална дейност. Разгледани са в теоретичен и практически аспект алтернативни подходи за валутни
преизчисления на финансовите отчети в различна валута на представяне за целите на процесите на
консолидация в тези компании. Специално внимание е обърнато на специфичните подходи за валутни
преизчисления, прилагани в процесите на планиране, анализ, контрол и координиране на цялостната
глобална дейност на компанията. Преизчислената информация от финансовите отчети на чуждестранните поделения за целите на консолидацията при спазване на изискванията на действащите счетоводни стандарти е крайно недостатъчна за ефективното протичане на управленските процеси в границите
на компаниите с глобална дейност. Огромното влияние на променящите се обменни курсове върху
широкомащабната им дейност в глобален план прави наложително осигуряването на далеч поподробна, детайлизирана информация за произтичащите от тях ефекти. Това дава основание обменните курсове да се считат за неизменна част от процесите на планиране, анализ и контрол в компаниите
с глобална дейност. Ключовата им роля обуславя необходимостта от прилагане на специфични подходи за валутни преизчисления, различни от тези, свързани със съставянето на финансовите отчети и
предоставянето на финансова информация на заинтересованите външни потребители.
Ключови думи: обменни курсове, финансови отчети, подходи за валутни преизчисления, управленски процеси, компании с глобална дейност.
Abstract
The article focuses of the key problems in accounting presentation of the impact of changes in foreign
exchange rates related to the foreign currency translations of financial statements and in the context of
internal management processes in the modern companies with global activities. The different alternative
approaches for foreign currency translations of financial statements for consolidation purposes are discussed
in theoretical and practical aspect. Special attention is paid to the specific currency translation approaches
applied in the processes of planning, analysis, control and coordination of the overall global activities of the
company. Although it is important to make relevant management decisions, the translatеd information from
the financial statements of foreign subsidiaries in connection with the consolidation processes in line with the
requirements of current accounting standards is extremely insufficient for the efficient conduct of
management processes within companies with global activities. The vast impact that exchange rate
fluctuations have on their large-scale international activities makes it imperative to provide far more detailed
information on the resulting effects. This makes it possible for exchange rates to be considered as an integral
part of the planning, analysis and control processes in companies developing global activities. Their key role
determines the need to apply specific currency translation approaches other than those used in compiling the
mandatory financial statements and providing financial information to interested external users.
Key words: foreign exchange rates, financial statements, foreign currency translations approaches,
management processes, companies with global activities.
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Въведение
Измененията на обменните курсове пораждат редица проблеми за компаниите, развиващи дейност в глобален план в съвременните условия както във връзка с изготвянето на финансовите им отчети за външни потребители, така и при осъществяването на вътрешните
процеси на анализ, планиране и контрол на дейността на работещите в различни страни по
света поделения и на компанията като цяло. От една страна, превръщането на финансовите
отчети на чуждестранните поделения от различните валути, в които са деноминирани във
валутата на предприятието майка, удовлетворява нуждата да се използва една обща валута
за съставянето на консолидираните финансови отчети. От друга страна, конвертирането на
счетоводната информация от една валута в друга е необходимо за целите на вътрешните
управленски процеси, протичащи в границите на компанията с глобална дейност. Въпреки
че има своето важно значение за вземане на съответни управленски решения, преизчислената информация от финансовите отчети на чуждестранните поделения във връзка с процесите на консолидация при спазване на изискванията на действащите счетоводни стандарти, е
крайно недостатъчна за ефективното протичане на управленските процеси в границите на
компаниите с глобална дейност. Огромното влияние, което променящите се обменни курсове оказват върху широкомащабната им интернационална дейност, прави наложително осигуряването на далеч по-подробна, детайлизирана информация за произтичащите от тях
ефекти. Това дава основание обменните курсове да се считат за неизменна част от процесите на планиране, анализ и контрол в компаниите, развиващи глобална дейност. Ключовата
им роля обуславя потребността от прилагане на специфични подходи за валутни преизчисления, различни от тези, използвани във връзка със съставянето на задължителните финансови отчети и предоставянето на финансова информация на заинтересованите външни потребители.
І. Подходи за валутни преизчисления на финансовите отчети в различна валута
на представяне за целите на процесите на консолидация
в компаниите с глобална дейност
За целите на консолидацията е необходимо финансовите отчети на съставните чуждестранни поделения на компанията, изготвени в разнообразни валути, да бъдат изразени в една
обща валута. Това налага те да се преизчислят във валутата на страната на предприятието
майка.
Основните проблеми, възникващи при преизчисляването на финансовите отчети в чуждестранна валута в различна валута на представяне, са свързани с:
 избора на обменните курсове, които да се използват при преизчисляването;
 конкретните методи и процедури, които да се приложат при валутните преизчисления;
 подходите за счетоводно отразяване на курсовите разлики, произтичащи от преизчисляването на финансовите отчети.
При преизчисляването на позициите на финансовите отчети, изразени в чуждестранна
валута, е възможно да бъдат избрани за прилагане няколко обменни курса:
 заключителен обменен курс към датата на съставяне на финансовия отчет;
 среден обменен курс за отчетния период;
 исторически обменен курс (т.е. обменният курс към датата на сделките).
В резултат на прилагането на различни варианти за съчетаване на тези обменни курсове
се обособяват различни методи за извършване на валутните преизчисления на финансовите
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отчети от валутата, в която са изготвени в различна валута на представяне. Най-широко
приложение в счетоводната практика в световен мащаб имат следните три метода:
 метод на текущия (заключителния) обменен курс
Този метод изисква текущият обменен курс към датата на съставяне на финансовия отчет, т.е. заключителният курс да се прилага за валутните преизчисления на всички активи и
пасиви.
 текущ/нетекущ метод
При прилагането на този метод заключителният обменен курс се използва за преизчисляването на текущите активи и текущите пасиви, а историческият обменен курс за всички
останали активи и пасиви.
 паричен/непаричен метод
При използването му паричните позиции на предприятието се преизчисляват по заключителния обменен курс, а непаричните позиции – по историческия обменен курс.
Основните различия между посочените три метода произтичат от начина на класифициране на активите и пасивите, които трябва да се преизчисляват по текущия обменен курс
към датата на финансовия отчет или съответно по историческия обменен курс, валиден към
датата на придобиване на актива или възникване на пасива.
Изискванията за преизчисляване на финансовите отчети, деноминирани в чуждестранна
валута, регламентирани от действащия в момента МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове, се базират на метода на текущия (заключителния) обменен курс. Този метод за
преизчисляване на финансовите отчети от функционална валута във валута на представяне
се прилага и според Общоприетите счетоводни принципи на САЩ.
Теоретичната основа на метода на текущия (заключителния) обменен курс е т.нар. "концепция за нетна инвестиция". Според нея на чуждестранното предприятие (поделението,
работещо в чужбина) се гледа по-скоро като на отделно предприятие, в което предприятието майка е инвестирало, отколкото като на част от операциите на предприятието майка.
Изхожда се от презумпцията, че именно тези нетни инвестиции в чуждестранните предприятия са изложени на валутен риск, предприятието майка се интересува главно от влиянието,
което колебанията на обменните курсове може да окажат върху тях и затова "превалутирането на финансовите отчети на чуждестранните поделения трябва да отрази този риск" [2, с.
411]. Тази постановка е определяща по отношение на начина, по който възникналите курсови разлики от преизчисленията на финансовите отчети в чуждестранна валута на задграничните поделения намират отражение в консолидираните финансови отчети.
Най-важните предимства на метода на текущия (заключителния) обменен курс в сравнение с останалите методи за валутни преизчисления за целите на консолидацията на финансовите отчети са:
 при прилагането на този метод в преизчисления отчет за финансовото състояние се запазват непроменени вътрешните взаимовръзки и съотношения между отделните позиции,
създадени в условията на средата, в която функционира предприятието, тъй като са преизчислени по един и същ обменен курс. Това е от изключително значение от гледна точка на
възможността за оценяване на дейността на чуждестранното предприятие в контекста на
конкретните параметри (икономически, правни, социални, политически и др.) на обкръжаващата го среда.
 улесняване на процеса на преизчисляване в сравнение с другите методи, защото всички активи и пасиви се преизчисляват по заключителния обменен курс.  този метод отговаря в по-голяма степен от останалите методи на изискването за адекватно счетоводно отразяване на икономическата реалност.
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Въз основа на представените преимущества, методът на текущия (заключителния) обменен курс се определя като най-приемлив както от позицията на съставителите на финансовите отчети, така и от потребителите на информацията от тях.
При преизчисляването на финансовите отчети на чуждестранно предприятие, чиято
функционална парична единица не е парична единица на свръхинфлационна икономика,
във валутата на представяне на финансовите отчети на предприятието майка на основата на
метода на текущия (заключителния) обменен курс е необходимо да се спазват следните
основни процедури:
- активите и пасивите от всеки представен отчет за финансовото състояние следва да бъдат преизчислени по заключителния курс към датата на отчета за финансовото състояние;
- доходът и разходите от всеки отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход трябва да бъдат преизчислени по обменните курсове към датите на съответните сделки.
С цел практическо улесняване на преизчисляването, за приходните и разходните позиции се
допуска да се използва курс, приблизително равен на фактическите обменни курсове на
датите на сделките – например среден курс за периода, ако това е разумно приближение (но
в случаите, когато обменният курс варира значително, използването на среден обменен курс
е неподходящо);
- всички курсови разлики, възникнали в резултат на преизчисляването трябва да бъдат
признати в друг всеобхватен доход.
Тези курсови разлики са резултат от преизчисляването на приходните и разходните позиции по обменните курсове на датите на сделките, на активите и пасивите – по заключителния курс, и от преизчисляването на началните нетни активи по заключителен курс, различен от предишния заключителен курс.
Една от главните задачи на процеса на валутното преизчисляване на финансовите отчети
е да се осигури информация, която отразява влиянието на измененията на обменните курсове върху паричните потоци и собствения капитал на предприятието майка. Възприетият
подход курсовите разлики, определени в резултат на преизчисляването да не се признават
като печалба или загуба за периода, а да се отсрочват, е в съответствие с концепцията за
нетната инвестиция. При този начин на разглеждане на чуждестранното предприятие, се
счита, че влиянието на измененията на обменните курсове не засяга пряко паричните потоци на предприятието майка, а неговата нетна инвестиция в това предприятие. Курсовите
разлики, които възникват при преизчисляването и по същество представляват корекции от
преизчисляването, не оказват пряк ефект върху настоящите парични потоци. Ефектът от
промените в обменните курсове до момента на освобождаването от нетната инвестиция в
чуждестранното предприятие (посредством продажба или ликвидация) е несигурен и отдалечен във времето, дължи се по-скоро на нетната инвестиция, отколкото на дейността на
чуждестранното предприятие. Поради тези причини сумата на курсовите разлики се отсрочва и се представя в отделен компонент на собствения капитал до освобождаването от
чуждестранната дейност. В съответствие с изискванията на МСС 21 Ефекти от промените в
обменните курсове при освобождаване от чуждестранна дейност кумулативната сума от
курсови разлики, отнасящи се до тази чуждестранна дейност, призната в друг всеобхватен
доход и натрупана в отделен компонент на собствения капитал, се прекласифицира от собствен капитал в печалбата или загубата.
В световен мащаб съществуват различни виждания за начина, по който да се отразяват
курсовите разлики от преизчисляването на финансовите отчети в чуждестранна валута в
консолидираните финансови отчети. От концептуална гледна точка за разрешаването на
този проблем са възможни два алтернативни варианта:
 курсовите разлики от преизчисленията да се третират като печалби и загуби, които се
признават за текущия период;
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 курсовите разлики от преизчисленията да се отсрочват и да се отразяват като отделен
компонент на собствения капитал в консолидираните финансови отчети.
При първия вариант курсовите разлики, произтичащи от преизчисленията на финансовите отчети в чуждестранна валута се приемат за аналогични на тези, възникващи при сделките в чуждестранна валута и затова е необходимо да бъдат отразени в нетния доход за
същия период, през който са настъпили промените в обменните курсове. Прилагането на
такъв подход поражда два съществени концептуални проблема:
 първият проблем е, че тези печалби и загуби всъщност са нереализирани, защото не
засягат реалните парични потоци на предприятието майка;
 вторият проблем е, че отразяването на курсовите разлики по такъв начин може да доведе до несъответствие с реалната икономическа действителност.
При втория вариант признаването на печалбите и загубите от курсови разлики от процеса на преизчисляването се отлага и те се класифицират като компонент на собствения капитал до момента на реализирането им. Сумата от курсовите разлики от отделните отчетни
периоди, отразена в капитала е кумулативна по характер и се променя в течение на времето.
Методологията, която е необходимо да се прилага за преизчисляване на финансовите
отчети, деноминирани в чуждестранна валута, е тясно обвързана с концепцията за функционалната валута. Затова особено важно значение има начина, по който следва да се определи каква е функционалната валута на работещите зад граница поделения.
Освен основните фактори, на които съгласно МСС 21 Ефекти от промените в обменните
курсове трябва да се базира определянето на функционалната валута на чуждестранното
предприятие и дали тя съвпада с функционалната валута на предприятието майка, е необходимо да се вземат предвид още следните допълнителни индикатори:
 дали дейностите на чуждестранното предприятие се осъществяват като продължение
на дейностите на предприятието майка или по-скоро със значителна степен на автономност;
 дали сделките с предприятието майка представляват голям или малък процент от дейността на чуждестранното предприятие;
 дали паричните потоци от дейността на чуждестранното предприятие директно влияят
върху паричните потоци на предприятието майка и са веднага на разположение за превеждане към него;
 дали паричните потоци от дейността на чуждестранното предприятие са достатъчни, за
да обслужват съществуващите и нормално очакваните задължения, без да се налага осигуряване на финансиране от страна на предприятието майка.
При положение, че функционалната валута на чуждестранното предприятие не е очевидна и индикаторите, въз основа на които трябва да се установи са смесени, определянето
ѝ следва да се извърши от ръководството на компанията. То трябва да прецени коя валута
представя най-достоверно икономическия ефект от основните сделки, събития и условия,
като даде приоритет на основните индикатори и също така вземе под внимание допълнителните.
Когато функционалната валута на чуждестранното предприятие е различна от функционалната валута и съответно валутата на представяне на предприятието майка, финансовите
отчети се преизчисляват по метода на текущия (заключителния) обменен курс. Възможно е
предприятие, работещо в чужбина да води счетоводните си регистри и записвания във валута, различна от функционалната му валута. Тогава при изготвянето на неговите финансови
отчети е необходимо всички суми да се превърнат във функционалната валута, като за целта
се приложат правилата, регламентирани от МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове по отношение на отразяването на сделките в чуждестранна валута и признаването на
свързаните с тях курсови разлики. Това води до същите стойности във функционална валу-

212

та, както ако позициите са били отразени първоначално във функционалната валута на
предприятието. По такава методика следва да се извърши преизчисляването на финансовите
отчети на чуждестранно предприятие, което има същата функционална валута като предприятието майка и води счетоводството си в местната валута на държавата, в която се намира.
В съответствие с разпоредбите на МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове,
във финансовите отчети е необходимо да се оповестява информация за сумата на курсовите
разлики, призната в печалбата и загубата за периода, нетните курсови разлики, признати в
друг всеобхватен доход и натрупани в отделен компонент на собствения капитал, както и
равнението на сумата на тези курсови разлики в началото и края на периода. Ако валутата
на представяне е различна от функционалната валута, следва да бъде оповестена причината
за това, както и причината за промяна във функционалната валута на предприятието, ако
такава е направена.
Изискват се съответни допълнителни оповестявания в случаите, когато предприятията
изготвят финансови отчети или представят допълнителна финансова информация във валута, различна от тяхната функционална валута или валута на представяне с оглед по-пълно
удовлетворяване на информационните потребности на заинтересованите външни потребители. Възможно е например едно предприятие да превърне финансовите си отчети в друга
валута, преизчислявайки всяка позиция по най-скорошния заключителен курс или може да
превърне в друга валута само някои избрани позиции от своите финансови отчети. Тъй като
такива превръщания от една валута в друга не са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, е необходимо да се направят следните оповестявания:
 ясно да се идентифицира информацията като допълнителна за разграничаването ѝ от
информация, която е в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане;
 да се оповести валутата, в която допълнителната информация е представена;
 да се оповести функционалната валута на предприятието и използваните методи на
превалутиране при определяне на допълнителната информация.
Много от съвременните глобално ориентирани компании полагат значителни усилия и
предприемат съответни действия за предоставяне на допълнителна финансова информация,
специално предназначена за международните инвеститори и другите потребители в световен мащаб, така че да се улеснят международните сравнения на информацията от финансовите отчети. Това е важна предпоставка за успешната реализация на глобалните им финансови стратегии, предполагащи участие на голям брой различни капиталови пазари по света.
В стремежа си да отговорят във възможно най-висока степен на нуждите на потребителите
от други страни, някои компании например превеждат финансовите си отчети на техните
езици и ги конвертират във валутите на съответните страни, в които ще бъдат използвани.
Тази прилагана практика често се нарича "превалутиране за удобство" на потребителите на
финансовите отчети [1, с.171]. Такива отчети, чиято главна цел е осигуряването на подходяща допълнителна информация за удобство на потребителите, задължително се придружават от оповестявания, които внасят яснота относно начина на изготвянето им, обменните
курсове, използвани за превръщането от една валута в друга, както и липсата на съответствие на подобни преизчисления на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане или други счетоводни стандарти, действащи в отделните държави.
ІІ. Специфични подходи за валутни преизчисления на счетоводната информация
за целите на вътрешните управленски процеси в компаниите с глобална дейност
Основните цели, за които е наложително използването на информация както във валутата на отделните чуждестранни поделения, така и в общата за компанията валута и обуславят
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необходимостта от вътрешни валутни преизчисления в рамките на компанията с глобална
дейност са:
 за осигуряване на информация на мениджърите на чуждестранните поделения в процеса на планиране за плановите цели и задачи, които централното управление на компанията
поставя пред тях, изразени във валутата на предприятието майка и валутата на страната, в
която работи поделението;
 за контрол и анализ на дейността на чуждестранните поделения и постигнатите от тях
резултати;
 за контрол и оценяване на работата на мениджърите на чуждестранните поделения;
 за вземане на обосновани управленски решения, отнасящи се до капиталовото планиране на глобална основа и преценяване на тяхната ефективност;
 за оценяване и анализиране на възвръщаемостта на инвестициите за компанията като
цяло в глобален план, определена на базата на валутата на предприятието майка;
 за установяване и анализиране на печалбите и загубите от курсови разлики за компанията като цяло в резултат на флуктуацията на обменните курсове.
Съществен проблем във всяка компания с глобална дейност е да се установят ефективни
подходи за разделно оценяване на дейността на чуждестранните поделения и работата на
техните мениджъри. Главните причини, определящи необходимостта от такова разграничаване при оценяването, са свързани с характерното за тези компании централно координиране на дейността, насочено към постигане на глобална оптимизация и факта, че много решения, засягащи едновременно печалбата в световен план и печалбата на всяко отделно поделение се вземат от централното управление. Централното координиране на глобалната дейност прави трудно оценяването на работата на локалните мениджъри на чуждестранните
поделения, тъй като те не са оторизирани да вземат много от важните решения, засягащи
дейността им. Разграничаването на оценяването на дейността на поделението и работата на
неговия мениджър има съществено значение за правилното определяне на приноса им за
глобалната оптимизация, към която компанията се стреми. Оценяването на мениджърите
следва да се извършва на основата на резултатите от дейността, които зависят от техните
решения и върху които те имат контрол. Наложително е да се елиминира влиянието на неконтролируеми от тях фактори, в това число влиянието на промените в обменните курсове.
Всичко това трябва да се вземе предвид при избора на обменни курсове и методи за валутни
преизчисления, които да се използват във вътрешните процеси на планиране, анализ, контрол и координиране на дейността на компаниите с глобален бизнес.
Реализираната печалба и възвръщаемостта на инвестициите, определени на основата на
валутата на предприятието майка, са значими показатели при оценяването на отделното
чуждестранно поделение в сравнителен план с другите поделения и за преценяване на приноса му за компанията като цяло. Но тези финансови измерители са по-малко приложими,
когато се оценява работата на мениджърите на поделенията. По-подходящо е те да бъдат
оценявани от гледна точка на изпълнението на основните планови цели, изразени в местната валута на поделението. Много по-ясна и по-подробна картина за дейността на всяко поделение се осигурява, когато оперативните му резултати са отразени във валутата на страната, в която се намира, особено ако тази валута не е стабилна. Тази информация позволява
да се разберат и интерпретират по-добре постигнатите резултати в контекста на специфичните характеристики на средата, в която функционира поделението. Изнесените зад граница
поделения работят при различни конкретни параметри на обкръжаващата ги среда – икономически, социални, политически, културни и др. Много от проблемите при оценяването на
дейността на поделенията и техните мениджъри произтичат от това, че централното управление трудно може да анализира и прецени правилно всички особености на тяхната обкръ-

214

жаваща среда. Детайлизираните анализи на дейността на всичките поделения на основата
на информация, изразена в разнообразните валути на държавите, в които работят, са трудно
осъществими на практика. В компаниите с глобална дейност обичайно вземането на решения от централното управление се базира основно на информация във валутата на предприятието майка. Главният проблем, който възниква в тази насока е, че ако едно ниво на управление базира решенията си на общата за компанията валута, а друго на информация в местна валута, би било невъзможно да се постигне изключително важното за компанията съгласуване на целите и оптимизиране на ресурсите и резултатите в световен мащаб. Затова от
особено значение е да се оптимизира информационната база на управлението и в процесите
на вземане на решения да се осигури ефективно използване както на счетоводната информация, изразена във валутата на предприятието майка, така и в допълнение към нея на подходяща информация във валутите на чуждестранните поделения.
Изследванията на практиката на компаниите, развиващи глобална дейност показват, че в
процеса на управление те отдават много голямо значение на сравненията между планираната и фактически реализираната дейност от всяко чуждестранно поделение. Като база за
разработването на плановете, както и за контрола и анализа на изпълнението на плановите
цели се използва валутата на предприятието майка. При извършването на сравненията съществена роля играят обменните курсове, тъй като те всъщност "оформят" картината на
постигнатите резултати, изразени в общата за компанията валута. Методите, прилагани за
превръщането на една валута в друга, могат да окажат значителен ефект върху отчитаните
пред централното управление резултати. Ето защо ключов проблем при управлението на
тези компании е какви обменни курсове да се използват при разработването на плановете за
дейността на задграничните поделения, при контрола на тяхното изпълнение и анализирането на постигнатите резултати.
Основните алтернативи при избора на обменен курс, който да се приложи при остойностяването на плановете за дейността и на фактическото им изпълнение са следните: [1, с.367]
1) първоначален обменен курс – текущия обменен курс, валиден към момента на съставяне на плана;
2) прогнозен обменен курс – това е прогнозирания обменен курс, определен при съставянето на плана и отнасящ се за края на плановия период;
3) краен обменен курс – текущия обменен курс в края на плановия период, когато се извършват сравненията между планираните и фактическите резултати.
Възможно е да се използва един и същ обменен курс при разработването на плана и при
оценяване на изпълнението му, или различни обменни курсове. Различните методи за валутни преизчисления при осъществяването на сравненията между планираните и фактическите дейности на чуждестранните поделения на компанията се базират на различни комбинации между посочените обменни курсове.
Едни от най-често прилаганите алтернативни комбинации от обменни курсове в процесите на планиране, контрол и анализ на дейността на чуждестранните поделения на компаниите са:
1. Обменен курс за остойностяване на плана – текущ обменен курс при съставянето на
плана (първоначален курс); обменен курс за остойностяване на фактическото изпълнение –
текущ обменен курс в края на плановия период (краен курс).
2. Обменен курс за остойностяване на плана – прогнозен обменен курс, определен при
съставянето на плана; обменен курс за остойностяване на фактическото изпълнение –
прогнозен обменен курс, определен при съставянето на плана.
3. Обменен курс за остойностяване на плана – прогнозен обменен курс, определен при
съставянето на плана; обменен курс за остойностяване на фактическото изпълнение – текущ обменен курс в края на плановия период (краен курс).
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Когато обменният курс, използван за остойностяване на плана е текущият обменен курс,
валиден към момента на неговото съставяне (първоначален курс), а фактическото изпълнение се оценява по текущия обменен курс в края на плановия период (краен курс), преценката за дейността на чуждестранното поделение и неговия мениджър ще бъде повлияна както
от промените в условията на местната обкръжаваща среда, така и от флуктуацията на обменните курсове през периода.
Ако при разработването на плана се използва прогнозен обменен курс, отнасящ се за
края на плановия период и същият обменен курс се използва за оценяване на фактически
реализираните резултати, върху преценката на дейността ще въздействат измененията в
местната обкръжаваща среда, но ще бъде изключено влиянието на промените в обменните
курсове.
При положение, че се приложи третата комбинация от обменни курсове, т.е. прогнозният обменен курс за остойностяване на плана и текущият обменен курс в края на плановия
период (краен курс) за оценяване на фактическото изпълнение, при преценяването на работата на поделението и неговия мениджър ще окажат влияние промените в обкръжаващата
среда и настъпилите неочаквани, непрогнозирани изменения в обменните курсове.
Сравненията на плановите показатели с фактически постигнатите са ключов индикатор
при оценяването на дейността на мениджърите на чуждестранните поделения на компаните
с глобална дейност. Затова изключително важно е при изграждането на преценките да се
елиминира влиянието на измененията в обменните курсове през разглеждания период. Освен представената по-горе комбинация, при която прогнозният обменен курс се използва за
оценяване на плана и на фактическото изпълнение, елиминиране на влиянието на флуктуацията на обменните курсове може да се постигне чрез още две комбинации, при които един
и същ обменен курс се използва за остойностяване на плановите и фактическите показатели. При тях както планът, така и действителното изпълнение се оценяват по обменния курс
към момента на съставяне на плана (първоначалния курс), или съответно по обменния курс
в края на плановия период (крайния курс). Тези комбинации също са логични и приложими,
понеже изменението на обменните курсове не оказва влияние върху преценката за резултатите и за качеството на мениджмънта. Предимството на прогнозните обменни курсове се
изразява главно в това, че те изпълняват ролята на "гарантирани" вътрешни обменни курсове, чрез които се изолира влиянието на динамиката на обменните курсове при оценяването
на ефективността на управленските решения и на основата на тези обменни курсове при
съставянето на плановете се търсят възможно най-добрите алтернативи. При избора на методи за валутни преизчисления за вътрешни управленски цели е особено важно да се направи правилна преценка по отношение на това "кой метод най-добре отразява икономическата
реалност за конкретната чуждестанна дейност, която се оценява" [2, с. 652].
Заключение
Огромният мащаб, сложността и широката диверсификация на дейността правят процесите на планиране, контрол и анализ в глобално действащите компании едновременно изключително важни и необичайно трудни. Осъществяването на тези процеси в условията на
глобалната бизнес среда изисква високо ниво на координация, както и влагане на значителни усилия за повишаване на ефективността на информационните процеси в границите на
компанията поради разнообразието от значими фактори, които въздействат върху цялостната дейност. Установяването на подходящи критерии и подходи за оценка на дейността на
чуждестранните поделения следва да бъде съобразено със специфичните им оперативни
цели, както и с конкретните особености на обкръжаващата среда, в която функционират.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
к.э.н., доцент, Татьяна Писаренко1,
Луцкий национальный технический университет

Развитие управленческого учета, как прогрессивной составляющей учетной системы предприятия,
привело к его условному разделению на оперативный управленческий учет и стратегический управленческий учет. Стратегический управленческий учет, используя внешнюю и внутреннюю информацию, должен обеспечить руководство предприятия необходимой информацией для принятия стратегических управленческих решений.
Одним из определяющих элементов метода управленческого учета является планирование. Планирование в управленческом учете предусматривает разработку бюджетов, прогнозных балансов и
специальной системы показателей, по которым будет осуществляться мониторинг процесса реализации выбранной стратегии предприятия.
Все операции по планированию можно условно разделить по двум признакам: планирование показателей действующего предприятия; планирование деятельности предприятия, которое создается.
В подавляющем большинстве случаев для предприятия, которое не планирует кардинально менять
свою деятельность, основным способом планирования выступает бюджетирование (формирование
разных бюджетов).
Формирование бюджетов позволяет подготовиться к решению проблем, которые могут возникнуть, оценить последствия тех или иных действий и выбрать самый эффективный из альтернативных
вариантов.
Технология бюджетирования направлена на решение таких вопросов, как определение целей и задач этого процесса, разработка видов и форматов бюджетов, установление методики консолидации
бюджетов различных уровней.
Различают операционный и финансовый бюджеты, которые в совокупности составляют сводный
бюджет предприятия. Разработка бюджетов в конечном итоге должна привести к составлению бюджетного баланса.
На предприятиях разрабатывают такие операционные бюджеты: бюджет реализации; бюджет производства; бюджет потребности в материальных запасах; бюджет закупки материальных запасов;
бюджет на оплату труда; бюджет общепроизводственных расходов; бюджет себестоимости произведенной продукции; бюджет себестоимости реализованной продукции; бюджет административных
расходов; бюджет расходов на сбыт; бюджет финансовых результатов.
В работе рассмотрено методику составления операционных бюджетов и общие рекомендации по
формированию финансовых бюджетов.
Составление сводного бюджета – это сложный процесс, требующий тщательного координирования действий всех подразделений предприятия для достижения намеченной цели.
Предприниматель, который только планирует начать свою деятельность, должен составить бизнес-план. В Украине действуют нормативные документы по разработке бизнес-плана для разных
объектов хозяйствования. Эти документы имеют статус методических рекомендаций. А это значит,
что методика планирования будет определяться непосредственно авторами таких проектов. Результатом качественного планирования будет взвешенная экономическая политика предприятия и принятие
обоснованных экономических решений при управлении предприятием.
The development of management accounting, as a progressive component of the enterprise's accounting
system, led to its conditional division into operational management accounting and strategic management
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accounting. Strategic management accounting, using external and internal information, should provide
management with the necessary information to make strategic management decisions.
One of the defining elements of the method of management accounting is planning. Planning in
management accounting provides for the development of budgets, forecast balances and a special system of
indicators, which will monitor the implementation of the selected strategy of the enterprise.
All planning operations can be conditionally divided on two grounds: planning indicators of the operating
enterprise; Planning the activity of the enterprise that is being created.
In the overwhelming majority of cases, budgeting (formation of different budgets) is the main planning
method for an enterprise that does not intend to radically change its activities.
Budgeting allows you to prepare for the solution of problems that may arise, evaluate the consequences of
certain actions and choose the most effective of the alternative options.
Budgeting technology is aimed at solving such issues as defining the goals and objectives of this process,
developing types and formats of budgets, establishing a methodology for consolidating budgets of various
levels.
There are operational and financial budgets, which together constitute the consolidated budget of the
enterprise. Budgeting should ultimately result in a budget balance.
At enterprises, they develop such operational budgets: implementation budget; production budget; the
budget for the need for inventories; budget for the purchase of inventories; budget for wages; budget for
general production expenses; budget for the cost of production; budget of cost of sales; administrative budget;
the budget of expenses on sale; budget of financial results.
In this paper, the methodology of compiling operational budgets and general recommendations for the
formation of financial budgets are reviewed.
Drawing up a consolidated budget is a complex process that requires careful coordination of the actions
of all divisions of the enterprise to achieve the intended goal.
An entrepreneur who is just planning to start his own business should make a business plan. In Ukraine,
there are normative documents on the development of a business plan for various business entities. These
documents have the status of methodological recommendations. And this means that the planning
methodology will be determined directly by the authors of such projects. The result of qualitative planning
will be a balanced economic policy of the enterprise and the adoption of sound economic decisions in the
management of the enterprise.

Общеизвестным фактом возникновения управленческого учета было разделение информационных потребностей пользователей учетно-аналитических данных на внутренние и
внешние. Управленческий учет, который возник в 50-х годах 20-го века в США, традиционно был направлен лишь на внутрихозяйственное управление [1-3]. Но глобализационные
процессы, которые все больше влияют на экономику каждой страны, заставляют осуществлять анализ деятельности с учетом долгосрочных целей.
Развитие управленческого учета, как прогрессивной составляющей учетной системы
предприятия, привело к его условному разделению на оперативный управленческий учет и
стратегический управленческий учет [1-3, 8, 11-13].
Оперативный управленческий учет используется руководством при управлении предприятием в течение года. Глобализация экономики представляет новый этап развития управленческого учета – стратегический. Стратегический управленческий учет, используя внешнюю и внутреннюю информацию, должен обеспечить руководство предприятия необходимой информацией для принятия стратегических управленческих решений [11, 15].
Одним из определяющих элементов метода управленческого учета является планирование. Именно планирование выступает неотъемлемой составляющей ведения современного
бизнеса [4].
Планирование в управленческом учете предусматривает разработку бюджетов, прогнозных балансов и специальной системы показателей, по которым будет осуществляться
мониторинг процесса реализации выбранной стратегии предприятия [1, 3, 7, 8, 12-14].
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Планирование бизнеса – это комплексный процесс, который должен учесть много факторов с целью систематизации дальнейших шагов при управлении хозяйственной структурой.
Все операции по планированию можно условно разделить по двум признакам:
‒ планирование показателей действующего предприятия;
‒ планирование деятельности предприятия, которое создается.
Предприятие, которое уже длительное время функционирует, перед началом следующего отчетного периода должно задаться такими вопросами (в лице руководящего аппарата):
‒ продолжать свою деятельность в том же направлении;
‒ поддерживать достигнутый уровень хозяйственной деятельности;
‒ увеличивать или сокращать объемы производственной деятельности;
‒ не изменить ли полностью формат хозяйственной деятельности.
Конечно, это далеко не полный перечень вопросов, которые могут возникнуть перед руководящим звеном действующего предприятия. В подавляющем большинстве случаев для
предприятия, которое не планирует кардинально менять свою деятельность, основным способом планирования выступает бюджетирование.
Формирование бюджетов позволяет подготовиться к решению проблем, которые могут
возникнуть, оценить последствия тех или иных действий и выбрать самый эффективный из
альтернативных вариантов.
С помощью бюджетирования оценивают полученные за отчетный период результаты.
Бюджеты содержат информацию, как об ожидаемых расходах каждого подразделения, так и
о предполагаемом выпуске продукции и доходах от ее реализации. Поэтому такие показатели можно рассматривать как критерии, с которыми следует сравнивать фактические результаты деятельности. Итак, бюджет является средством, с помощью которого оценивают
эффективность работы предприятия или отдельного структурного подразделения.
Бюджетирование предполагает осуществление контрольной функции. Благодаря бюджетированию регулярно оценивают результаты деятельности, есть возможность определить
структурное подразделение, где фактические показатели не совпадают с теми, что планировали. Если отклонения существенны, то осуществляют соответствующие корректирующие
действия. При этом руководство может своевременно принять необходимые меры, направленные на устранение негативных моментов, и тем самым улучшить показатели работы в
целом на предприятии. То есть, с помощью сравнения бюджетных и фактических данных
можно выявить источники неэффективности, обязать сотрудников устранить недостатки и
отслеживать процесс их исправления. Такая функция бюджетирования является предпосылкой внедрения системы управления по отклонениям, но для этого нужно четко определить
сферы ответственности руководителей соответствующих уровней.
Процесс бюджетирования предполагает привлечение работников предприятия в процесс
формирования бюджетов. Четкое установление целей и задач, своевременное доведение их
до исполнителей, применение денежных и других форм стимулирования обеспечивают
осознанное исполнение бюджетов, что значительно повышает эффективность и результативность работы всех работников предприятия.
Благодаря бюджетированию осуществляется координация действий всех структурных
подразделений предприятия при достижении общей цели деятельности. Например, составленный в письменной форме бюджет показывает директору по производственным вопросам, что необходимо сделать для обеспечения в количественном и денежном выражении
уровня продаж, который установил руководитель отдела сбыта.
Процесс бюджетирования выступает в виде двустороннего потока информации: нисходящего и восходящего. Нисходящий информационный поток отвечает за формирование
целей, задач и реалистичных прогнозов деятельности каждого структурного подразделения
220

предприятия. Восходящий информационный поток обеспечивает составление единого общего согласованного бюджета развития предприятия на определенный установленный период (год, несколько лет).
Конечно, бюджетирование способствует принятию управленческих решений. Именно
благодаря формированию бюджетов определяют доходы и расходы, необходимые для получения прогнозируемого дохода, оценивают инвестиционную привлекательность будущих
операций. Собственно ситуационные моменты и проблемные вопросы могут быть различными, что и будет предопределять уровень детализации бюджетов.
Технология бюджетирования направлена на решение таких вопросов, как определение
целей и задач этого процесса, разработка видов и форматов бюджетов, установление методики консолидации бюджетов различных уровней. Форматный вид бюджетов целесообразно по возможности максимально приблизить к утвержденным формам финансовой отчетности, поскольку это позволит повысить эффективность накопления и обработки информации, которую формируют в системе бухгалтерского учета. Конечно, рекомендуется подавать в бюджетных формах исключительно существенные показатели. Предел существенности должен быть установлен для отдельных показателей аналитическими работниками
отдела управленческого учета.
Процесс бюджетирования зависит от технологической и организационной структуры
предприятия; формализует процедуры составления бюджетов, их представления и согласования, накопления и обработки данных об исполнении бюджетов; устанавливает распределение обязанностей между должностными лицами в бюджетном процессе; определяет график
документооборота;
разрабатывает
систему
внутренних
организационнораспорядительных и нормативных документов.
Организация бюджетирования предполагает совокупность следующих действий:
‒ формулировка целей и задач бюджетирования как управленческой технологии в соответствии со спецификой деятельности предприятия;
‒ определение принципов бюджетирования;
‒ утверждение методологических основ бюджетирования на предприятии;
‒ определение видов бюджетов;
‒ определение бюджетных форматов;
‒ распределение функций аппарата управления;
‒ составление графика документооборота для разработки бюджетов;
‒ автоматизация прогнозных расчетов.
Обычно бюджеты разрабатывают на год с разбивкой по кварталах или месяцах.
Различают операционный и финансовый бюджеты, которые в совокупности составляют
сводный бюджет предприятия. Разработка бюджетов в конечном итоге должна привести к
составлению бюджетного баланса. Именно для этого разрабатывают операционные бюджеты:
‒ бюджет реализации;
‒ бюджет производства;
‒ бюджет потребности в материальных запасах;
‒ бюджет закупки материальных запасов;
‒ бюджет на оплату труда;
‒ бюджет общепроизводственных расходов;
‒ бюджет себестоимости произведенной продукции;
‒ бюджет себестоимости реализованной продукции;
‒ бюджет административных расходов;
‒ бюджет расходов на сбыт;
‒ бюджет финансовых результатов [1, 7-8, 12-14].
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На основе операционных бюджетов составляют бюджеты капитальных вложений, денежных потоков и бюджетный баланс.
Все плановые показатели напрямую зависят от установленного плана реализации. Аналитический отдел предприятия должен определиться с планом реализации различных видов
продукции в натуральных и стоимостных показателях за месяц, квартал, год планового
периода. В основе расчетов лежит простая математическая формула:
Рп = ∑ці × кі

(1)

где Рп – плановый объем реализации;
ці – плановая цена реализации продукции i-го вида;
кі – план реализации продукции i-го вида в натуральных единицах.
Для определения возможного уровня продаж используют экспертные или статистические оценки. При этом необходимо учитывать уровень спроса и географию сбыта, категории
покупателей, сезонные колебания в производстве и тому подобное. Следует заметить, что
даже незначительные отклонения фактического объема продаж от запланированного могут
привести к существенным изменениям большинства показателей сводного бюджета по
сравнению с их фактическими величинами.
Бюджет производства – это план производства продукции в натуральных единицах на
бюджетный период. Расчеты осуществляются по каждому отдельному виду продукции с
учетом плановых остатков на конец планового периода и имеющихся остатков продукции
на начало периода, при этом используют данные первичных бухгалтерских документов.
План производства каждого вида продукции рассчитывается по формуле:
Впі = Рпі + ЗГПкі – ЗГПпі

(2)

где Впі – плановый объем производства продукции i-го вида;
Рпі – плановый объем реализации продукции i-го вида;
ЗГПкі – остатки готовой продукции i-го вида на конец периода;
ЗГПпі – остатки готовой продукции i-го вида на начало периода.
На основе запланированных показателей производства в разрезе отдельных видов продукции рассчитывают производственные расходы. Обычно планируют материальные затраты, затраты на оплату труда, общепроизводственные расходы. Уровень детализации плановых расходов определяется спецификой деятельности предприятия.
Планирование потребности в материалах осуществляют в натуральном и стоимостном
выражениях с целью определения количества материалов, необходимых для производства
запланированного объема продукции и количества материалов, которые необходимо закупить в течение планового периода.
В целом потребность в материалах в натуральном выражении обычно рассчитывается по
формуле:
М = Ні  Впі + Мк ,

(3)

где М – потребность в материалах в натуральном выражении;
Ні – норма расхода на единицу продукции i-го вида;
Мк – запас материалов на конец периода.
Поскольку для производства единицы продукции могут использоваться различные виды
материалов, то эту формулу нужно применять неоднократно. Кроме этого, один и тот же
материал используется при производстве различных видов продукции. Поэтому нужно
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найти общую потребность в каждом отдельном материале с учетом указанных выше фактов. При этом конечный запас материалов должно быть чисто плановым показателем и
определяться производственными факторами каждого предприятия: спросом на продукцию,
условиями поставки сырья, надежностью поставщиков, темпами работы, загруженностью
производства, другими факторами.
После получения количественных показателей потребности в материалах можно спланировать закупку каждого вида материалов. На показатель закупки влияют данные о фактических остатках материалов на складах. Такие данные отдел планирования получает от
бухгалтерии и складских работников.
Объем закупок рассчитывается по каждому отдельному виду материалов с использованием следующей формулы:
З = М – М п,

(4)

где З – объем закупок материалов отдельного вида в натуральном выражении;
Мп – запас материалов отдельного вида в натуральном выражении на начало периода.
И только после получения общих натуральных показателей по каждому виду материалов
осуществляется расчет плановых показателей в стоимостном выражении.
Стоимость закупок в денежном выражении (Зг) рассчитывают по формуле:
Зг = ∑З  Ц,

(5)

где Зг – стоимость закупок в денежном выражении;
Ц – цена единицы материала.
Для определения плановых затрат на оплату труда ожидаемый объем производства каждого вида продукции умножают на трудоемкость единицы продукции, а затем полученную
трудоемкость выпуска умножают на среднюю часовую тарифную ставку.
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы. Прогнозирование этих производственных затрат является одним из самых сложных процессов.
Планирование расходов на содержание и эксплуатацию оборудования осуществляют по
комплексным статьям:
‒ расходы на полное восстановление и капитальный ремонт основных производственных фондов;
‒ расходы на эксплуатацию оборудования (технический осмотр, обслуживание);
‒ расходы на текущий ремонт оборудования и транспортных средств;
‒ расходы на внутризаводское перемещение грузов;
‒ амортизация малоценных необоротных материальных активов со сроком службы более года;
‒ прочие расходы [10].
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования делятся на постоянные и переменные. Порядок отнесения к постоянным и переменным зависит от особенностей отдельных производств, и его указывают в отдельных разделах наказа об учетной политике
предприятия.
Управленческие расходы на уровне цеха планируют по комплексным статьям:
‒ расходы, связанные с управлением производством;
‒ расходы, связанные с оплатой служебных командировок;
‒ амортизационные отчисления (зданий, сооружений, инвентаря цехов)

223

‒ некапитальные затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации
производства;
‒ расходы на обслуживание производственного процесса (оплата труда цехового персонала, отчисления на социальное страхование, текущий ремонт основных средств,
инвентаря, контроль за производственными процессами и качеством продукции, техника безопасности, обеспечения специальной одеждой и обувью, другие);
‒ расходы на пожарную и сторожевую охрану;
‒ амортизация необоротных малоценных активов;
‒ платежи по обязательному страхованию;
‒ суммы средств, уплаченные за оперативную и финансовую аренду основных средств;
‒ прочие расходы (потери от брака, если они не выделены в отдельную статью, расходы на операции со стеклянной тарой, недостачи материальных ценностей в цехах в
пределах норм естественной убыли) [10].
Планирование общепроизводственных расходов может осуществляться на уровне показателей расходов прошлого года. Также такие расходы могут корректироваться с учетом
увеличения объемов производства продукции. В любом случае структура и методика планирования общепроизводственных расходов утверждается непосредственно на предприятии.
На основе плановых показателей производственных затрат, рассчитывают плановую себестоимость произведенной готовой продукции по формуле:
Св = НЗВп + Ввир – НЗВк,

(6)

где Св – плановая себестоимость произведенной готовой продукции;
Ввир – плановые затраты на производство продукции;
НЗВп, НЗВк – стоимость остатков незавершенного производства на начало и конец планового периода.
Любое предприятие несет административные и сбытовые расходы. Планирование этих
расходов осуществляют для их оценки в соответствии с запланированным уровнем производства и реализации для достижения стратегических целей предприятия. Например, если
планируется увеличение объемов продаж, то возрастут расходы, как в производственных,
так и в непроизводственных подразделениях. Самый простой способ составления плана
административных и сбытовых расходов – использование фактических данных предыдущего периода и корректировки их, учитывая запланированные изменения условий деятельности предприятия.
Все расчеты сводятся в разработанные на предприятии таблицы. Итоговая таблица обычно представляет информацию о совокупных плановых затратах предприятия на год. Эта
информация используется руководителями различных структурных подразделений для
принятия управленческих решений в соответствии с их полномочиями [1, 3-5, 14].
Бюджет финансовых результатов показывает, какие доходы заработает предприятие за
бюджетный период, какие расходы понесет предприятие для обеспечения запланированного уровня деятельности. Внешний вид данного документа напоминает форму отчета о финансовых результатах, утвержденную П(С)БО 1 "Общие требования к финансовой отчетности" [9].
На основании бюджета доходов и убытков проводят анализ и делают выводы об оптимальности системы бюджетов и необходимость корректировки плановых показателей.
Бюджет прибылей и убытков является завершающим этапом операционного бюджетирования. После этого приступают к составлению финансовых бюджетов.
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Цель финансового бюджета – разработать прогнозный баланс предприятия. Его составляют на основании бюджета доходов и убытков, бюджета капитальных вложений и прогноза движения денежных средств.
Бюджет капитальных инвестиций определяет направления капитальных вложений и получения инвестиционных ресурсов для них. Планирование таких инвестиций, как правило,
превышает год. Информация, касающаяся долгосрочных капиталовложений, затрагивает
вопросы выплаты процентов по кредитам, изменения сальдо на счетах основных средств и
других долгосрочных активов. Именно эти моменты нужно учесть при разработке бюджетов денежных средств, финансовых результатов, прогнозируемого баланса.
Бюджет денежных средств определяет денежные потоки предприятия в течение бюджетного периода. Он необходим для обеспечения платежеспособности и ликвидности
предприятия, а также для определения, достаточно ли будет денежных поступлений для
обеспечения текущей и будущей деятельности. Также важно отметить, что бюджет денежных средств необходимо составлять прямым методом, то есть раскрывать отдельно все
поступления и расходы по всем операциям. Запланированные денежные поступления определяют на основании анализа погашения дебиторской задолженности, реализации других
активов, получения кредитов и других видов поступлений. Денежные расходы в бюджете
планируют на основании: выплат кредиторам за приобретенные товары, оказанные услуги и
выполненные работы; уплаты налогов, дивидендов; осуществления капитальных и финансовых инвестиций; возвращения полученных кредитов и уплаты процентов по ним и тому
подобное. Таким образом, базой для составления этого бюджета является бюджет продаж, а
также данные других бюджетов.
При составлении бюджета денежных средств необходимо проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Анализ погашения дебиторской задолженности требует учета следующих моментов:
‒ сколько процентов составляют поступления денежных средств от общего объема реализации в текущем месяце и других месяцах;
‒ сколько денежных средств поступает в кассу, а сколько на расчетный счет;
‒ какие источники поступления денежных средств (в разрезе видов деятельности).
При анализе погашения кредиторской задолженности необходимо учитывать:
‒ как часто выплачивают заработную плату и за какой месяц;
‒ увеличивается ли задолженность по заработной плате;
‒ как регулярно оплачивают счета кредиторов;
‒ какова периодичность оплаты накладных расходов, прочее.
Таким образом, составление бюджета денежных средств напрямую связано с разработкой графиков денежных поступлений от дебиторов и графиков погашения обязательств
перед поставщиками. А уже эти графики непосредственно связанны с бюджетами реализации продукции и бюджетами закупки материальных запасов.
Следует отметить, что неспособность предприятия тщательно спланировать свои денежные потоки может привести к серьезным проблемам, поскольку низкая ликвидность окажется ограничивающим фактором, что повлечет необходимость пересмотра всех бюджетов.
Составление бюджетного баланса является конечным этапом годового планирования хозяйственной деятельности предприятия. Форма бюджетного баланса аналогичная форме
баланса, предусмотренной национальным стандартом учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности" [9]. Этот бюджет характеризует финансовое состояние предприятия на
определенную дату. Его составляют на основании запланированных показателей на начало
бюджетного периода, ожидаемых результатов за этот период и прогнозируемых изменений
в величине активов, обязательств и капитала.
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Итак, составление сводного бюджета – это сложный процесс, требующий тщательного
координирования действий всех подразделений предприятия для достижения намеченной
цели.
Как уже было отмечено, для оценки результатов деятельности отдельного подразделения необходимо сравнить фактические показатели с бюджетными данными. Информацию о
фактических значениях показателей накапливают в так называемом отчете об исполнении
бюджета. Разницы, возникающие в процессе оценки, называют отклонениями. Нужно отметить, что для получения достоверных оценок следует соблюдать следующие условия:
‒ сравниваются только такие доходы и расходы, которые контролирует менеджер этого
подразделения;
‒ фактические и бюджетные данные сравнивают на основе одинакового уровня деятельности.
Несоблюдение указанных условий может привести к ошибочным выводам.
В более сложную ситуацию попадает предприниматель, который только планирует начать свою деятельность. Особенно если он имеет много интересных идей, но ограничен в
финансовых ресурсах и стремится привлечь к себе инвесторов.
В этом случае перед ним стоит задача составить бизнес-план. Бизнес-план – это технико-экономическое обоснование деятельности предприятия в будущем.
Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:
‒ определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место
фирмы на этих рынках;
‒ сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику
их достижения;
‒ определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
‒ определить виды продукции, товаров, услуг, которые будут предложены потребителям, рассчитать расходы деятельности;
‒ определиться с кадрами фирмы, которые должны обеспечить достижение поставленных целей;
‒ оценить финансовое положение фирмы, имеющиеся финансовые и материальные ресурсы для достижения поставленных целей;
‒ предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому выполнению
бизнес-плана.
Состав, структура и объем бизнес-плана определяется спецификой предпринимательской деятельности, размерами рынка сбыта товаров (услуг), наличием конкурентов, перспективами развития бизнеса и могут изменяться в зависимости от поставленных задач. По объему план должен быть не менее 30-40 страниц, не включая приложений.
В Украине действует приказ Министерства экономики Украины №290 от 06.09.2006 г.
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке бизнес-плана предприятий".
Согласно этому нормативу бизнес-план предприятия состоит из следующих основных разделов:
‒ резюме;
‒ характеристика предприятия;
‒ характеристика продукции (услуг), производимой предприятием;
‒ исследования и анализ рынков сбыта продукции (услуг);
‒ характеристика конкурентной среды и конкурентные преимущества;
‒ план маркетинговой деятельности;
‒ план производственной деятельности предприятия;
‒ организационный план;
‒ план охраны окружающей среды;
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‒
‒
‒
‒

финансовый план и программа инвестиций;
анализ потенциальных рисков;
бюджетная и экономическая эффективность инвестиционного бизнес-плана;
социально-экономические последствия реализации инвестиционного бизнес-плана
[4].
Следует отметить, что кроме упомянутого норматива, действуют еще методические рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов [5] и методические
рекомендации по разработке бизнес-планов технического переоснащения государственных
торфодобывающих предприятий [6].
Все упомянутые выше нормативы имеют статус методических рекомендаций. А это значит, что методика бизнес-планирования будет зависеть от авторов таких проектов.
Таким образом, бизнес-планирование хозяйственной деятельности является достаточно
трудоемким процессом и требует довольно квалифицированного персонала. Эта работа,
конечно, должна быть хорошо оплачиваемой, ведь специалист должен обладать мощными
аналитическими способностями. Результатом качественного планирования будет взвешенная экономическая политика предприятия и принятие обоснованных экономических решений при управлении предприятием.
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СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТА
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ1
доц. д-р Камелия Савова, д.е.с.,
катедра "Счетоводство и анализ",
УНСС

Сложно изкуство е управлението на държавата
(Difficilis est ars regendi rem publicam)
Латинска сентенция
Резюме
Статията "Приложни аспекти на отчета за паричните потоци в предприятията от публичния сектор" е посветена на подобренията в отчета за паричните потоци, който съставят бюджетните предприятия в България. В дейността на бюджетния сектор на икономиката този отчет е познат като "Отчет за
касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства". Представената в него информация е за движението на паричните средства на държавата, с цел установяване на
резултата от изпълнението на държавния бюджет текущо по месеци и обобщено за отчетния период.
Представени са спецификите във формата, структурата и съдържанието на съставните му части. Обстойно се изследват неговите теоретико-методологични и приложни характеристики. Презентирани са
основните му елементи според националното регламентиране и съгласно Международен счетоводен
стандарт за публичния сектор 2 "Отчети за паричните потоци" като е направен сравнителен анализ.
Резултатите от изследването доказват процес на хармонизиране на отчетността в публичния сектор на
България с международната счетоводна стандартизация и необходимост от продължаващи усъвършенствания.
Ключови думи: счетоводство в публичния сектор; бюджет; отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства; Отчет за касово изпълнение на бюджета
по агрегирани позакатели; МССПС 2 "Отчети за паричните потоци"; парични средства; единна бюджетна класификация.
Theoretical and practical accounting aspects of the cash flow statements
in the public sector enterprises and opportunities for improvement
Abstract
The article "Theoretical and practical accounting aspects of the cash flow statements in the public sector
enterprises and opportunities for improvement" is dedicated to the inmprovements in the cash flow statement
composed by the budget enterprises in Bulgaria. In the activities of the economy’s budget sector this
statement is known as "Statement for the cash implementation of the budget, funds from the European Union
and foreign funds". It regards the country’s cash flows and its aim is to establish the result of the
governemnt’s budget implementation month by month and overall for the reference period. The peculiarities
in the form, structure and content of its component parts are presented. Its theoretical, methodological and
practical characteristics are researched thoroughly. Its main components according to the national regulations
and in compliance with the International Public Sector Accounting Standard 2 "Cash Flow Statements" are
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presented through a comparative analysis. The research results prove that there is a process of harmonisation
between Bulgaria’s public sector accounting and the International Accounting Standards and the need for
further improvements.
Keywords: accounting in the public sector; budget; Statement for the cash implementation of the budget,
funds from the European Union and foreign funds"; Statement for the cash implementation of the budget
according to aggregate parameters; IPSAS 2"Cash flow statement"; cash; uniform budget classification.

Увод
Фактът, че първоначалната форма на капитала е паричната, обуславя движението на паричните средства чрез трансформацията им в стокова и в последствие отново в парична
форма на стойността. Това е базова предпоставка за развитие на стопанската практика и
възникване на държавата. Държавата "е начинание, което както показва историята, е било
наложено на човека като необходимост" [1] за постигане на определен ред в обществото.
Ето защо присъщите ѝ дейности са свързани с отбраната, сигурността, културата, здравеопазването, образованието, просветата и други. Специфичното е, че при осъществяването на
държавните дейности не се създава национален продукт 1 [2], а се потребява такъв. Следователно за функционирането на държавата са необходими парични ресурси, чиято наличност
и постигнати обществени резултати чрез движението им са неотменим обект на научни и
приложни изследвания в счетоводството на публичния сектор. В последващото изложение:
Предмет на изследване са усъвършенстванията в счетоводството на публичния сектор в
България и по-конкретно съставянето и представянето на отчета за паричните потоци.
Целта на изследването е да се представят характеристиките и спецификите на отчета
за паричните потоци, който съставят бюджетните предприятия в България като компонент
на финансовите им отчети и на тази база да се обоснове необходимостта от подходящо хармонизиране на проблематиката с постановките в Международните счетоводни стандарти за
публичния сектор.
За постигане на целта се поставят следните задачи:
- да се откроят спецификите на отчета за паричните потоци, който съставят бюджетните организации2 в страната ни;
- да се представи в теоретичен и приложен аспект Отчетът за касовото изпълнение на
бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства като компонент на
финансовите отчети на предприятията в публичния сектор;
- да се презентира Отчетът за паричните потоци, съгласно постановките в Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.
Ограничения на изследването е действащата към момента нормативна регламентация
на бюджетното счетоводство в България.
Методологията и методиката на изследването се основават на общите принципи на
познанието като се прилагат системният подход, методите на анализа и синтеза, на историческото и логическото, на индукцията и дедукцията.
1

Икономическа същност на понятието "национален продукт" се определя като съвкупност от блага за
крайно потребление, произведени от всички икономически агенти на дадена страна, независимо
дали са действащи в границите на страната или извън нея. Понятието се употребява като синоним на
понятието "брутен национален продукт".
2
Понятията "предприятия в публичния сектор", "бюджетни организации" и "бюджетни предприятия"
се употребяват в статията като синоними.
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Очакваните резултати от изследването са свързани с:
- представяне на предимствата и недостатъците на Отчета за паричните потоци, който
съставят бюджетните организации в България;
- открояване на различията с утвърдения Отчет за паричните потоци в Международен
счетоводен стандарт за публичния сектор 2 "Отчети за паричните потоци";
- предложения за последващи усъвършенствания във формата, структурата и съдържанието на Отчета за паричните потоци като съставна част на финансовия отчет на бюджетните предприятия в България.
Основно изложение
Важен аспект в управлението на държавата са паричните средства, формиращи държавния бюджет1. Държавният бюджет се определя най-общо като централизиран паричен фонд
на страната. Управлението му е в съответствие с провежданите политики в областта на
икономиката, социалната сфера, културата, международната интеграция и т. н. Стремежът е
да се постигнат качествените изисквания на действащите регламенти за дейността на бюджетния сектор и да се удовлетворят интересите на обществеността. Ето защо паричните
потоци, свързани с държавния бюджет [3]са обект на изследвания от теоретичен и приложен аспект.
От гледище на счетоводството паричните средства са част от неговия предмет. Определат се като най-ликвидните активи на предприятието. Това е основание да се прецизарат
стопанските операции, които се осъществяват чрез тях. Паричните средства провокират
перманентно управление и контролиране, инвестиране и акумулиране, оперативно нарастване и намаляване. Това за бюджетния сектор на икономиката е с изключителна важност.
Паричните авоари са с произход от цялото общество и са предназначени за подобряване на
балгосъстоянието му. Ето защо те са обект на ежедневно наблюдение за целите на ефективното им ползване. Постига се чрез прилагане и спазване на принципите за управление на
публичните финанси, които са за:
- всеобхватност – реализира се чрез консолидираната фискална програма, която включва
структурните елементи на бюджетния сектор: държавен бюджет, бюджет на НОИ, бюджет
на НЗОК, бюджет на общините и бюджетните организации, чийто статут е законово регламентиран, като висшите училища, българската национална телевизия и радио и др.;
- отчетност и отговорност – управлението на бюджетните средства осигурява организация на отчитането им и изисквания за отговорност на разпоредителите с тях;
- адекватност – фискалната политика е в съответствие с макроикономическите и социалноикономическите цели на държавата;
- икономичност – същността е в осъществяване на дейността на бюджетните организации с най-малък размер ресурси при запазване на тяхното качество;
- ефикасност – да се постигат възможните най-добри резултати от ползваните обществени ресурси в дейността на бюджетните организации;
- ефективност – установява се чрез съпоставяне на действителните с очакваните резултати от дейността на бюджетните организации, което отразява степента на постигнатите цели;
- прозрачност – това е информираност на обществеността за бюджетните прогнози, за
текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, за отклоненията от планираните показатели в законите на отделните бюджети и т. н.;
1

В статията понятието "държавен бюджет" се употребява със смисъл на "консолидиран държавен
бюджет", респ. "консолидирана фискална програма", съгл. чл. 4 от Закона за публичните финанси.
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- устойчивост – целта е да се поддържа платежоспособността на държавата текущо и в
дългосрочен план;
- законосъобразност – за публичния сектор е от значение изпълнението на действащото
законодателство, сключените договори, вътрешните нормативни документи, за целите на
престижа на държавата.
Счетоводното отразяване на планирания и на фактически реализирания размер на консолидираната фискална програма се осъществява чрез прилагане на принципа за паричните
потоци.
 Счетоводно представяне на плановите величини на бюджетните парични постъпления и плащания
Прогнозата за входящи и изходящи парични потоци в държавния бюджет е съдържанието на Закона за държавния бюджет. Структурата му е със значение за текущото и периодичното отчитане на паричните средства. Ранжирана е в раздели /показатели/ за: I. Приходи; II.
Разходи; III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – нето; IV. Вноски в общия бюджет
на Европейския съюз; V. Бюджетно салдо (I – II – III – IV). Ако е планиран бюджетен дефицит, то последният раздел указва източникът за финансиране на отрицателното бюджетно
салдо (VI. Операции в частта на финансирането – нето) [4]. Законовата структура на държавния бюджет е база за текуща и периодично обобщавана счетоводна информация за плана на входящите и изходящите парични потоци, която се съпоставя с действителната им
реализация за съответен период (месечно, тримесечно и за отчетната година). Обстоятелството, че това са потенциални, стойностни величини с условност на фактическо реализиране,
е основанието за отчитане на плана за бюджетните приходи и разходи чрез задбалансови
сметки [5]. Осъществената динамика на бюджетните парични средства е обект на постоянно
управление, контрол, текущо и периодично счетоводно отчитане през годината, за която са
приети законовите регламенти. За целта се съставят и представят отчети за реализираните
входящи и изходящи парични потоци в бюджетния сектор на икономиката.
Аспект в планирането и отчитането на паричните средства в предприятията от публичния сектор е Единната бюджетна класификация. Тя е изпълнение на законово изискване,
което определя имеперативната ѝ същност. Ежегодно се утвърждава от изпълнителната
власт (министъра на финансите). Съдржанието на Единната бюджетна класификцаия отразява видовете постъпления и плащания, които в обобщен вид формират изпълнението на
показателите в Закона за държавния бюджет. Дефинираните чрез нея видове входящи и
изходящи парични потоци са база за организацията на аналитичното им отчитане по произход и целево разходване.
 Счетоводно представяне на отчета за изпълнение на бюджетните парични постъпления и плащания.
Прилаганите принципи за управление на публичните финанси са основание за създаване
и представяне на обобщена счетоводна информация за изпълнението на плана за входящите
и изходящите парични потоци на държавния бюджет. Това се осъществява чрез съставяне
на Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и
чуждите средства. Този отчет е аналог с идентична икономическа същност на стандартизирания "Отчет за паричните потоци" за предприятията от финансовия и нефинансовия сектор
на икономиката. Той е компонент на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните организации [6]. Неговата форма, структура и съдържание се разработват от Министерство на финансите [7] и се прилагат по определен макет. За предприятията в публичния сектор отчетът за паричните потоци е със своеобразна форма, структура и съдържание.
Основните специфики са в следните насоки:
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* Форма на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от
Европейския съюз и чуждите средства:
Формата на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, който съставят към момента предприятията в
публичния сектор в България, е необичайна. В хоризонтален аспект е с много колони, които
съдържат информация за елементите му по отчетни области [8]. Общата величина за движението на паричните средства по съответни направления за цялостната дейност на бюджетната организация е отделна колона на отчета. Стойностните размери са за текущата и
предходната година. Тази форма по същество е четири броя отчети за парични потоци: за
движението на паричните средства във всяка от регламенитраните дейности (отчетни групи) – бюджетна, за средствата от Европейския съюз и за другите дейности, и за общия им
размер. Този формат на отчет за парични потоци не е популярен. Съставя се от първостепенните разпоредители с бюджетни средства.
Във вертикален аспект формата на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките
за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства е едностранна. Първо са
представени входящите парични потоци като "Приходи, помощи и дарения" (раздел 1 А),
след това са изходящите парични потоци за "Разходи и придобиване на нефинансови активи" (раздел Б). Присъщите за публичния сектор трансфери и безлихвени заеми между бюджетните организации са съдържание на отделен раздел (раздел В). Обобщените стойностни величини на паричните потоци за приходите, разходите и бюджетните трансфери е база
за установяване на касовото изпълнение на бюджета, обозначавано като бюджетно салдо:
дефицит (-)/излишък (+) = раздел А – раздел Б + раздел В. Финансирането на бюджетния
дефицит се осъществява чрез реализиране на входящи парични потоци от операции с финансови активи (раздел Е), финансови пасиви (раздел Ж), междубюджетни разчети (раздел
З), които са съдържание на отделни раздели. Съдържанието на последния раздел (раздел И)
отразява изменението на паричните средства през бюджетната (календарната) година, размера им в началото и края на отчетния период като е съобразена преоценката на наличностите в чуждестранна валута. Видно е, че съдържанието на отчета за касовото изпълнение на
бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства отразява
икономическата същност на движението на паричните средства. То е в съответствие с показателите в Закона за държавния бюджет:
Планови показатели за движение на
паричните средства по Закона
за държавния бюджет
1
I. Приходи
II. Разходи
III. Бюджетни взаимоотношения - нето
IV. Вноски в бюджета на Европейския съюз
V. Бюджетно салдо (I – II – III – IV)

1

Фактически показатели за движение на паричните
средства в Отчета за касово изпълнение на
бюджета, сметките за средства от Европейския
съюз и сметките за чужди средства
2
А. Приходи, помощи и дарения
Б. Разходи и придобиване на нефинансови активи
В. Трансфери и безлихвени заеми между бюджетни
организации-нето
Вноските в бюджета на ЕС са част от разходите в
раздел Б
Г. Бюджетно салдо (А – Б + В)

В отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките
за чужди средства е отразено понятието "показатели", което по същество отразява разделите на
отчета. Това е понятието в Закона за държавния бюджет.
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Продължение
1
VI. Операции в частта на финансирането –
нето
Операциите с финансови активи, пасиви и
разчетите са част от раздел раздел VI.

2
Д. Финансиране на бюджетното салдо
Е. Операции с финансови активи
Ж. Операции с финансови пасиви
З. Общо нето-разчети и други операции
И. Изменение на паричните средства

Видно е, че съдържанието на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за
средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства е в съответствие със съдържанието на Закона за държавния бюджет. Известно е, че обичайните и познатите позиции в
отчета за паричните потоци е за входящите и изходящите парични средства по видове дейности – оперативна, инвестиционна, финансова.
Възможно подобрение на формата на отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките
за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства би се постигнало, ако:
- съставна част на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните организации да бъде обобщената информация за парични потоци, отразяваща количественото и
качественото проявление на паричните потоци за цялостната дейност на съответното бюджетно предприятие (последната колона на отчета);
- данните за касово изпълнение на бюджета по отчетни области "Бюджет", "Сметки за
средства от ЕС" и "Сметки за чужди средства" да са приложения към финансовия отчет с
пояснителен характер;
- съдържанието на отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства да бъде по дейностите, които са възприети за
предприятията в другите сектори на икономиката и са познати и разбираеми, което е в съответствие и с Международен счетоводен стандарт за публичния сектор 2 "Отчети за паричните потоци" [9].
Съществено е, че за счетоводството в публичния сектор интерпретираният отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства е усъвършенстван в съдържанието си. За 2017 г. се представя за първи път
сравнителна информация за паричните потоци за текуща и за предходна година. През
предшестващите години сравнителната информация е била за плановите и за фактическите
величини на видовете парични потоци. Чрез показателите за движението на паричните
средства за текущия и за предходния отчетен период в отчета касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства се постига аналогичност и последователност на представянето в съставните части на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните организации 1.
Специфика при съставяне и представяне на отчета за касово изпълнение на бюджета,
сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства са текущите отчети, които се изготвят през отчетния период. Това са:
- отчет за касовото изпълнение на бюджета по параграфи на Единната бюджетна класификация;
- отчет за касовото изпълнение на бюджета по агрегирани показатели;

1

Информацията в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на бюджетните организации
е за текущия и предходния отчетен период.
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- отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и
чуждите средства, но с информация за планови и фактически стойности на видовете парични потоци.
Представените в тях данни са за планираните и реализираните величини на входящите и
изходящите парични потоци, както и за резултата от изпълнението на бюджета.
* Отчетът за касовото изпълнение на бюджета по параграфи на Единната бюджетна класификация е обобщено презентиране на конкретните входящи и изходящи
парични потоци в бюджетния сектор на икономиката. Регламентиран е като "Отчетни данни
по Единната бюджетна класификация (ЕБК) за изпълнението на бюджета". Това са фактически реализираните плащания и постъпления по параграфите на ЕБК. Тя се прилага от
бюджетните предприятия при създаването на текуща счетоводна информация, която се
представя в обобщен отчет ежемесечно. Отчетните данни в касовия отчет за изпълнението
на бюджета по параграфите на ЕБК са в планови и фактически стойностни величини.
Структурирани са в разделите: I. Приходи, помощи и дарения; II. Разходи – рекапитулация
по параграфи и подпараграфи; III. Трансфери, IV. Временни безлихвени заеми, V. Бюджетно салдо и VI. Финансиране на бюджетното салдо (при бюджетен дефицит). Видно е, че
структурата и разделите на отчета е в съответствие със структурата и съдържанието на Закона за държавния бюджет. Различното е в детайлното и аналитичното представяне на качественото проявление на видовете бюджетни постъпления и плащания в отчета. (Например
§ 05-00 на раздела за разходите в отчета е "Задължителни осигурителни вноски от работодатели", което е част от позицията "Персонал" в показателя за разходите на Закона за държавния бюджет.) Обобщено представената счетоводна информация по аналитични признаци за бюджетните входящи и изходящи парични потоци в регламентирана и стандартизирана отчетна форма съдейства за текущо установяване на фактическото изпълнение на бюджета по законовите показателите.
* Отчет за касово изпълнение на бюджета по агрегирани позакатели
Чрез отчета за касово изпълнение на бюджета по агрегирани показатели се представя в
обобщени направления информацията от отчета за касовото изпълнение на бюджета по
параграфи на ЕБК. Фактическите бюджетни плащания и постъпления по конкретни видове
(параграфи) са обединени по еднородни признаци. Съдържанието на отделните раздели се
формира от конкретни позиции, съответстващи на агрегираните показатели. Информацията
в отчета за касово изпълнение на бюджета по агрегирани показатели се представя в едностранна форма. Разделите му са идентични с разделите на отчета за изпълнение на бюджета
по параграфи на ЕБК. Отликите са в съдържанието на разделите:
- Разделът за приходите представя общите стойностни размери на входящите парични
потоци от: данъчни приходи, неданъчни приходи, помощи и дарения от страната, помощи и
дарения от чужбина.
- Разделът за разходите конкретизира сумата на изходящите парични потоци за: възнаграждения на персонала в бюджетния сектор; осигурителни вноски; издръжка на текущата
дейност; придобиване на нефинансови активи; трансфери на активи; предоставени субсидии.
- Разделът за трансферите представя движението на паричните средства между структурите на публичния сектор, временните безлихвени заеми, поетите осигурителни вноски и
данъци и др.
- Раздел, като самостоятелна позиция, е размерът на месечната вноска в бюджета на Европейския съюз.
Общата стойностна величина на посочените раздели изразява изпълнението на бюджета
за съответен период. Резултатът от касовото изпълнение на бюджета се установя всеки месец. Отрицателната му стойност се финансира от източници, които съответстват на държав235

ната политика. Тези финансови източници са съдържанието на последния раздел. Такива
източници за финансиране на бюджетния дефицит са получени заеми, емисия на ценни
книжа, придобити съучастия, приходи от приватизация и други подобни. Конкретизират се
като входящи и изходящи парични потоци и се установява крайното им парично изражение
в лева и валута. Показателят е към 31 декември на предходната и на отчетната година. Разликата между двете стойностни величини е изменението в паричните авоари от финансиранията за едногодишен период.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и чуждите средства – с информация за планови и фактически
стойности за видовете парични потоци
Този отчет е идентичен с компонента на годишните и междинните финансови отчети на
бюджетните организации. Разликата е в сравнителната информация, която е за фактическите и за плановите величини на конкретните парични потоци. Движението на паричните
средства от други дейности се представя само като действително реализирани, без планови
данни. Показателите на отчета са с пояснения, указващи движението на паричните средства
по параграфите на единната бюджетна класификация. Отчетът се съставя за всяка отчетна
група: "Бюджет", "Сметки за средства от ЕС" и "Други сметки и дейности".
Посочените отчети за паричните потоци са във връзка и зависимост. Съставят за един и
същ период – месец, тримесечия, година. Обединени са в един общ формат. Информацията,
която представят, е база за съставяне на отчета за паричните потоци като компонент на
финансовите отчети на предприятията в публичния сектор.
 Характеристика на отчета за паричните потоци, съгласно Международен счетоводен стандарт за публичния сектор (МССПС) 2 "Отчети за паричните потоци" и насоки за усъвършенстване на счетоводството в бюджетния сектор в
България [10]
Паричните потоци са обект на регламентиране в Международен счетоводен стандарт за
публичния сектор (МССПС) 2 "Отчети за паричните потоци" [11]. База за разработването
му е МСС 7 "Отчети за паричните потоци", публикуван от Съвета по международни стандарти за финансово отчитане. Определената цел в МССПС 2 "Отчети за паричните потоци"
е да се отразят източниците на постъпилите парични средства, направленията, в които са
изразходени и да се конкретизира величината на паричните средства в края на отчетния
период. Стандартът се прилага от предприятия в публичния сектор, които съставят финансовите си отчети на база принципа за "начисляване". Ползвателите на информацията в отчета за движение на паричните средства1 се интересуват от начина, по който бюджетното
предприятие ги акумулира, както и от начина, по който ги разходва. Това се определя като
резултат от присъщата му дейност. Чрез информацията в Отчета за паричните потоци се
предоставя възможност за прогнозиране на потребностите на предприятието в публичния
сектор от парични средства в бъдеще. Тя е и база за оценка на способността му да финансира дейността си както и да генерира парични потоци в обозримо бъдеще. Може да се каже,
че Отчетът за паричните потоци е своеобразен способ за контрол по отношение на плащанията и постъпленията от парични средства през отчетния период. В съчетание с другите
съставни части на финансовия отчет, той осветлява измененията в нетните активи на бюджетната организация, финансовата ѝ структура, в т. ч. ликвидността, платежоспособността
и възможностите за влияние върху обема на паричните средства за целите на адаптация към
1

Понятията "отчет за паричните потоци" и "отчет за движението на паричните средства" се
употребяват в настоящото изложение като синоними.
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изменящите се икономически условия и появата на нови направления в дейността. Информацията за паричните потоци е база за съпоставимост на отчетите на различните бюджетни
предприятия, както и за самото бюджетно предприятие по отношение на различните отчетни периоди. Тя е и индикатор за своевременността и стабилността на бъдещи парични потоци. Чрез нея се проверява точността на предварителните прогнози за паричните средства.
Отчетът за паричните потоци, съгласно МССПС 2, се представя като информационен
масив за паричните потоци през отчетния период, определени като парични потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност.
Бюджетното предприятие презентира посочената категоризация на движението на паричните средства във форма, която е най-подходяща за дейността му. Подобна класификация е удачна за оценка на влиянието на видовете дейности върху финансовото състояние,
както и по отношение на паричните средства и еквиваленти. Тази информация е полезна и
за преценяване на връзките и зависимостите между тези дейности.
Реализираната нетна стойност на парични потоци от оперативната дейност е ключов показател за активитета на предприятието от публичния сектор. Това е така, защото тази дейност е източник на погасяване на задължения, за придобиване на текущи и нетекущи активи, за формиране на инвестиции, без привличане на външни финансови източници. Обобщаването на информацията за паричните потоци на държавата като цяло от оперативна
дейност се явява показател за самостоятелно финансиране на текущата дейност.
Като примери за парични потоци от оперативна дейност могат да се посочат следните:
- постъпления на парични средства от данъци, такси и глоби;
- постъпления на парични средства от продажба на стоки и услуги;
- постъпления на парични средства от безвъзмездно получени средства, трансфери и
др. п., предоставени от организации в публичния сектор;
- постъпления на парични средства от възнаграждения за права, такси, комисиони и
други приходи;
- парични плащания за финансиране дейността на други бюджетни предприятия;
- парични плащания за стоки и услуги;
- парични плащания на персонала;
- парични плащания за местни данъци и такси;
- други парични постъпления и плащания от оперативна дейност.
Отделното представяне на паричните потоци, генерирани от инвестиционна дейност е с
важно значение, защото отразява каква част от осъществените разходи са свързани с придобиването на активи, които са предназначени за предоставяне на услуги в бъдеще. Примери
за парични потоци от инвестиционна дейност са:
- плащания за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, в т. ч.
и по стопански начин;
- плащания за придобиване на капиталови и дългови инструменти в други предприятия
и в съвместни дейности;
- парични аванси и заеми, предоставени на други предприятия, извън тези, които са в
полза на държавни институции;
- постъпления на парични средства от продажба на нетекущи активи;
- постъпления на парични средства от продажба на капиталови и дългови инструменти
на други предприятия и дялови участия в съвместни предприятия;
- постъпления от възстановени аванси и заеми, предоставени на други предприятия;
- други плащания и постъпления от инвестиционна дейност.
Самостоятелното отразяване на паричните потоци, генерирани от финансова дейност е с
важно значение, защото прогнозира необходимите парични наличности към финансиращите институции, каквито са банките. Примери за парични потоци от финансова дейност са:
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-

постъпления на парични средства от емитиране на облигации и други дългосрочни и
краткосрочни заемни средства;
- плащания по заеми;
- плащания по финансов лизинг;
- други постъпления и плащания от финансова дейност.
Възприети са два подхода за съставяне на Отчет за паричните потоци, съгласно МССПС 2:
- подход на прилагане на прекия метод за отразяване на входящите и изходящите парични потоци и
- подход на прилагане на косвения метод за установяване на наличните парични средства в края на отчетния период.
Чрез прекия метод се отразяват основните видове брутни постъпления и плащания. Прилагането на косвения метод налага бюджетният излишък / дефицит да се коригира с размера
на безналичните плащания, със стойността на миналите или на бъдещите парични потоци
от оперативна дейност, както и с величината на приходите и разходите, свързани с паричните потоци от инвестиционна и финансова дейност. Препоръчително е да се прилага прекия метод.
Предприятията в публичния сектор оповестяват компонентите на паричните средства и
паричните еквиваленти. Тяхната величина в края на отчетния период, получена като резултат от постъпления и плащания, отразени в отчета за паричните потоци, да е идентична със
стойността на паричните средства, отразени по отделна балансова позиция на Отчета за
финансовото състояние.
В приложенията на финансовите отчети се оповестява допълнителна информация за:
- сумата на разрешени, но неусвоени кредити;
- значителни наличности от парични средства, държани от предприятието, които не са в
разположение за ползване;
- общата сума на паричните потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност,
свързани с дялово участие в съвместни предприятия и са отчетени по метода на пропорционалната консолидация;
- други оповестявания.
В МССПС 2 са представени варианти за Отчет за паричните потоци, съставен по прекия
и по косвения метод.
Формата и съдържанието им са следните:
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, съставен по прекия метод
( в хил. лв.)
1
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Постъпления
- от данъци и такси
- от продажба на стоки и услуги
- дарения
- получени лихви
- други постъления
Плащания
- към персонала
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тек. г.
2

предх. г.
3

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

(X)

(X)

Продължение
1
- за пенсии
- към доставчици
- платени лихви
- други плащания
Нетни парични потоци от оперативна дейност
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
- покупка на нетекущи активи (материални и нематериални)
- постъпления от продажба на нетекущи активи (материални и нематериални)
- постъпления от продажба на инвестиции
- покупка на ценни книжа в чуждестранна валута
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
- получени заеми
- погасени заеми
- платени дивиденти към държавата
Нетни парични потоци от финансова дейност
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и паричните
еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

2
(X)
(X)
(X)
(X)
X

3
(X)
(X)
(X)
(X)
X

(X)
X

(X)
X

X
(X)

X
(X)

(X)

(X)

X
(X)
(X)
X
X

X
(X)
(X)
X
X

X
X

X
X

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, съставен по косвения метод
(в хил. лв.))
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Излишък / Дефицит
Безналични плащания
Амортизация на МДА
Амортизация на НА
Увеличение на провизиите за съмнителни вземания
Увеличение кредиторската задлъжнялост
Увеличение на заемите
Увеличение провизите за персонала
Печалба/ загуба от продажба на ДМА
Печалба/ загуба от продажба на инвестиции
Увеличение на други текущи активи
Увеличение на инвестиции в резултат на преоценка
Увеличение на дебиторската задлъжнялост
Нетни парични потоци от оперативна дейност

Тек.г.

Предх.г.

X

X

X
X
X
X
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
X

X
X
X
X
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
X

Видно е, че съществуват различия между отчета за касовото изпълнение на бюджета,
сметките за средства от Европейския съюз и чуждите средства, който съставят бюджетните
организации в България, и отчета за паричните потоци регламентиран в МССПС 2. Възможното им систематизиране е в следните насоки:
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Критерии за
сравнителен
анализ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и
чуждите средства /според Заповед на
МФ на Р България/
1. Качествено
Показатели за приходи, помощи и дарепроявление
ния; за разходи и придобиване на нефи(вид) на парич- нансови активи; за междубюджетни транните потоци
сфери;
2. Движение на Постъпления и плащания (входящи и
паричните пото- изходящи);
ци
3. Парични
Не се установяват според вида на паричналичности
ните потоци;
4. Парични
Установят се като бюджетно салдо чрез
средства в края показателите за приходи, помощи и дарена периода
ния; за разходи и придобиване на нефинансови активи; за междубюджетни трансфери;
5. Форма на
Едностранна;
отчета
6. Подход на
Пряк метод;
съставяне
7. Сравнителна Текуща и предходна година.
информация

Отчет за паричните потоци /според
МССПС 2/
Според дейността: парични потоци от
оперативна, инвестиционна, финансова дейности.
Входящи и изходящи (постъпления и
плащания);
Установяват се по видове дейности;
Установят се чрез показателите за
наличност на паричните средства в
началото и в края на периода и нетното изменение на паричните средства
за периода;
Едностранна;
Пряк метод – препоръчителен;
Косвен метод;
Текуща и предходна година.

Видно е, че националният модел на Отчет за парични потоци съществено се отличава от
отчета за паричните потоци съгласно МССПС 2 в съдържателен аспект – дейностите, в които се реализират паричните потоци са в различен аспект, спрямо общоприетите. Наличността на паричните авоари се установява чрез прилагане на различни подходи. Формата, подходът на съставяне и сравнителната информация на националния и стандартизирания отчет
за паричните потоци са идентични.
¾ Заключение
В резултат на представеното изследване за усъвършенстванията в счетоводството на
публичния сектор в България и по-конкретно при съставянето и представянето на отчета за
паричните потоци 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 Отчет за
касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и чуждите
средства като компонент на финансовите отчети с променена сравнителна информация.
Констатира се, че тази промяна е в съответствие с представената информация в другите
компоненти на финансовите отчети, които съставят бюджетните организации в България,
както и с международната счетоводна стандартизация в публичния сектор.
- Изясни се, че информацията в отчета за паричните потоци 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.
- В резултат на сравнителен анализ се установи, че различията в съдържанието на Отчета
за паричните потоци по националното законодателство и по Международните счетоводни
стандарти за публичния сектор са в качествен аспект и в приложимия подход за установяване на бюджетните наличности за определен период.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УКРАИНЕ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЕКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
доцент кафедpы учета и аудита,
кандидат экономичеcкиx наук, Роман Сидоренко1,
Луцкий национальный теxничеcкий унивеpcитет

На сегодняшний день налог на добавленную стоимость является основным источником наполнения украинского бюджета. Это один из обязательных элементов эффективной системы налогообложения всех высокоразвитых стран мира (кроме США и Японии). В Европейском союзе, обязательность наличия НДС в фискальной системе страны-члена, прописана на законодательном уровне с
установленными требованиями по ставкам налога.
Главной проблемой существующей системы администрирования НДС в Украине есть значительная часть бюджетного возмещения в суммах полученных налоговых поступлений от товаров, работ,
услуг, произведенных на территории страны. Средний процент такого возмещения составляет более
60. Государственная фискальная служба акцентирует внимание на том, что существенная часть сумм,
что возвращаются субъектам хозяйствования, возмещаются на основе фиктивных налоговых накладных.
Для исправления этой ситуации в Украине ввели систему электронного администрирования НДС с
обязательной регистрацией всех налоговых накладных и уплатой налоговых обязательств через отдельный электронный счет. Для улучшения результатов деятельности этой системы, с 1 июля 2017
года, был введен в действие новый элемент – блокировка налоговых накладных, подпадающих под
критерии "рисковых".
Однако эта система вызвала немало критики со стороны пользователей из-за большого количества
ошибочно заблокированных налоговых накладных и длительного и сложного процесса их разблокировки.
В представленном исследовании проведен анализ существующих негативных факторов влияния
на эффективность функционирования системы администрирования НДС в Украине и представлены
предложения по ее улучшению.
OPTIMIZATION OF ADMINISTRATION OF TAX FOR ADDED VALUE IN UKRAINE
AS A MANDATORY ELEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS
Today, the value added tax is the main source of filling the Ukrainian budget. This is one of the
obligatory elements of an effective tax system for all highly developed countries in the world (except for the
United States and Japan). In the European Union, the consistency of VAT in the fiscal system of a Member
State is set at the legislative level with well-established requirements for tax rates.
The main problem of the existing system of VAT administration in Ukraine is a significant part of the
budget reimbursement in the amount of received tax revenues from goods, works, services that were
produced on the territory of the country. The average percentage of such compensation is more than 60. The
State Fiscal Service emphasizes that a substantial part of the amounts returned to economic entities are
reimbursed on the basis of fictitious tax invoices.
In order to remedy this situation, Ukraine introduced an electronic administration system of VAT with the
obligatory registration of all tax invoices and payment of tax liabilities through a separate electronic account.
In order to improve the performance of this system, from July 1, 2017, a new element – the blocking of tax
invoices falling under the "risk" criteria – was put into effect.
1
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However this system has caused a lot of criticism on the part of users due to a large number of mistakenly
blocked tax invoices and a long and complicated process of their unlocking.
In the presented research the analysis of existing negative factors of influence on the efficiency of
functioning of the VAT administration system in Ukraine and the suggestions for its improvement are made.

На сегодняшний день вопрос совершенствования и оптимизации администрирования
налога на добавленную стоимость (НДС) занимает значительную долю как в научных трудах и разработках отечественных исследователей, так и в количестве изменений, поправок и
разъяснений в национальной нормативно-правовой базе. Это является свидетельством того,
что существующая система администрирования НДС в Украине является несовершенной и
требует изменений и улучшений.
НДС считается наиболее совершенной формой непрямого налогообложения и играет
важную роль в системе государственных финансов почти во всех странах Европы и некоторых странах Азии. Самая известная страна, где нет НДС, – США (большинство штатов
взимают налог с продаж на товары, работы, услуги, а федеральное правительство его вообще не взимает). Также НДС не взимается в Японии. НДС отсутствует в странах мира, где
практически нет производства, а также в странах, богатых природными ресурсами, потому,
что они имеют другие источники пополнения доходной части бюджета. НДС остается одним из самых сложных и противоречивых элементов налоговой системы, поскольку через
существенные проблемы при взимании он часто может превратиться из бюджетообразующего на бюджетозатратный [1].
При разработке системы налогообложения НДС сталкиваются противоположные интересы: государства (получателя сумм налоговых обязательств, которое заинтересовано в
увеличении их поступлений) и субъектов хозяйствования (налогоплательщиков, желающих
уменьшить суммы к уплате для повышения прибыльности своей деятельности).
Оценивая в целом влияние НДС на деятельность субъектов хозяйствования в Украине,
О.Т. Замасло выделяет следующие недостатки налогообложения данным налогом:
• имеет сложный механизм начисления и уплаты;
• оказывает регрессивное влияние на малообеспеченные слои населения;
• негативно влияет на высокоспециализированные и наукоемкие производства;
• существует возможность уклонения в условиях несовершенного бухгалтерского учета;
• существует возможность несвоевременного бюджетного возмещения [2].
В.К. Орлова и С.М. Кафка, анализируя практическую сторону существующей системы
администрирования НДС, выделяют следующие основные проблемы ее функционирования:
• отсутствие единого программного обеспечения электронного администрирования НДС;
• значительные затраты времени бухгалтеров на действия связанные с электронным администрированием НДС [3].
НДС является одним из системообразующих налогов и является главным источником
наполнения государственного бюджета. В таблице 1 представлены данные о доле НДС в
доходной части украинского бюджета.
Таблица 1
Поступление налогов и сборов в государственный бюджет Украины за 2013-2017 годы, млрд. грн.
Налог (сбор)
1
НДС
Налог с доходов физических лиц

2013

2014

2015

Года
2016

2
128,2
7,6

3
139,0
72,7

4
178,5
35,9

5
235,6
48,4

2017 (по информации
на 1.01.2018р.)
6
314,0
60,0
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Продолжении
1
Налог на прибыль предприятий
Акцизный налог
….
Всего налоговых поступлений
Всего доходов
% НДС в общей суме налоговых
поступлений
% НДС в общей суме доходов
государственного бюджета

2
54,3
35,3

3
40,2
45,1

4
34,8
63,0

5
54,3
90,1

6
66,9
108,3

262,8
339,2

367,5
456,1

409,4
534,7

503,9
616,3

627,2
793,3

48,8

37,8

43,6

46,8

50,1

37,8

30,5

33,4

38,2

39,6

* Сформировано автором на основе данных Государственной казначейской службы Украины [4]

Как видно из таблицы налоговые поступления составляют большую часть всех доходов
государственного бюджета. Доля НДС составляет около половины сумм налоговых поступлений в него и до 40% в общей сумме всех доходов. Доля НДС в общей сумме доходов
государственного бюджета имеет тенденцию к росту (рис. 1).
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Рис. 1. Поступления в государственный бюджет в 2013-17гг., млрд. грн.

Анализируя поступления НДС в государственный бюджет, следует отметить, что основную долю поступлений (75-80%) составляют поступления от налога, взимаемого с ввезенных на территорию страны товаров, работ и услуг. В таблице 2 представлена информация о структуре и сумах поступлений НДС в государственный бюджет из различных источников и размера бюджетного возмещения за 5 последних лет.
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Таблица 2
Структура поступлений сумм НДС в бюджет и размер бюджетного возмещения в 2013-2017 гг.
Показатель
Общая сумма поступлений НДС в государственный бюджет за год, млрд. грн.
НДС с произведенных в Украине товаров, работ, услуг, млрд. грн.
Бюджетное возмещение, млрд. грн.
НДС с ввезенных на территорию Украины товаров, работ, услуг, млрд. грн.
% бюджетного возмещения в сумме НДС
произведено в Украине
% НДС с ввезенных товаров, работ, услуг
в общей сумме поступлений от НДС

2013

2014

Года
2015

2016

2017

128,2

139,0

178,5

235,6

314,0

85,1

81,9

108,1

148,5

183,6

(53,4)

(50,2)

(68,4)

(94,4)

(120,1)

96,5

107,3

138,8

181,5

250,5

62,7

62,0

63,3

63,6

65,4

75,3

77,2

77,8

77,0

79,8

* Сформировано автором на основе данных Государственной казначейской службы Украины [4]

Проводя анализ показателей приведенных в данной таблице, следует отметить преимущественно негативный их характер и тенденции:
• доля бюджетного возмещения имеет постоянную тенденцию к росту;
• доля НДС, с ввезенных товаров, работ, услуг, в общей сумме поступлений от НДС,
имеет постоянную тенденцию к росту. То есть, наполнения государственного бюджета начинает в большей степени зависеть от импортируемой продукции;
• несмотря на постоянный значительный рост сумм поступлений от НДС в государственный бюджет в гривневом эквиваленте их реальная стоимость растет в значительно
меньших объемах, поскольку темпы инфляции в стране почти равняются темпам увеличения сумм поступлений.
На рисунке 2 представлены показатели по поступлениям НДС в государственный бюджет при пересчете в долларах США по среднегодовому курсу НБУ.
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Рис. 2. Поступления НДС в государственный бюджет в млрд. долл. США [5]

245

В течение нескольких последних лет наблюдается рост полученных сумм в долларовом
эквиваленте. Однако показатели последнего года все еще значительно уступают значением
2013 года. Причинами такого резкого падения (2014-2015 годы) стали неэффективная управленческая деятельность предыдущей власти и российская оккупация части территории
Украины, в результате чего было потеряно значительную часть украинских субъектов хозяйствования и разорванные существующие экономические связи между контрагентами.
Учитывая, что Украина задекларировала стремление к вступлению в Европейский союз
она обязана максимально приблизить свою нормативную базу к нормам ЕС. В соответствии
с Директивой Совета 2006/112 / ЕС "О совместной системе налога на добавленную стоимость" существование НДС является обязательным элементом системы налогообложения
каждого члена союза [6]. Стандартная ставка НДС, страны-члена ЕС, не может быть меньше 15%. Также, государства-члены могут применять одну или две пониженные ставки.
Именно на эти требования должна опираться каждая страна, имеющая целью вступление в ЕС.
Нормативно-правовым документом, регулирующим администрирование НДС в Украине, является Налоговый кодекс Украины (НКУ) [7]. В соответствии с данным нормативным
актом основной ставкой НДС является 20%. Кроме этой ставки отдельно выделяются операции, облагаемые по другим ставкам:
• 7% – операции по поставке и ввозу на территорию Украины всех медицинских изделий, которые внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения которые соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, что подтверждается документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке или ввода в эксплуатацию и применения в Украине;
• по "нулевой" ставке подлежат налогообложению операции по экспорту товаров, работ,
услуг; поставки товаров для заправки или обеспечения морских и воздушных судов, военного транспорта; международные перевозки пассажиров и багажа и т.д.;
• не является объектом налогообложения НДС операции по лизингу (кроме финансового
лизинга); предоставление услуг по страхованию; выплаты дивидендов и роялти; ввоз на
таможенную территорию Украины товаров стоимостью менее 150 евро и т.д.;
• освобождаются от обложения НДС операции по поставке продуктов детского питания
и товаров детского ассортимента для младенцев; поставки услуг по получению высшего,
среднего, профессионально-технического и дошкольного образования учебными заведениями; поставку средств реабилитации и тому подобное.
Плательщиками НДС обязаны зарегистрироваться физические и юридические лица у которых в течение 12 последних календарных месяцев сумма дохода превышает 1 млн. грн.
Кроме того, любой субъект хозяйствования имеет право зарегистрироваться плательщиком
НДС на добровольных началах независимо от размера дохода. Имеют право не быть плательщиками НДС, даже при превышении дохода в 1 млн. грн., плательщики единого налога
2-й группы и 3-й группы, которые выбрали ставку налога 5%.
Отчетным периодом по НДС является месяц. По его результатам, в течение 20 календарных дней после завершения отчетного месяца, налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. В случае указания в Налоговой декларации сумм обязательств по НДС налогоплательщик должен их оплатить в течение 10
следующих календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации.
Сумма к уплате по НДС рассчитывается как разница между налоговыми обязательствами налогоплательщика и его налоговым кредитом. В налоговые обязательства относится
часть со всех продаж предприятия, а в налоговый кредит только те суммы приобретенного
НДС, которые подтверждены выписанными и зарегистрированными налоговыми накладными поставщиков. Если же такая налоговая накладная не зарегистрирована вовремя, или
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вообще не зарегистрирована продавцом, то покупатель-плательщик НДС не имеет права
включить эту сумму в свой налоговый кредит в отчетном месяце.
Одной из главных проблеме существующей системы администрирования НДС в Украине есть значительные суммы бюджетных возмещений по этому налогу. В таблице 2 представлены данные по анализу доли бюджетного возмещения в общей сумме НДС с товаров,
работ и услуг, произведенных в Украине. Процент таких возвратов субъектам хозяйствования ежегодно составляет не менее 60%. Анализируя данную ситуацию, эксперты Государственной фискальной службы обращали внимание на то, что значительная часть такого возмещения возвращается по фиктивным операциям. То есть, происходит вымывание средств
из государственного бюджета.
Первым шагом по борьбе с таким негативным фактором стало создание и внедрение в
действие электронного реестра налоговых накладных, в котором должны быть зарегистрированы все налоговые накладные. Если налоговая накладная не зарегистрирована в этом
реестре, то покупатель не имеет права включить сумму НДС по этой налоговой накладной в
состав своего налогового кредита.
Налоговая накладная должна быть зарегистрирована в течение такого срока:
• если налоговая накладная выписана с 1 по 15 число текущего месяца, то она должна
быть зарегистрирована по последнее число текущего месяца включительно;
• если налоговая накладная выписана с 16 по последнее число месяца, то она должна
быть зарегистрирована по 15 число следующего месяца включительно.
В случае несвоевременной регистрации налоговой накладной на продавца накладываются штрафные санкции в размере от 10 до 50% суммы несвоевременно зарегистрированного
НДС, в зависимости от срока просрочки.
Для того, чтобы зарегистрировать налоговую накладную налогоплательщик должен подать электронный запрос в систему электронного администрирования налоговых накладных. В полученном сообщении будет указана сумма, на которую плательщик налога
имеет право зарегистрировать налоговую накладную. Эта сумма увеличивается в случае
регистрации на налогоплательщика продавцами налоговых накладных по операциям приобретения и уменьшается при регистрации плательщиком налога собственных налоговых
накладных. В случае если указанной в запросе суммы недостаточно для регистрации налоговой накладной налогоплательщик может пополнить свой электронный счет по НДС и
таким образом увеличить данную сумму. Средства, которые были внесены на электронный
счет НДС, могут быть использованы только для оплаты налоговых обязательств по НДС.
Перевести средства обратно с электронного счета по НДС на расчетный счет предприятия
не разрешается, что является одним из главных недостатков системы электронного администрирования НДС. На таких электронных счетах могут накапливаться значительные
суммы оборотных средств предприятия, что, в свою очередь, уменьшает эффективность его
деятельности.
Для усиления контроля над возмещением НДС Государственной фискальной службой
Украины, с 1 июля 2017 года, было введено в действие систему блокировки налоговых накладных. Данная система имеет право заблокировать налоговую накладную при регистрации, даже если у продавца-регистратора достаточно средств на электронном счете для регистрации налоговой накладной [8].
Контролирующими органами установлен перечень определенных критериев, которые
признаются "рисковыми", и в случае соответствия налоговой накладной данным критериям
она блокируется, что приводит к тому, что покупатель не получает право на налоговый
кредит и, таким образом, не может уменьшить свои обязательства по НДС. В случае блокировки налоговой накладной продавец-регистратор должен подать исчерпывающий перечень
документов достаточных для подтверждения факта совершения хозяйственной операции,
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по которой регистрируется налоговая накладная. Кроме этого, подается Таблица данных
налогоплательщика, по утвержденной форме, в электронном виде. Комиссия ГФС в течение
пяти рабочих дней, следующих за днем получения объяснений и документов, обязана принять решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной.
Свое несовершенство данная система показала уже в первые месяцы функционирования.
Несмотря на то, что количество заблокированных налоговых накладных в общем количестве составляет менее 1% (около 100 тыс. налоговых накладных ежемесячно), количество
ошибочно заблокированных налоговых накладных составляет от 45 до 60 %. Комментируя
данную ситуацию, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина выделяет следующие причины такой неэффективности системы блокировки налоговых накладных:
• большое количество налоговых накладных, подлежащих анализу;
• некачественные критерии оценки степени их риска;
• техническое несовершенство системы блокировки налоговых накладных [9].
Особо следует акцентировать внимание на несовершенство технического элемента, поскольку именно от него получается наибольшая доля ошибочно заблокированных налоговых
накладных и несут существенные убытки производственные предприятия. Проводя проверку кодов УКТ ВЭД товаров (работ, услуг), что приобретаются субъектом хозяйствования и
товаров (работ, услуг), что им продается, система обнаруживает несовпадение в кодах и
останавливает регистрацию налоговых накладных. Производственные предприятия осуществляют переработку сырья и материалов в готовые изделия. Кодификация в налоговых накладных приобретения и продажи будет разная, поэтому, большинство выписанных налоговых накладных такими предприятиями попадают в категорию рисковых.
Для решения этой проблемы, временно, до 1 марта 2018 года, система блокировки налоговых накладных была переведена в тестовый режим работы (блокирование налоговых
накладных не проводится) для внесения корректировок и исправления выявленных ошибок.
Делая общую оценку системы электронного администрирования НДС необходимо отметить как положительные, так и отрицательные факторы ее функционирования.
К положительным факторам следует отнести упрощение документооборота, представление отчетности и уплаты сумм налоговых обязательств по НДС в результате перевода
системы администрирования в электронную форму.
Однако созданная электронная система администрирования имеет и ряд существенных
недостатков. Это несовершенное техническое обеспечение, сложная процедура регистрации
заблокированных налоговых накладных, необходимость профессиональных знаний и навыков для работы с этой системой.
Желая уменьшить суммы НДС, возмещаемые по фиктивным операциям, разработчики
создали существенные препятствия и честным плательщикам. Поэтому, главным направлением совершенствования администрирования НДС является улучшение существующей
системы на основе диалога между властью и налогоплательщиками, и обязательного учета
требований последних по внесению изменений в систему блокировки налоговых накладных.
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Аннотация
Публикация посвящена освещению актуальных вопросов теории и практики значения и роли контроля в деятельности современного предприятия. В процессе исследования определено, что предприятие, в условиях динамичного развития, нуждается в совершенствовании внутренних процессов, которые основываются на достоверной информации об объекте управления. При этом, основной задачей
является совершенствование системы управления, основной функцией которой является контроль.
Ведь именно контроль обеспечивает взаимосвязь между объектом и субъектом контроля, а также,
фиксирует и отслеживает соблюдение законодательно-нормативных актов относительно эффективности деятельности предприятия и оценки эффективности принимаемых управленческих решений.
Анализ исследований относительно контроля свидетельствует, что контроль является одним из
основных средств осуществления финансово-правовой политики и важнейших рычагов финансового
механизма деятельности предприятия. При этом, значение контроля для предприятия определяется
успешной реализацией финансовой стратегии, эффективным распределением и использованием ресурсов.
В настоящее время признано, что контроль играет важнейшую роль в способности предприятия
выполнять поставленные цели и сохранять финансовую жизнеспособность. В частности, внутренний
контроль, осуществляемый собствеником, руководством и другим персоналом предприятия, призван
обеспечить уверенность в достижении цели, эффективности операций, достоверность финансовой
отчетности и соблюдение применимых законов и правил. Так контроль за операциями направлен на
обеспечение эффективности и действенности операций и достижение стратегических и финансовых
целей предприятия. А контроль финансовой отчетности гарантирует, что финансовая отчетность
подготовлена надежным образом. Целью контроля также является обеспечение того, чтобы все опубликованные отчеты и другая информация, раскрываемая предприятием, формировали справедливое
представление о его финансовом положении.
Установлено в процессе исследования, что повышение требований к эффективности внутреннего
контроля требует развития обоснованных научных и практических рекомендаций, выработанных на
основе обобщения положительного отечественного и мирового опыта.
Abstract
The publication is devoted to the coverage of topical issues of theory and practice of the importance and
role of control in the activities of a modern enterprise. In the process of research, it is determined that the
enterprise, in conditions of dynamic development, needs to improve internal processes, which are based on
reliable information about the management object. At the same time, the main task is to improve the
management system, the main function of which is control. After all, it is control that ensures the relationship
between the object and the subject of control, and also records and monitors compliance with legislative and
regulatory acts on the effectiveness of the enterprise and evaluating the effectiveness of management
decisions.
Analysis of research on control shows that control is one of the main means of implementing financial
and legal policies and the most important levers of the financial mechanism of the enterprise. At the same
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time, the importance of control for the enterprise is determined by the successful implementation of the
financial strategy, the effective allocation and use of resources.
It is now recognized that monitoring plays a critical role in the ability of an enterprise to fulfill its
objectives and maintain financial viability. In particular, internal control, carried out by the owner,
management and other personnel of the enterprise, is designed to ensure confidence in achieving the goal, the
effectiveness of operations, the reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and
regulations. So the control of operations is aimed at ensuring the efficiency and effectiveness of operations
and achieving the strategic and financial goals of the enterprise. And the control of financial statements
ensures that the financial statements are prepared in a reliable manner. The purpose of control is also to
ensure that all published reports and other information disclosed by the enterprise provide a fair picture of its
financial position.
It is established in the process of research that increasing the requirements for the effectiveness of internal
control requires the development of sound scientific and practical recommendations, developed on the basis
of generalization of positive domestic and world experience.

В реалиях настоящего времени контроль – это один из основных управленческих процессов, который обеспечивает достижение предприятием своих целей. Главным требованием к контролю является его гибкость, поскольку он должен эффективно сочетаться не только с процессом планирования, но и с процессом управления на предприятии.
Субъекты хозяйствования отличается друг от друга за определенным рядом признаков и
каждый из них требует управленческого воздействия, который обеспечивается достижением конкретной цели. Соответственно содержание и роль контроля могут быть основательно
раскрыты только при рассмотрении отраслевой специфики управленческой деятельности,
которую он обслуживает.
Вопрос важности контроля для эффективного управления учеными подымался еще в
XIX в., в частности отмечалось, что злые намерения даже при особом искусстве и солидарности всех служащих доводятся до минимума, становятся почти невозможны при правильной организации счетоводства и системы контроля. Другое дело, когда счетоводство и контроль "зря построены" [6, с.220].
Осознание важности контрольного процесса для обеспечения достоверности данных
учета и отчетности, поддержание надлежащей работы предприятия в целом – это признак
профессионального уровня управленческого персонала.
Фомина Т.В. считает контроль – одной из главных функций, которая интегрируется в
систему управления и органично взаимодействует с другими ее функциями – планирование,
организация, стимулирование, учет, экономический анализ, регулирование в интересах
достижения общих целей управления [21].
Однозначной трактовки сути термина "контроль" не существует. Однако, в общем можно отметить, что контроль – это важная составная часть принятия управленческих решений
и процесса управления, которая осуществляет значительное влияние на качество и оперативность управления.
В частности, Белобжецкий И.А. отмечает, что как систему действительного состояния и
проверки процесса дееспособности управленческого объекта, как систему наблюдения с
целью оценки результатов управленческих решений, их обоснованности и эффективности
выполнения, устранения неблагоприятных ситуаций при отклонении от требований этих
решений и сообщения о них компетентным органам можно в общей форме определить
сущность контроля – одной из функций управления [1, с. 7].
По определению Зянько В.В. и Теселкиной А.А., контроль является важнейшим фундаментальным элементом управления на всех стадиях деятельности любой организации. А его
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сущность заключается не только в выявлении возникающих проблем и их ликвидации, а и
во внедрении различных мероприятий для предотвращения подобных ситуаций в будущем [8].
С точки зрения Галич О.А., контроль является составной частью внутреннего экономического механизма, одним из приемов проверки выполнения принятых управленческих
решений, важнейшей функцией управления предприятием [4].
В работе автора Митрофанов В. [13, с.3] система взгляда на контроль определяется, как
проверка соблюдения норм действующего законодательства, выявления нарушений и недостатков.
Контроль влияет на эффективное распределение и использование ресурсов, функционирование объекта управления путем выявления и устранения недостатков. Так, А. Робсон
считает, что контроль предусматривает обсуждение действий для дальнейшего исправления
ошибок, выявление этих ошибок у конкретных работников, анализ причин их возникновения, а также успехи работников и закрепления данных успехов [18, с.15].
Результаты анализа мнений ученых, изложенных в научных трудах, свидетельствуют,
что контроль лежит в основе системы управления, выполняя миссию достижения целей
предприятием. Имеющиеся ресурсы предприятия помогают управленческому персоналу в
выполнении их обязанностей относительно обеспечения процесса контроля, обеспечивая
при этом уверенность в достижении целей.
Также следует отметить, что контроль – это действия, предназначенные для определения, прямого или командного процесса, в результате которого одним из главных факторов
есть система управления предприятием обеспечивающая:
‒ эффективную деятельность, позволяя предприятию реагировать на значительные
риски в бизнес процессах;
‒ содействие в обеспечении качества внутренней и внешней информации;
‒ содействие в соответствии с применимыми законами, положениями и внутренними
политиками, а также процедурами;
‒ предоставить руководству возможность отслеживать и оценивать уровень достижения желаемого результата.
По отношению к деятельности любого предприятия можно выделить контроль, осуществляемый на макроуровне и микроуровне:
1) контроль на макроуровне (внешний контроль) – предусматривает проведение государственного финансового контроля, который направлен на обеспечение законности действий должностных лиц предприятия по использованию бюджетных средств и осуществляется органами государственной исполнительной власти.
2) контроль на микроуровне (внутренний контроль) – осуществляется непосредственно
на самом предприятии владельцами или уполномоченными лицами, и задачей его является
обеспечение эффективной деятельности предприятия.
При этом целесообразность и необходимость проведения внешнего или внутреннего
контроля на предприятии определяется кругом лиц, нуждающихся в соответствующей информации и ее качестве. Если сравнивать контроль с другими элементами управления, такими, например, как анализ или планирование, то непосредственно именно с его помощью
мы сможем получить подтверждение о наличии или отсутствии необходимых данных. К
тому же внешний контроль обеспечивает проверку достоверности представленной обобщенной информации в целом об объекте, а проведение углубленного внутреннего – способствует усилению управленческих функций.
В свете вышесказанного, определено, что контроль по сравнению с другими элементами
управления (планирование, регулирование, анализ и др.) дает реальную оценку состояния
предприятия. При этом, неотъемлемой функцией управленческой работы на любом предприятии является внутренний контроль.
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По утверждению Долгих Т.В. и Григорьева Е.А. роль внутреннего контроля трудно переоценить. При его помощи обеспечивается сохранность собственности, выявление и мобилизация имеющихся резервов в финансово-хозяйственной деятельности, формируются условия для повышения эффективности управления компанией [7].
Международные стандарты контроля качества, аудита, обзора, другого предоставления
уверенности и сопутствующих услуг определяют внутренний контроль (Internal control) как
процесс разработан, внедрен и поддерживаемый теми, кого наделено высокими полномочиями, управленческим персоналом, а также другими работниками, для обеспечения достаточной уверенности в достижении целей субъекта хозяйствования относительно достоверности финансовой отчетности, эффективности и результативности деятельности, а также
соблюдение применимых законов и нормативных актов [12].
Как отмечают Бондаренко Н.М. и Шачанина Ю.К., сегодня в Украине наблюдается ограниченность и неопределенность относительно построения целостно функционирующей
системы внутреннего контроля, которая обеспечивала б улучшение результатов финансовоэкономической деятельности отечественных предприятий [3].
Актуальным есть мнение Пантелеева В.П. о том, что проблема эффективного управления и действенности контроля состоит в учете социальной ориентации внутреннего контроля. Контроль рассматривается как процесс обеспечения достижения предприятием определенных им целей, в чем заинтересованы с одной стороны, общество в целом, а с другой –
владельцы (руководство) и работники данного предприятия [14].
Вполне справедливо замечание Петренко С.М., что отсутствие или слабая организация
контроля на предприятии является одной из причин снижения прибыльности и появления
убыточных предприятий. В условиях уменьшения влияния государства на работу предприятий и расширения возможностей владельца, требования последнего относительно эффективности управления предприятием является базисом к решению проблем внутреннего
контроля [15].
Также трудно не согласиться с высказыванием Максимовой Ф.В., что контроль, как система, не действует на предприятиях из-за того, что на государственном уровне к предприятиям Украины по внедрению внутреннего контроля конкретные требования не предъявляться [11, с.174].
И действительно, система "практического" внутреннего контроля для соответствующего
субъекта хозяйствования, с учетом специфических условий его деятельности, остается совершенно не отработанной. В частности, отсутствуют соответствующие методики, в которых четко определялись бы исполнители, поток необходимой информации, порядок формирования и представления результатов проверки. На сегодняшний день почти отсутствует
законодательная база, которая обеспечивает организацию соответствующего внутреннего
контроля.
Внутренний контроль, с точки зрения Зянько В.В. и Тесьолкиной А.А., играет важную
роль на каждом этапе осуществления предпринимательской деятельности и является основой формирования полноценной кадровой политики и обеспечивает рост эффективности
использования человеческого капитала [8].
Контроль должен быть неотъемлемой частью финансовой и деловой политики предприятия, поскольку он состоит из мероприятий, принятых для целей: защиты своих ресурсов от
мошенничества и неэффективности; обеспечения точности и надежности данных; обеспечения соблюдения политики предприятия; оценки уровня эффективности во всех подразделениях предприятия. Внутренний контроль – это неотъемлемая составляющая практики
ведения успешного бизнеса.
В контексте современной парадигмы исследования, актуальна мысль Савченко Р.О. о
том, что в современных условиях внутренний контроль предприятия должен присутство253

вать на всех уровнях управления. В практическом разрезе эффективная система внутреннего контроля – это гарантия успешной деятельности любого субъекта хозяйствования [19].
Вполне можно согласиться с мнением Плахотя Т.В. о том, что в современных условиях
возрастает заинтересованность собственников и руководства хозяйствующих субъектов в
эффективном и надежном функционировании внутреннего контроля. Внутренний контроль
является важнейшей частью современной системы управления, позволяющей достичь поставленных целей с минимальными затратами [16].
Стоит также отметить, что глобализация экономических процессов оказала
существенное влияние на регулирование системы внутреннего контроля, а именно путем
формирования на международном уровне наиболее важных норм организации и
методологии внутреннего контроля. Так, международными организациями разработаны
документы, которые обобщают основные положения концепции внутреннего контроля
(табл. 1):
Таблица 1
Документы международных организаций относительно концепции внутреннего контроля
№
п/п

Наименование
документа

Год издания

1

Доклад "Внутренний
контроль:
интегрированный
подход" (COSO)

1992 г. с
изменениями,
внесенными в
1994 г.

2

Документы SAS 55 и
SAS 78 (указание о
рассмотрении
структуры
внутреннего
контроля при аудите
финансовой
отчѐтности)

SAS 55 (1988)
и SAS 78
(1995) с
изменениями,
внесенными в
1994 г.
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Организация
подготовившая
документ
Комитет спонсорских
организаций
Комиссии Тридуэя
(the
Committee of
Sponsoring
Organizations of the
Treadway
Commission’s Internal
Control Integrated
Framework)

Американский
Институт
дипломированных
бухгалтеров (the
American Institute of
Certified Public
Accountants’
Consideration of the
Internal Control
Structure in a
Financial Statement
Audit)

Основные нормы документа в
части внутреннего контроля
даѐт общее определение
внутреннего контроля,
предоставляет менеджменту
рекомендации по вопросам
описания систем контроля, а
также их оценке и
совершенствованию.
Акцентируется внимание на
том, что средства внутреннего
контроля способствуют
достижению соответствия
применимым законам и
правилам, эффективных и
целесообразных операций,
надежной финансовой
отчетности
содержат указание внешним
аудиторам по вопросам
влияния внутреннего контроля
на планирование и проведение
аудита финансовой отчетности
организации, адаптируют
компоненты внутреннего
контроля, рассмотренных в
документе COSO, изучают
степень влияния внутреннего
контроля предприятия на
планирование и проведение
аудита финансовой
отчетности, апеллируют к
связи средств внутреннего
контроля и рисков контроля

3

Доклад "Контроль и 1991 г. с
аудит систем" (SAC) изменениями,
внесенными в
1994 г.

4

Стандарт "Цели
1996 г.
контроля при
использовании
информационных
технологий" (COBIT)

Исследовательский
фонд
Института
внутренних аудиторов
(the Institute of
Internal Auditors
Research Foundation’s
Systems
Auditability and
Control)
Ассоциация аудита и
контроля
информационных
систем ISACA (the
Information
Systems Audit and
Control Foundation’s
Control
Objectives for
Information and related
Technology)

оказывают поддержку
внутренним аудиторам по
вопросам контроля
информационных систем и
технологий и их аудита,
представляет собой подробное
руководство о влиянии
информационных технологий
на систему средств
внутреннего контроля
представляет собой систему
взглядов, которая
обеспечивает собственника
бизнес-процесса
инструментом для
результативного и
эффективного исполнения его
обязанностей, связанных с
контролем за
информационными системами

Источник: обобщенно автором по данным [17, 20]

Разработаные международными организациями концепции, представленые в табл. 1
основаны на риск-ориентированных подходов к организации внутреннего контроля.
С точки зрения Костенко О.М., концепцию внутреннего контроля COSO можно считать
базовой моделью, поскольку она вобрала в себя все основные аспекты современного
видения систем контроля, поэтому много предприятий различных стран мира используют
ее при разработке собственных систем контроля в своих сферах деятельности [10].
Не следует считать внутренний контроль, по мнению Комарова В., панацеей от всех бед.
Система внутренего контроля – это лишь инструмент, призванный содействовать
повышению эффективности и достижению поставленных целей бизнеса, предотвращению
возможных убытков и потерь [9].
В частности, Голосов О.В. и Гутцайт Е.М. отмечают что, если предприятие хочет эффективно работать, ему необходимо постоянно совершенствовать систему внутреннего контроля. Ведь, система внутреннего контроля, как бы хорошо она не был организована, не может
безусловно предотвращать любые негативные тенденции в силу влияния ряда ограничений,
присущих любой системе контроля:
‒ возможность ошибки;
‒ возможность злоупотребления, в том числе сговора между контролируемыми и контролирующими лицами;
‒ ненадлежащее вмешательство руководства в работу системы внутреннего контроля.
‒ отсутствие адекватной реакции на информацию, которую представляет система
внутреннего контроля [5].
Проведенное исследование позволило сформулировать утверждение о необходимости
внутреннего контроля как гаранта получение разумной уверенности в том, что стратегии и
цели предприятия будут соблюдаться. Ведь, роль внутреннего контроля заключается в том,
чтобы определить, соблюдаются ли принципы, процедуры и средства управления, и являются ли они адекватными. Это системный подход, целью которого является охват всех аспектов функций и ответственности управленческого персонала.
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Внутренний контроль – это процесс, направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и финансовых целей предприятия. Целью внутреннего
контроля является обеспечение достоверности финансовой отчетности, эффективности
операций, а также соблюдения законов и нормативных актов.
Успешный бизнес требует непрерывного развития и контроля за деятельностью, процессами и процедурами предприятия. Внутренний контроль является неотъемлемой частью
системы управления. Собственник и уполномоченные лица отвечают за адекватный внутренний контроль, обеспечивая эффективность его системы.
Подытоживая все выше сказанное хотелось бы отметить следующее. В современных условиях развития существует значительный массив как теоретических, так и практических
вопросов, связанных с систематизацией и обобщением подходов относительно роли контроля в деятельности предприятия.
Несмотря на то, что могут существовать практические ограничения для внедрения некоторых внутренних средств контроля, каждая бизнес-функция предприятия должна создавать
и поддерживать систему контроля, которая отвечает минимальным требованиям, установленным концепциям контроля. Правильно функционирующая система контроля повышает
эффективность операций, способствует сохранению активов и выявляет препятствует нарушения, таким как сомнительные или незаконные операции, конфликт интересов и другие
утечки активов.
Следует помнить, что контроль направлен на то, чтобы обеспечить эффективную и надежную работу предприятия, на соблюдение установленных законом требований, а также
на то, чтобы финансовая отчетность предприятия была точной и надежной и отражала результаты деятельности. Собственник несет ответственность за то, чтобы предприятие определило принципы работы, мониторинга и оценки эффективности внутреннего контроля.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
В АГРАРНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Доцент кафедры учета и аудита,
кандидат экономических наук, Наталья Тлучкевич1,
Луцкий национальный технический университет

Публикация посвящена исследованию проблем, связанных с формированием эффективной управленческой учетной системы в аграрном менеджменте на основе принятием управленческих решений.
Определены факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений в аграрном менеджменте. Охарактеризовано значение информации в процессе принятия управленческих решений. Предложена классификация управленческих решений с учетом особенностей отрасли и сферы деятельности, что будет способствовать повышению информированности субъектов управления в аграрном
менеджменте. Обоснована необходимость применения в практике аграрного менеджмента оперативных управленческих решений с соответствующим их составом. Определены параметры качества
управленческого решения в аграрном менеджменте. Предложены условия существования управленческих решений и этапы процесса принятия управленческих решений в аграрном менеджменте, которые характеризуются четкой и логичной его последовательностью.
The publication is devoted to the study of problems related to the formation of an effective management
accounting system in agrarian management based on management decision making. The factors influencing
the process of management decision making in agrarian management are determined. The value of the
information in the process of management decision making is described. The classification of management
decisions taking into account peculiarities of the industry and spheres of activity is proposed which facilitates
the increase of managers’ awareness working in agrarian management. The necessity of application of
operational management decisions with their appropriate structure into the agrarian management practice is
substantiated. The attributes of the quality of management decision in agrarian management are determined.
The conditions for managerial decisions operating and stages of the process of management decisions making
in agrarian management are suggested which are characterized by a clear and logical sequence.

В аграрном менеджменте вследствие изменений подходов к управлению в целом с учетом системной зависимости между отраслями сельского хозяйства и структурными подразделениями, необходимо менять и подходы к формированию информационной области управления экономическим субъектом в части его информационного обеспечения, а именно
управленческой учетной системы.
Информация для целей управления формируется во внутренней среде предприятия, поэтому большая ее часть поставляется системой бухгалтерского учета: "... на долю бухгалтерского учета приходится 2/3 всей экономической информации" [11 с. 6].
Значение информации для системы управления экономическим субъектом трудно переоценить. Информация образуется в результате управления, а управление является следствием информации. Следовательно, без информации нет управления, без управления нет информации. Результативность управления организацией в значительной степени определяется уровнем организации процесса управления и качеством его информационного обеспечения [12].
1
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В теории и практике управления стало аксиоматичным положение о том, что принятие
управленческих решений является важной частью любой управленческой деятельности.
Так, основным инструментом и критерием, ведущим интеллектуальным средством и продуктом управления выступает самостоятельно принятое в индивидуальной или совместной
форме управленческое решение" [21, с. 82-83]. И далее: "В различных научных концепциях
решения характеризуются как пронизывающая квалификация (П. Г. Щедровицкий); интегральный показатель профессиональной компетентности (А.И.Китов); суть, сердцевина управленческой деятельности (Г.А.Саймон, Дж.У.Дункан); главный интеллектуальный продукт
управления (Ю.Д.Красовский)" [21, с. 83].
На процесс управления в целом, а значит и на процесс принятия управленческих решений в аграрном менеджменте влияют факторы, обусловленные особенностями технологии
выращивания биологических активов и сельскохозяйственной продукции (работ, услуг):
природно-климатические условия; земля, продолжительность операционного цикла; биологические активы; разнообразие продукции и производств; технология и сезонность производства; рынки сбыта продукции; трудовые ресурсы; материальные ресурсы.
Поэтому, для принятия управленческих решений в аграрном менеджменте необходимо
применять такую учетную систему, которая бы полностью отвечала его потребностям и
обеспечивала руководителей полной и необходимой информацией.
В связи с существенными изменениями процессов движения информации принципиально меняется и управленческая деятельность, поэтому информационное обеспечение управленческих решений приобретает новые качества, и, следовательно, определенным образом
сдвигаются акценты при формировании эффективной управленческой учетной системы.
Основное назначение информации в системе управления состоит в обеспечении информацией, необходимой для решения задач управления и принятия управленческих решений.
Все информационные потоки, которые циркулируют в системе аграрного управления
можно разделить на:
1. входные – состоят из тех данных, которые перерабатывает система управленческого
учета в выходные;
2. выходные – управленческие отчеты.
Именно последние и являются информационным обеспечением управленческих решений. Вместе с тем, в процессе принятия управленческих решений используется релевантный подход, позволяющий уделить внимание именно реальным (релевантным) показателям. Критериями определения релевантной информации являются:
1. расходы и доходы, связанные с соответствующей альтернативой могут повлиять на
принятие решения (для разных решений расходы и доходы будут разные);
2. расходы и доходы касаются только будущего, то есть их можно избежать выбором
одной из альтернатив.
Итак, процесс принятия управленческих решений осуществляется на основании всей совокупности информации об определенной управленческой ситуации, поэтому, основным
условием действия универсальной схемы процесса управленческих решений является движение в ней потоков информации. При подготовке решения необходимая информация о
параметрах управляемой системы, включая поиск, сбор и обработку информации и ее интерпретацию, которая позволяет на данном этапе выявить и сформировать проблемы, требующие решений. В процессе разработки решений полученную информацию необходимо
преобразовать в соответствии с поставленными задачами.
В экономической литературе существует множество определений понятия "управленческое решение". Понятие "управленческое решение" имеет многогранный характер, поскольку принятие решений в организации характеризуется как: сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая человеком; поведение, основанное на фактах и цен259

ностных ориентациях; процесс взаимодействия членов организации; выбор альтернатив в
рамках социального и политического состояния организационной среды; часть общего процесса управления; неизбежная часть ежедневной работы менеджера; основа для выполнения
всех других функций управления [3, с. 233].
Итак, главным образом, управленческое решение представляет собой результат анализа,
выполненного на основе исследования управленческой ситуации, итог выбора субъектом
управления по всей совокупности имеющихся альтернатив конкретного варианта действий,
направленных на достижение поставленных целей. При этом содержание управленческого
решения определяется целью управленческого воздействия.
Анализ классификационных признаков управленческих решений, предлагаемых в экономической литературе, позволяет сделать вывод, что классификационные признаки не являются исчерпывающими, наблюдается их разнородность и несоответствие в отдельных
случаях содержания выделяемых управленческих решений их классификационным признакам. Для целей эффективного управления в аграрном менеджменте предлагаем классифицировать управленческие решения с учетом особенностей отрасли и сферы деятельности,
что будет способствовать повышению информированности субъектов управления в аграрном менеджменте (таблица 1).
Особенности технологических процессов выращивания биологических активов и производства сельскохозяйственной продукции и необходимость влияния в процессе производства на отдельные их этапы требуют принятия в практике аграрного менеджмента именно
оперативных решений и решений по отраслям производства (растениеводства, животноводства). Оперативные управленческие решения направлены на достижение задач настоящего,
а не будущего.
Таблица 1
Классификация управленческих решений в системе аграрного менеджмента
Классификационный признак
По отраслям производства

По объектам

Управленческие решения
Основного производства: растениеводство, животноводство
Вспомогательного производства: выполнение работ,
оказание услуг
Решение, по конкретной операции
Решение, по виду деятельности
Решение, по деятельности центра ответственности
Решение, по величине доходов, расходов и финансовых
результатов
Производство, сбыт, персонал, финансы
Коллективные, индивидуальные
Операционные, финансовые, инвестиционные, налоговые
Оперативные, текущие, стратегические
Основные, вспомогательные

По сегментам деятельности
По степени участия в коллективе
По видам деятельности
По степени необходимости принятия
По степени влияния на финансовый результат
По содержанию управленческого процесса Социальные, экономические, организационные, технические
По степени готовности
Разработанные, разрабатываемые, готовящиеся к разработке
По степени воплощения в реальность
Принятые, непринятые
По степени эффективности
Эффективные, неэффективные
Собственная разработка.
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Так, в сельском хозяйстве в состав оперативных управленческих решений должны входить:
1) решение о технологии выращивания сельскохозяйственной продукции: растениеводство – разная обработка почвы, разная урожайность и т.п.; животноводство – натуральные
корма и корма с добавками (премиксы), разная производительность и т.п.), например:
а) набор культур – для севооборота (очередность посева различных сельскохозяйственных культур для повышения качества земли, а следовательно и урожайности, выбор
оптимальной);
б) набор культур для выращивания – выбор варианта производства наиболее целесообразной и рентабельной продукции;
2) решение о производственных расходах – обеспечение материальными ресурсами в
разрезе собственных и покупных запасов (различные варианты: расходы семян, удобрений
при различных ценах, видах, количестве и в зависимости от вида продукции); обеспечение
трудовыми ресурсами (различные варианты: штатные работники, сезонные работники,
сравнение затрат на их работы при выращивании различных культур); варианты распределения производственных косвенных расходов; применение различных методик определения
себестоимости продукции (работ, услуг).
Информационным обеспечением оперативных управленческих решений по производству конкретного вида сельскохозяйственной продукции в аграрном менеджменте являются
технологические карты, на основании которых по статьям расходов, согласно предусмотренным технологией работами в соответствии с почвенно-климатическими условиями,
применяемых на предприятии норм выработки, затрат труда, материальных и других ресурсов и их стоимости, рассчитывают общую сумму издержек производства в натуральном и
денежном выражении в расчете на 1 гектар площади посева культур, голову животных и
единицу соответствующей продукции.
Поэтому, в процессе принятия оперативных управленческих решений по использованию
различного рода материальных ресурсов особое внимание уделяется релевантным показателям (расходам), которые играют ключевую роль при принятии альтернативного варианта
управленческого решения.
Вместе с тем, производственный процесс в сельском хозяйстве характеризуется разной
продолжительностью операционных циклов в течение года и отличной от других отраслей
экономики технологии производства продукции растениеводства и животноводства, что
также влияет на принятие оперативных управленческих решений. Так, в растениеводстве
характерны следующие этапы производственного процесса: обработка почвы, посев, уход
за посевами и сбор урожая. В животноводстве в зависимости от видов животных технология выращивания биологических активов и сельскохозяйственной продукции не совпадает
во времени. Например, для выращивания крупного рогатого скота можно выделить следующие периоды производства – рождение, отлучка, выпойка, сортировка в зависимости от
целей дальнейшего содержания. Это требует четкого разграничения релевантных показателей по каждой соответствующей стадии производства, которые обусловлены биологическими законами роста растений и животных, и, как следствие, формирование нескольких
вариантов решения с последующим принятием лучшего варианта по определенным результативным показателям.
Разработка альтернативных вариантов управленческих решений при выращивании биологических активов и сельскохозяйственной продукции позволяет выбрать среди нескольких вариантов сочетания различных видов материальных ресурсов по каждому технологическому этапу и соответствующей технологической операцией самый оптимальный, что
позволит осуществлять оперативный контроль ресурсов и вносить корректировки непосредственно в ходе производства сельскохозяйственной продукции (работ, услуг).
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Вместе с тем, для каждого из видов производства, целесообразно разделять оперативные
решения по:
1) видам производства (растениеводство, животноводство, вспомогательные производства), биологическим активам (биологические активы растениеводства, биологические активы животноводства), продукции (работах, услугах);
2) структурным подразделениям, центрам ответственности, сегментам предприятия
(ферма № 1, бригада и т.д.).
Это будет способствовать декомпозиции управленческих решений и детализации информации о результатах деятельности в разрезе видов деятельности, производств, центров
ответственности и уровней управления.
В процессе обоснования, разработки и реализации управленческих решений важное значение имеет правильный выбор методов, используемых на конкретном этапе и применимых
к определенному виду управленческих решений. На каждом этапе обоснования, разработки
и реализации управленческих решений используются определенный метод, группа методов
или их совокупность. Правильность выбора методов и их оптимальное сочетание предопределяются знаниями, опытом и интуицией субъектов, принимающих управленческие решения.
Завершающим этапом разработки и реализации управленческих решений является оценка их
результативности и эффективности, которая позволяет определить качество управленческого
решения, а именно выполнение его по назначению. Так, параметры качества управленческого
решения, которые предлагаются в аграрном менеджменте представлены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры качества управленческого решения в аграрном менеджменте
Параметр
Своевременность

Характеристика
Управленческое решение должно приниматься в момент возникновения
управленческой проблемы.
Решение должно быть кратким по форме и ясным по содержанию, что
Компактность и ясисключает неоднозначное толкование решения в целом и его отдельных
ность (понятность)
элементов. Данные должны быть максимально упрощены и не содержать
лишней информации.
Обоснованность
Необходимость принятия управленческого решения на основе максимально полной и достоверной информации с учетом всей совокупности факторов и условий, связанных с его принятием.
Оптимальность
Решение должно охватывать все сферы деятельности предприятия в аспекте рассматриваемой управленческой проблемы.
Решение должно удовлетворять все уровни управления от низшего к
Дифференцированвысшему.
ность
Варианты решений должны обеспечивать возможность выбора лучшего
Вариативность
варианта управленческого решения с нескольких возможных альтернатив.
Конкретность во времени Установление сроков исполнения решения и его исполнителей.
Результативность
Достижение поставленных целей при решении управленческих проблем в
полном объеме.
Непротиворечивость
Необходимость предварительного согласования управленческого решения
с ранее принятыми решениями, с руководителями структурных подразделений, соответствие нормативно-правовым документам.
Эффективность
Достижение поставленных целей в полном объеме при соблюдении оптимального соотношения ожидаемого экономического и социального эффекта с затратами на принятие и реализацию данного решения.
Собственная разработка.
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При этом, достичь высокого качества управленческих решений невозможно без выполнения соответствующих условий для их существования. Предлагаем следующие условия
существования управленческих решений в аграрном менеджменте:
1. наличие оперативных, тактических и стратегических целей (то есть, когда есть определенная цель и, соответственно, возникла необходимость в принятии управленческого
решения для ее достижения);
2. возможность альтернативной оценки (анализируют прогнозные последствия воздействия принятого или не принятого решения на финансовые результаты предприятия, что
позволяет выбрать лучший вариант решения);
3. наличие человеческого капитала (ответственность за принятие решения возлагается на
человека, который в процессе оценки и выбора лучшего варианта решения придерживается
объективной или субъективной точки зрения).
Вместе с тем, процесс принятия управленческих решений должен характеризоваться
четкой и логичной его последовательностью. Поэтому, с целью принятия эффективных
управленческих решений в аграрном менеджменте предлагаем следующие этапы процесса
принятия управленческих решений:
1. определение целей деятельности;
2. определение альтернатив, как действий для решения имеющейся проблемы, что является основой управленческих решений;
3. разделение показателей (доходов и расходов) на релевантные и нерелевантные;
4. определение из реальных и нереальных показателей таких, которые влияют на выбор
альтернативы управленческого решения;
5. определение целевого значения показателей (плановых, прогнозных, фактических), по
которым оцениваются управленческие решения;
6. контроль за фактическим значениям показателей и их сравнение с целевыми;
7. итог реальных доходов, расходов и финансовых результатов и экономической выгоды
для каждого варианта управленческих решений;
8. выбор и оценка качественных факторов, влияющих на вариант решения;
9. выбор альтернативы с наибольшей выгодой для предприятия, то есть принятие. управленческого решения (по тем показателям, которые влияют на результат предприятия).
Итак, наиболее оптимальный подход к формированию эффективной управленческой
учетной системы для целей аграрного менеджмента, на наш взгляд, заключается в точном
определении перечня управленческих решений и определения потребности в учетной информации, поскольку в системе управления экономическим субъектом одним из ключевых
системообразующих компонентов является процесс принятия управленческих решений.
Управленческие решения распределены по всему управленческому циклу, включаются во
все компоненты системы управления и в значительной степени определяют ее результативность и эффективность.
При этом, в аграрном менеджменте наиболее необходимы именно оперативные управленческие решения по техническому обеспечению производства, организации планирования, учета, анализа и регулирования процесса производства с целью обеспечения комплексного и своевременного выполнения плана производства и сбыта продукции или предоставления услуг при наилучшем использовании имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, то есть наличие альтернативности управленческих решений.
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"ЗА" И "ПРОТИВ" ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩА ОСНОВА
ЗА ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
доц. д-р Любка Ценова1,
Международно висше бизнес училище,
гр. Ботевград

Резюме
Настоящата статия е посветена на актуална и значима тема, в която се разглеждат предложенията
на Европейската комисия за изработване на общи правила за облагане с корпоративен данък на ниво
ЕС.
В първата част на статията е направен кратък преглед на развитието на идеята и предприетите законодателни мерки през годините за преодоляване на разпокъсаността в областта на корпоративното
данъчно облагане на ниво Европейски съюз и за изграждане на правила за преодоляване на данъчната
конкуренция.
Във втората част на статията се разглежда съдържанието на елементите на данъчната основа, които се предлагат в проекта за директива, като печалба, разход, загуаи, лихва и др.
В третата част на статията се анализират предложените мерки срещу избягване на данъците.
В заключението на статията е направен изводът, че предложените мерки ще изискват значителни
законодателни промени, които ще засегнат елементите на данъчната основа за облагане с корпоративен данък на национално ниво.
Ключови думи: обща данъчна основа, приход, разход, печалба, загуба, научно изследователска и
развойна дейност, лихва.
Abstract
This article is devoted to an up-to-date and important topic that examines the European Commission's
proposals to develop common corporate tax base at EU level.
The first part of the article briefly reviews the development of the idea and the legislative measures taken
over the years to overcome the fragmentation of corporate taxation throughout the internal market and to
develop rules to overcome tax competition.
The second part of the article deals with the content of the tax base elements offered in the draft directive,
such as profits, costs, losses, interest, etc.
The third part of the article analyzes the proposed anti-tax measures
The conclusion of the article is that the proposed measures will require significant legislative changes that
will affect the elements of the tax base for corporation tax at national level.
Keywords: comon corporate tax, revenues, expenses, profit, lost, research and development, interest.

Въведение
Идеята за изработване на общовалидни правила за облагане с корпоративен данък на ниво ЕС, е посочена като приоритет още през 2010 г. в Стратегия "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез укрепване функционирането на единния пазар в
Митническия съюз в Общността [1]. За изпълнение на поставените цели Европейската комисия (ЕК) изработва Предложение за Директива относно обща консолидирана основа за
облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [2], която следва да отстрани някои основни
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данъчни пречки пред растежа в рамките на единния пазар. Изготвянето на директивата е
част от инициативите в рамките на програмата REFIT на Комисията [3], чиято цел е
намаляване на административната тежест и опростяване на единния пазар в интерес на
бизнеса, както и да предостави на дружествата унифицирани правила за корпоративно
данъчно облагане на стопанската дейност в рамките на вътрешния пазар. В мотивите към
Директивата ЕК посочва, че при отсъствие на общи правила по отношение на корпоративното облагане, взаимодействието между националните данъчни системи често води до
свръхоблагане и до двойно данъчно облагане от една страна, а от друга дружествата трябва
да се справят със значителна административна тежест и високи разходи за привеждане в
съответствие с изискванията на европейските документи [4]. Поради възраженията на редица държави членки предложението за приемане на Директива ОКООКД все още се
разглежда от Съвета1. Дебатите и становищата на държавите членки при обсъждане на
проекто директивата, се обединяват около виждането, че идеята за Директива ОКООКД е
изключително амбициозен проект и е малко вероятно да бъде приета безпроблемно в своята
цялост, без постигане на редица компромиси.
Основните трудности произтичат от някои от структурните елементи на проекта (поспециално, предложенията за елементите на данъчната консолидация). Те са причина за
затруднения при обсъжданията и водят до забавяне, което се приема, че може да бъде
преодоляно чрез предложеният пред 2015 г. от ЕК поетапен подход при въвеждането на
Директива ОКООКД.
В съответствие с одобрения от държавите членки стъполовиден подход, дискусията по
разпоредбите, които уреждат данъчната консолидация е отложена във времето до постигне
на съгласие по задължителния набор от правила за формиране на обща основа за облагане с
корпоративен данък, като на ЕК е възложено да изготви предложение, което да обединява
различията и да води до преодолява възраженията. За да бъде постигнат целеният резултат
през 2016 г. ЕК изработва и предлага за обсъждане на държавите членки два нормативни
акта: проект на Директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен
данък [5] и преработен проект на предложението от 2010 г. за Директива на Съвета относно
обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [6]. ЕК предлага
двете проекто директиви като една обща инициатива, като посочва, че Директивата за данъчната консолидация (Директива ОКООКД) ще бъде втората стъпка след като се постигне
политическо съгласие относно елементите на общата данъчна основа.
Поради широко обхватността на материята на двете проекто директиви, в настоящото
изложение ще се разгледа предложението за проект на Директива на Съвета относно обща
основа за облагане с корпоративен данък, като първа стъпка към въвеждане на консолидираната данъчна основа за облагане с корпоративен данък. Предложенията, които се съдържат в проекто директивата са нови и не са били предмет на задълбочени дискусии. Поради
твърдата убеденост на ЕК, че такава проекто директива трябва да бъде приета, в настоящото
изложение ще бъде направен ретроспективен преглед на основните предложения, съдържащи се в нея.
В обхватът на директивата са предвидени общи правила за определяне базовите елементи за формиране на данъчната основа като: място на стопанска дейност; амортизация на
активите; приход; разход; приспадащи се разходи; освободени приходи, оценка на размера
на провизиите и на материалните запаси; пренос на загуби; изходящи данъци.
1

Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание (НС) включи в дневния ред на
заседанието си на 1 ноември 2017 г. разглеждане на предложението за Директивата ОКООКД. На
сайта на НС не бе публикувана информация, че проектът за директива е разгледан от Комисията по
бюджет и финанси.
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I. Субекти
Позицията на ЕК е, че Директивата относно обща основа за облагане с корпоративен
данък трябва да бъде задължителна за приложение от дружествата, принадлежащи към
групи с консолидиран оборот на групата над 750 000 000 евро. Основанието за това
предложение е стремежът на ЕК да обхване около 64 % от оборота, реализиран от групите,
като в същото време се ограничи рискът от включване на групи, които са изцяло
национални. Критерият за определянето на прага на консолидиран оборот е обвързан с
общите консолидирани приходи на групите, представящи консолидирани финансови
отчети. Очаква се така да се постигне необходимата съгласуваност между двете стъпки, а
именно: между общата основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана
данъчна основа.
В предложението на ЕК се посочва, че дружествата ще трябва да отговарят на условията
за консолидация, за да попаднат в задължителния обхват на общата данъчна основа. Така
ще се гарантира, че след като цялостната инициатива бъде реализирана с приемането на
частта относно консолидацията и на формулата за разпределяне, всички данъкоплатци,
попадащи в обхвата на системата за общата основа, автоматично ще преминат към схемата
за обща консолидирана данъчна основа (ОКООКД). Дружествата, които не отговарят на
тези условия също ще имат право да се възползват от тези общи правила, ако желят това.
Приема се, че така ще се осигури максимална гъвкавост за малките и средни предприятия
(МСП) и микропредприятията, които биха могли да се възползват от предимствата на
ОКООКД, без прилагането на общата консолидирана данъчна основа да бъде задължителна
за тях.
II . Място на стопанска дейност
За целите на директивата като място на стопанска дейност се определят само местата в
рамките на ЕС, където стопанската дейност се извършва от лица, които са местни лица за
данъчни цели на Съюза. Целта е да се гарантира еднакво разбиране на понятието "място на
стопанска дейност". Ето защо в Директивата се посочва, че данъкоплатецът има място на
стопанска дейност в държава членка, различна от тази, в която той е местно лице за данъчни
цели, когато разполага с определено място в другата държава членка, посредством което
извършва цялостно или частично стопанската си дейност, включително и чрез място на
управление; чрез клон; офис; завод; фабрика; работилница; мина, петролен или газов
кладенец, кариера или друг обект за извличане на природни ресурси. Предвижда се, че за да
попаднат в обсега на понятието "място на стопанска дейност", строителната площадка,
строителният или монтажен проект трябва да бъдат с продължителност на изпълнението
над дванадесет месеца.
В Директивата не се съдържа определение на понятието "място на стопанска дейност", в
хипотезата, когато дейността се извършва на територията на трета държава, както и когато
дейността се извършва на територията на държава членка, но данъчнозадълженото лице е
местно лице за данъчни цели на трета държава. В тези случаи се предвижда правилата за
облагане на данъчната основа с коропоративен данък да се регулират от двустранни
спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и от националното законодателство на
държавата членка и третата страна.
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III . Приходи и разходи
3.1. Общ принцип
В проекта за директива е посочено, че за целите на формиране на данъчната основа
печалбите и загубите ще се признават след като бъдат реализирани, при спазване принципа
на последователност. Данъчната основа ще се изчислява за всяка данъчна година, която
обхващаща период от дванадесет месеца.
ЕК предлага въвеждането на широка данъчна основа, която да включва всички
приходи, които подлежат на данъчно облагане, с изключение на тези, които са освободени
от облагане с данък. За да се предотврати двойното данъчно облагане на преките
чуждестранни инвестиции, се предлага доходите под формата на дивиденти или
постъпления от продажбата на акции, държани в дружество извън групата, да бъдат
освободени по отношение на дяловите участия от минимум 10 процента. Аналогично
печалбите на местата на стопанска дейност също ще бъдат освободени от данък в
държавата, където е позиционирано главното управление на групата от фирми.
3.2. Приходи
В директивата се посочва, че "приход" означава постъпления от продажби и от всякакви
други сделки, без данък върху добавената стойност и други данъци и налози, събирани в
полза на държавни органи, независимо дали са в парична или непарична форма,
включително постъпленията от продажби на активи и права, от лихви, от дивиденти и други
форми на разпределена печалба, от ликвидация, от авторски и лицензионни
възнаграждения, от получени субсидии и безвъзмездни средства, от получени дарения, от
обезщетения и доброволни компенсаторни плащания. Към приходите се причисляват и
непаричните дарения, извършени от данъкоплатците, но без набрания от данъкоплатеца
собствен капитал или получените плащания за погасяване на поет към него дълг.
3.3. Разходи
В Директивата се определят като "разходи": намаляването на нетния собствен капитал
на дружеството през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаляване на
стойността на активите, както под формата на признаване, така и под формата на
увеличение на стойността на пасивите, различни от свързаните с парично или непарично
разпределяне към акционерите или собствениците на капитала в това им качество.
IV. Данъчна основа
4.1. Общ принцип
ЕК предлага данъчната основа да се изчислява като от приходите се извадят:
а) освободените приходи;
б) подлежащите на приспадане разходи; и
в ) другите подлежащи на приспадане елементи.
4.2. Освободени приходи
ЕК определя като освободени приходи, тези приходи, които няма да бъдат включени в
данъчната основа. В групата на освободените приходи са посочени:
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а) субсидиите, директно свързани с придобиването, изграждането или подобряването на
дълготрайни активи, които подлежат на амортизация;
б) постъпленията от продажба на точно определени групи активи, както и пазарната
стойност на непаричните дарения;
в) постъпленията от продажба на акции, при условие че данъкоплатецът е поддържал
минимално дялово участие от 10 % в капитала или 10 % от правата на глас на дружеството
за периода от 12 месеца, предхождащ продажбата, с изключение на постъпленията от
продажба на акции, държани за търгуване, както и акции, държани от
животозастрахователни дружества;
г) получената разпределена печалба, при условие че данъкоплатецът е поддържал
минимално дялово участие от 10 % в капитала или 10 % от правата на глас на дружеството,
разпределящо печалба, за период от 12 последователни месеца, с изключение на
разпределената печалба от акции, държани за търгуване;
д) доходите от място на стопанска дейност, получени от данъкоплатеца в държавата
членка, в която той е местно лице.
4.3. Подлежащи на приспадане разходи
ЕК предлага разходите да подлежат на приспадане само когато са извършени в пряк
стопански интерес на данъкоплатеца. Към разходите, които са в пряк стопански интерес на
данъкоплатеца се отнасят всички разходи за продажби и всички разходи нетно от
подлежащия на приспадане данък върху добавената стойност, направени от данъкоплатеца
с цел получаване или обезпечаване на доход, включително разходи за
научноизследователска и развойна дейност и разходи, направени при набиране на собствен
или заемен капитал за целите на дейността. Предвидена е възможност държавите членки да
предвидят право на приспадане на даренията, когато те са направени за благотворителни
организации (вж. и т. 4.3.).
4.4. Разходи, които не подлежат на приспадане
ЕК предлага от данъчната основа да не бъдат приспадани следните разходи:
разпределената печалба и обратно изкупуване на собствен капитал или плащания за
погасяване на дълг; 50 % от представителните разходи до определен размер; прехвърляне
на неразпределена печалба като резерв, който е част от собствения капитал на дружеството;
корпоративният данък и други подобни данъци върху печалбата; подкупи и други
незаконни плащания; глоби и санкции, включително такси за забавено плащане, дължими
на публични органи при нарушаване на законодателството; разходи, направени от
дружество с цел получаване на доход; дарения, които не са изрично освободени; разходи за
придобиване или изграждане или разходи, свързани с подобряването на дълготрайни
активи, за които е предвидено, че подлежат на приспадане; загубите, понесени от място на
стопанска дейност в трета държава.
4.5. Данъчно третиране на разходите
за научноизследователска и развойна дейност
В директивата са предвидени правила за свръхприспадане на разходи за научно
изследователска и развойна дейност (НИРД). Възприет е принципът- разходите за НИРД
да бъдат изцяло отчетени през годината, през която разходът е направен (с изключение на
недвижимото имущество). В допълнение към това данъкоплатците ще имат право на
годишно свръхприспадане от 50 % от разходите за НИРД, ако те са в размер до 20 000 000
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евро. Когато разходите за НИРД надвишават 20 000 000 евро, данъкоплатците ще могат да
приспаднат 25 % от размера на превишението.
Данъчнозадължените лица ще имат право да приспаднат допълнително 100 % от
разходите си за научноизследователска и развойна дейност в размер до 20 000 000 евро,
когато са изпълнени следните предпоставки:
а) данъчнозадълженото лице не е дружество, търгувано на регулиран пазар, има помалко от 50 служители и годишният му оборот и/или годишното балансово число не
надвишава 10 000 000 евро;
б) от датата на регистрация на данъчнозадълженото лице в Търговския регистър не са
минали повече от 5 години.
в) дружеството не е формирано в резултат на сливане с друго дружество;
г) дружеството няма свързани дружества.
4.6. Специални правила за малки стартиращи дружества
ЕК посочва, че след като една от основните ѝ цели, свързани с функционирането на
единния пазар е да се подпомогне предприемачеството сред малките и иновативните
предприятия, се предвиждат следните облекчения. Разрешава се по-голямо
свръхприспадане на разходите за НИРД, направени от малки стартиращи дружества,
които нямат свързани дружества и се характеризират с висока степен на иновативност
(категория, която ще обхваща стартиращите дружества). Това означава, че данъкоплатците,
които съгласно директивата отговарят на условията за стартиращи дружества, могат да
приспаднат 100 % от разходите си за НИРД, при условие че те не надвишават
20 000 000 евро и данъкоплатците нямат свързани дружества.
4.7. Други подлежащи на приспадане елементи
В проекто директивата към групата на "други подлежащи на приспадане елементи" са
посочени: начислените амортизации, загубите и специфични данъчни облекчения.
4.7.1. Амортизации
По отношение на амортизациите в проекто директивата се предвижда правото те да
разпростират действието си върху повече от активи, които да подлежат на индивидуална
амортизация. Това ще бъде за сметка на дълготрайните материални активи със среден
живот, които ще бъдат изключени от общата система за амортизации.
4.7.2. Облекчения
ЕК предлага въвеждането на данъчно облекчение за растеж и инвестиции (ДОРИ).
Капиталовата база за определяне на този вид данъчно облекчение ще бъде разликата между
собствения капитал на данъкоплатеца и данъчната стойност на участието му в капитала на
свързани дружества през определена данъчна година. Предвидено е ЕК да изработи
допълнителни актове, които да въведат правила за избягване плащането на данъци в
областите, свързани с ДОРИ, каквито са: предоставяне на вътрешногрупови заеми и заеми,
включващи свързани дружества; извършване на парични вноски и вноски в натура;
прехвърляне на дялови участия; прекатегоризиране на стар капитал като нов чрез
ликвидации и създаване на нови дружества; създаване на дъщерни дружества; придобиване
на дружества, притежавани от свързани дружества; създаване на структури за двойно
данъчно облагодетелстване, комбиниращи данъчно приспадане на лихви и приспадания по
линия на ДОРИ; увеличаване на размера на вземанията по финансиране чрез заеми към
свързани дружества в сравнение с размера на тези вземания към дадена референтна дата.
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4.7.3. Лихви
ЕК предлага ограничения по отношение приспадането на лихви. Това е ново правило
предвидено като мярка срещу избягване на данъци1. Чрез него се ограничава възможността
за приспадане на разходи за лихви (и други финансови разходи) с цел да се предотвратят
практиките за прехвърляне на печалби към държави с ниски данъци. Тази мярка се
предприема защото последните тенденции в областта на международното данъчно облагане
сочат, че в стремежа си да намалят данъчните си задължения в световен мащаб,
многонационалните групи от дружества в голяма степен използват схеми за избягване на
данъци, което води до свиване на данъчната основа и до прехвърляне на печалби чрез
прекомерни лихвени плащания. Предвижда се възможност за пълно приспадане на
разходите за лихви, когато те могат да бъдат приспаднати от облагаемите приходи от лихви.
В директивата се посочва, че всяко превишение на лихвените разходи ще подлежи на
ограничения при приспадането, които ще бъдат определяни въз основа на облагаемата
печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации (правилото EBITDA) 2.
В предложението на ЕК се предвижда разходите по заеми да подлежат на приспадане
само до размера на лихвите или другите облагаеми приходи от финансови активи, получени
от данъкоплатеца. Превишението на разходите по заеми ще подлежи на приспадане през
данъчната година, през която са направени за максимум 30 % от печалбата на
данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA), или до сума с максимален
размер от 3 000 000 евро, като се взема по-голямата от двете стойности.
4.8. Загуби
4.8.1. Определение
По смисъла вложен директивата "загуба" означава превишението на подлежащите на
приспадане разходи и другите подлежащи на приспадане елементи над приходите за дадена
данъчна година.
4.8.2. Данъчно третиране на загубите
По отношение на данъчното третиране на загубите Директивата предвижда
данъчнозадължените лица да имат възможност да пренасят загуби към следващи периоди за
неопределен срок и без ограничения по отношение на подлежащата на приспадане сума на
година. Загубите ще бъдат обвързани с ограничаване на приспадането на лихвите, така че
всички суми, отговарящи на условията за загуба да отразяват резултатите от търговската
дейност. Предвидена е защита срещу злоупотреби посредством приспадане на загуби чрез
закупуване на дружества с отрицателен финансов резултат .
4.8.3. Временно компенсиране на загубите
В директивата се предлага механизъм за временно компенсиране на загубите с
последващо възстановяване. Механизмът предвижда възможност за приспадане на
загубите, понесени от пряко дъщерно дружество или от място на стопанска дейност,
намиращо се в друга държава членка при строго определени условия. Дружеството майка
ще прибавя обратно към данъчната си основа, съобразно размера на приспаднатите преди
това загуби, всички последващи печалби реализирани от преките му дъщерни дружества
или места на стопанска дейност. Предвидено е, че този механизъм ще се прилага временно.
Когато възстановяването не се осъществи в рамките на определен брой години,
приспаднатите загуби ще бъдат върнати автоматично.
1
2

Това правило не е предвидено в предложението на ЕК за ОКООКД от 2010 г.
EBITDA – Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation
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V. Мерки срещу избягване на данъци
ЕК предлага система от общи и специфични мерки срещу избягване на данъци.
Предложението съдържа общите правила за борба със злоупотребите (ОПБЗ), които са
изготвени в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли
2016 г. [7]. С цел предотвратяване проявите на дискриминация, са предвидени гаранции, че
ОПБЗ ще се прилага еднакво на национално равнище в рамките на Съюза и по отношение
на трети държави, така че обхватът и резултатите от прилагането му в национален и в
трансграничен мащаб да не се различават.
Предлаганите от ЕК специфични мерки срещу избягването на данъци изискват от
държавите членки да определят размерът на данъчното облагане от другата страна на
границата, за да се прецени дали данъкоплатецът дължи данък върху доходите, реализирани
в чужбина. Предлаганите правила на ЕК изискват от държавите членки да преминат от
данъчен режим на освобождаване от облагане с данъци към режим на данъчен кредит
спрямо някои видове доходи, реализирани в трета държава. Целта е да се гарантира, че
приходите, обложени в третата държава с данък под определен размер, подлежат на
данъчно облагане в ЕС.
Тези разпоредби са обвързани от европейското законодателството, отнасящо се до
контролираните чуждестранни дружества (КЧД). Целта на директивата е обложените с
ниски данъци доходи на контролираните дъщерни дружества да се преразпределят към
дружеството майка, за да се предотврати прехвърлянето на печалби. Правилата за КЧД ще
обхващат печалбите от местата на стопанска дейност, когато тези печалби не подлежат на
данъчно облагане или са освободени от данъчно облагане в държавата членка на
данъкоплатеца1.
В Директивата се предвижда, че в случайте когато има несъответствия при хибридни
субекти и инструменти, които възникват поради националните различия в правната
квалификация на някои видове субекти или финансови плащания, се предвиджа право
едната от двете юрисдикции, между които има несъответствие, да откаже приспадането на
дадено плащане или да гарантира, че съответният приход е включен в общата основа 2.
Заключение
Редица държави членки на ЕС са против приемането на общи правила за облагане на данъчната основа в рамките на Съюза с аргументите, че националните им законодателства
достатъчно добре уреждат тази материя [8].
Основни поддръжници на идеята за въвеждането на обща данъчна основа за корпоративно облагане са Германия и Франция. На 16 август 2016 г. Франция и Германия обявиха
своя взаимен ангажимент да въведат и прилагат системата от началото на 2019 г., която да
включва обща данъчна ставка за дружествата, разположени на тяхна територия. При този
подход няма да се прилага изискването за консолидация, т.е. всяка държава ще запази данъчните приходи генерирани на местно равнище и изчисляването на печалбата на всяка
държава ще следва стандартните правила.

1
2

Данъчно правният режим на КЧД ще е обект на допълнително самостоятелно изследване.
Предвижда се изработването на Директива относно несъответствията при хибридни субекти и
инструменти, включващи трети държави, която да измени Директивата срещу избягването на данъци
и Директивата относно уреждането на спорове.
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Системата от правила за определяне на данъчната основа за целите на данъчното облагане с корпоративен данък, която се прилага у нас, значително се различава от предлаганата
от ЕК, което означава че при влизане в сила на Директивата ще наложи преработване на
данъчното законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане в значителна
степен просредством въвеждане на нови регулации.
В предложението на ЕК има хипотези, които биха допринесли за ограничаване избягвване облагането с данъци и в тази връзка българският законодател следва да въведе някои
от правните фигури предвидени в проекта на директива на ЕК, дори да не се постигне общо
съгласие за приемане Директива, която регулира по общ начин режимът за формиране на
обща данъчна основа за облагане с корпоративен данък на ниво ЕС.
Библиография
[1] Съобщение на Комисията Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж СОМ(2010)2020, 3.3.2010 г.
[2] Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) – {COM(2011) 121, 16 март 2011 г.
[3]https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existinglaws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_bg
[4] по-подробно вж. Ценова, Л. (2012). Европейско данъчно право, С. Фенея, с. 107 -113.
[5] COM (2016) 685 final от 25.10.2016 г.
[6] COM (2016) 683 final от 25.10.2016 г.
[7] Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета за установяване на правила срещу практиките
за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Обн. OB
L 193, 19.7.2016г., стр. 1—14. Директивата предстои да бъде транспонирана във вътрешното
законодателство на Република България и да се прилага от 1 януари 2019 г. [8]
Offermanns,R., Huibregtse, St., Verdoner L., Michalak, J., Bridging the CCCTB and the Arm’s
Length Principle – A Value Chain Analysis Approach, European Taxation, IBFD, Amsterdam, №
11р 2017, p.405 -475.

274

OСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ПО ДДС
ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
НА ОСНОВА НА ПРАКТИКАТА НА СЕС
гл.ас. д-р Георги Ранчев,
катедра "Финансов контрол", УНСС

Резюме
Недвижимите имоти и инвестициите в недвижими имоти са един от структуроопределящите сектори за Европейския съюз и за българската икономика като цяло. Многообразието от казуси, свързани
с изграждането, придобиването, разпореждането, ползването и притежаването на различни видове
недвижими имоти понякога води до противоречиви тълкувания и спорове с органите на приходната
администрация. Основен фокус на разработката са актуалните разпоредби на ДДС законодателството
в Европейския съюз и България и кратък преглед на някои важни решения на Съда на Европейския
съюз, свързани с ДДС аспектите на облагане при отдаването под наем на недвижими имоти и произтичащи от това възможни проблеми на данъчния контрол за България и страните членки на Европейския съюз. Разгледани са конкретни решения на Съда на Европейския съюз и практиката на Националната агенция по приходите, свързани с отдаването под наем на паркоместа на живущи, безвъзмездното ползване на недвижими имоти за ДДС цели, прекратяване на договор за наем по искане на наемодателя, услуги по почистване на общи части, съпътстващи наем на апартаменти и суми, свързани с
право на опция по договор за наем. Данъчният контрол при сделките с недвижимите имоти е от изключителна важност за приходите в държавния бюджет на България и промените в законодателството
са чести.
Ключови думи: данъчен контрол, данъчно облагане на недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижими имоти, решения на СЕС.
Abstract
The immovable properties and the investments in real estate are one of the pillars of the business structure
of the European Union and the Bulgarian economy in general. The vast variety of situations related to the
construction, acquisition, sale, use and ownership of different types of real estate sometimes leads to adverse
interpretation and disputes with the revenue authorities. The main focus of the present paper is the current
VAT legislation of the European Union and Bulgaria as well as a summary of some important decisions of
the European Court of Justice, relevant to the VAT taxation aspects of renting of immovable properties and
the associated with that potential problems for the tax control in Bulgaria and the member state countries of
the European Union. Some specific decisions of the European Court of Justice and the practice of the
National Revenue Agency are reviewed covering renting of parking lots to residents, free of charge use of
real estate for VAT purposes, cancellation of rental agreement on the initiative of the landlord, services for
cleaning of the common parts in apartment buildings and amounts relevant to the option of signing of a rental
agreement. The tax control related to real estate transactions is of significant importance for the Bulgarian
state budget revenues and changes in legislation are often observed.
Keywords: tax control, taxation of real estate, renting of immovable properties, decisions of the ECJ.
JEL класификация/ JEL Classification: H24, H25, H26

1. Увод
Недвижимите имоти и инвестициите в недвижими имоти са един от структуроопределящите сектори за Европейския съюз (накратко "ЕС") и за българската икономика като
цяло.
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По данни на Евростат [1] публикувани през 2017, за 28-те страни от Европейския съюз за
2014, общия размер на преки чужди инвестиции в предприятията в сектори "Строителство"
и "Операции с недвижими имоти" е 81.7 милиарда евро при общо за всички сектори 4758
милиарда евро за Европейския съюз.
Според информация за България на НСИ [2] за 2016 г., оборотите в секторите "Строителство" и "Операции с недвижими имоти" общо надхвърлят 14 милиaрда лева, като се нареждат на четвърто място след секторите "Търговия" (107.1 милиарда лева), "Преработваща
промишленост" (57.6 милиарда лева) и "Производство и разпределение на енергия" (15.2
милиарда лева). Пак по данни от 2017 г. на НСИ [3], за 2016 г. икономическите дейности по
"Строителство" и "Операции с недвижими имоти" акумулират около 3.7 милиарда евро
чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор, при общо за
страната 23.5 милиарда евро.
От тази гледна точка не е особена изненада, че качеството и интензитетът на данъчния
контрол върху сделките с недвижими имоти е от изключителна важност за органите на приходните администрации в Европейския съюз и за бюджетите на страните членки като цяло.
Предмет на настоящия анализ са актуални решения на Съда на Европейския съюз (накратко "СЕС") , свързани с ДДС облагане при отдаването под наем на недвижими имоти и
произтичащи от това проблеми на данъчния контрол за България и страните членки на Европейския съюз.
2. Данъчно законодателство и сделки с недвижими имоти в ЕС и България
Съгласно чл. 9.1 от Директива 2006/112/ЕО (накратко "Директивата"), "данъчнозадължено лице" означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите от тази дейност, включително експлоатацията на материална и нематериална вещ с цел получаване на доход от нея на постоянна основа се счита по-специално за икономическа дейност[4]. Почти аналогичен текст е пресъздаден
и в изречение 2 на чл. 3, ал. 2 на българския ЗДДС [5], според който "независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него".
Съгласно едни от водещите европейски експерти в областта на ДДС, Бен Тера и Юлие
Кахус[6], ‘‘третирането на недвижимите имоти в Директивата е доста разнородно". Подходът, предпочетен в Директивата, е по-скоро чрез различни примери и на база на общите
разпоредби за данъчнозадължени лица да се правят обосновани изводи дали конкретни
доставки, свързани с недвижими имоти, следва да се третират като облагаеми или освободени, като същевременно се дава право на избор на съответните страни членки да позволят
в местното си законодателство регистрираните лица да могат да избират дали конкретни
освободени доставки да се облагат с ДДС. Пак според тези автори[6], "неизчерпателните
примери за облагаемостта на случайна основа имат важни последствия за третирането на
недвижимите имоти" от ДДС гледна точка.
От гледна точка на европейското ДДС законодателство, определение за термина "недвижим имот" се използва за първи път в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) №
1042/2013 НА СЪВЕТА [7]. Съгласно чл. 13б от Регламента за целите на прилагането на
Директива 2006/112/ЕО за "недвижим имот" се счита:
а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да
бъде учредено право на собственост или владение;
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б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;
в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като
врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;
г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция,
които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата
или конструкцията."
Към момента данъчните закони в България не боравят с единно определение за недвижими имоти, като в ЗКПО[8]се ползва термина "недвижимо имущество", а ЗДДС[5] едва от
началото на 2017 г. в т. 82 от Допълнителните разпоредби реферира към определението на
чл. 13б от Регламента.
В практиката най-често недвижимите имоти се определят като земя и сгради. За данъчни
цели обикновено земята се дели на незастроена и застроена; урегулирана (подлежаща на
застрояване) и земеделска; прилежащ терен към сграда и т.н. Сградите могат най-общо да
се делят на жилищни и нежилищни (такива със стопанско предназначение); от ДДС гледна
точка на "нови" и "стари" в зависимост от броя години след въвеждане в експлоатация.
Много често данъчните закони третират по специален начин недвижимите вещи като машини, съоръжения и оборудване, неподвижно закрепени към земята или изградени под
повърхността ѝ, както и различни съоръжения като част от сграда.
Съгласно чл. 110 от Закона за собствеността[9] недвижими имоти са земята, растенията,
сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието
на човека е прикрепено трайно към земята или постройката.
Основните данъчни разпоредби, свързани със сделките с недвижими имоти съгласно актуалното законодателство на Република България, могат да се класифицират най-общо по
следния начин:
1) Разпоредби по отношение на изграждането, разпореждането и използването на недвижими имоти от юридически лица.
2) Разпоредби по отношение на придобиването, ползването и разпореждането с недвижими имоти от физически лица.
3) Разпоредби, свързани с притежаването, придобиването и разпореждането с недвижими имоти.
4) Разпоредби, въз основа на които се облагат доходите и/или печалбите на чуждестранни лица от имоти, намиращи се на територията на страната.
5) Разпоредби, въз основа на които се облагат доходите и/или печалбите на местни лица
от имоти, намиращи се извън територията на страната.
От друга гледна точка анализът на данъчните ефекти от всяка отделна сделка с недвижим имот може да зависи от:
1) Вида на недвижимия имот – земя или сграда;
2) Типа собственост – на физическо или юридическо лице;
3) Предназначението на имота – за жилищно или нежилищно ползване, земеделска земя
и т.н.;
4) Срока на ползване, респективно притежаване на имота;
5) Специфични особености на придобиването/разпореждането с имота.
Видно от горния анализ, всяка отделна сделка с недвижим имот има свое специфично
данъчно третиране, което зависи най-общо от вида, притежанието, предназначението и
начина на ползване на конкретния имот.
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3. Основни разпоредби в Директива 2006/112/ЕО и ЗДДС
относно доставки на недвижими имоти
Съгласно чл. 135, ал. 1 от Директивата[4], държавите-членки освобождават следните
сделки с недвижими имоти:
 доставката на сгради или части от сгради, както и на земята, която заемат, с изключение на доставката, посочена в член 12, параграф 1, буква а) – т.е. доставка на сгради
или на части от сгради и прилежащата им земя, когато е извършена преди първото
обитаване;
 доставката на незастроена земя с изключение доставката на земя за строеж;
 отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти.
На основание чл. 135, ал. 2 от Директивата, дейностите, посочени по-долу, изрично се
изключват от освобождаването, както следва:
а) предоставянето на настаняване съгласно определенията в законодателството на държавите-членки, в хотелския сектор или в секторите с подобна функция, включително предоставянето на настаняване във ваканционни селища или на площадки, разработени за ползване като къмпинги;
б) отдаването под наем на помещения и площадки за паркиране на моторни превозни
средства;
в) отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини;
г) наемането на сейфове.
Съгласно Директивата, държавите-членки могат да приложат допълнителни ограничения на обхвата на освобождаването.
На основата на общите условия в Директивата за облагане с ДДС на недвижими имоти
са изградени и съответните разпоредби в българския ЗДДС. Видно от конкретните разпоредби на българския ЗДДС в много от случаите България се е възползвала от възможността
да ограничи обхвата на освобождаването с оглед максимално запазване на интересите на
фиска и предотвратяване на възможности за данъчни измами с ДДС по отношение на доставките с недвижими имоти.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС[5] освободена доставка е прехвърлянето на правото на
собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху
земя, както и отдаването ѝ под наем или аренда. Учредяването или прехвърлянето на право
на строеж се смята за освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС до момента на
издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС[5] освободена доставка е и доставката на сгради или
на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
Според актуалната разпоредба на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС[5] освободена доставка е и отдаването под наем единствено на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице,
което не е търговец. Освобождаването на основание, алинея 4 на чл. 45 от ЗДДС не се прилага при настаняване в хотели, мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи,
вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи, туристически спални, странноприемници, ханове,
пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове и санаториални комплекси.
В ал. 5 на чл. 45 от ЗДДС[5], значително е намален обхвата на освобождаването допустимо по Директивата, като за целите на българското данъчно законодателство облагаеми доставки са:
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1. прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла
на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради,
които не са нови;
2. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването
под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към
земята или изградени под повърхността ѝ;
3. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването
под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други
подобни;
4. прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както
и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени.
В допълнение, на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС[5], в случаите на освободените доставки по ал. 1, 3 и 4 от същия член доставчикът може да избере те да бъдат облагаеми.
4. Актуални въпроси на данъчния контрол при отдаване под наем
на недвижими имоти съгласно решения на СЕС
Многообразието от доставки на стоки и услуги, договори и казуси, свързани с изграждането, придобиването, разпореждането, използването и притежаването на различни видове
недвижими имоти от различни лица, предполага всяка отделна ситуация да се изследва от
експерти за данъчни цели поотделно.
Предвид ограничения обхват на настоящето изследване ще разгледаме само найактуалните решения на СЕС, касаещи отдаването под наем на недвижими имоти от ДДС
гледна точка, съотносимите разпоредби в българското ДДС законодателство и практиката
на органите по приходите.
4.1. Отдаване под наем на паркоместа на живущи
Отдаването под наем на паркоместа и гаражи рядко е отделна доставка от отдаването
под наем на жилищния имот, към който се отнасят. Все пак в практиката са налице случаи,
при които паркомясто или гараж се отдават под наем на лице различно от ползвателя на
недвижимия имот и се оформят като отделен договор/сделка.
Доколкото в българския ЗДДС единствено отдаването под наем на сграда или част от
нея за жилище на физическо лице е освободена доставка, според буквалното тълкуване на
чл. 45, ал. 4 от ЗДДС[5] отдаването под наем на паркомясто или гараж не е освободена доставка и ще подлежи на облагане с ДДС. Нещо повече, в чл. 45, ал. 5, т. 3 от ЗДДС[5], отдаването под наем на паркингови площи е изрично изключено от обхвата на освободените доставки. Доколко обаче отдаването под наем на паркомясто е отделяемо като основната
доставка по отдаването под наем на жилище на физическо лице? Допълнително затруднение възниква и ако наемът, дължим за паркомястото, не е отделен от общия наем и се счита
за включен като обща цена на наема на жилището, което е най-масовият случай при подобни договори. При тази конкретна хипотеза би могло да се приеме, че могат да се приложат
разпоредбите на чл. 128 от ЗДДС[5], според който когато основната доставка се съпътства от
друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Следователно в този случай ползването на паркомястото може да се приеме като
допълващо основната доставка – отдаване под наем на жилище на физическо лице, и следва
да се третира като освободена доставка.
В подкрепа на подобно тълкуване е и решение по дело 173/88 Henriksen [10], според което
чл. 13Б (б. Б) от Шеста Директива[11] следва да се тълкува, че отдаването под наем на места
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на паркиране на превозни средства вкл. гаражи не могат да се изключат от освобождаването
на отдаване под наем на недвижими имоти, ако са тясно свързани с това отдаване под наем.
В случаите, когато отдаването под наем на тези паркоместа или гаражи не е тясно свързано
с отдавания под наем недвижим имот (освободена доставка), за наема на паркоместата/гаражи страните членки може да решат този наем да не се освобождава от облагане.
4.2. Безвъзмездно ползване на недвижими имоти за ДДС цели
Безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди, което се третира като
възмездна, респективно облагаема доставка, не е новост и присъства в актуалната версия на
ЗДДС още от 2007 г., като чл. 6, ал. 3 и чл. 9, от ЗДДС все пак бяха основно редактирани
през 2014 г. и впоследствие през 2016 г. Вследствие на възникналите първоначални неясноти по прилагането на т.нар. данък "уикенд", НАП излезе с Указание № 24-0015/22.01.2016[12] относно данъчното третиране по ЗДДС на използването и отделянето на
стоки (вкл. недвижими имоти) за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.
Според указанието, в случаите когато стоки – в случая недвижими имоти, се използват
както за стопанска дейност, така и за лични цели, данъчно задълженото лице има избор
(виж решение по дело C-434/03 Charles and Charles-Tijmens[13] , т. 23). За целите на ДДС, ако
регистрираното по ЗДДС лице реши, че ще използва дадена стока, включена в стопанските
му активи, и за лични нужди, то може да реши:
 да ползва данъчен кредит за недвижимия имот и да начислява данък за доставката на
услугата по използването на стоката за лични нужди (аналогично на отдаване под наем) по определена методика, или
 да упражни правото на данъчен кредит, доколкото се позволява от ЗДДС, за недвижимия имот и съпътстващите ползването му разходи в пропорция, съответстваща на
пропорцията на (oчакваното) използване на актива за стопанската дейност и за лични
нужди, което следва да се утвърди като методика в конкретната фирма, като по този
начин избягва задължението 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 недвижими
имоти, 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,
С Писмо Изх. № 20-00-76/14.04.2016[14] НАП даде допълнителни указания относно действия на органите по приходите и контролни производства за установяване използването на
активи за лични нужди във връзка с приложението на ЗДДС. Вследствие на указанието при
всяка проверка или ревизия по ЗДДС предприятията следва да попълват специални справки,
с които да декларират дали ползват фирмени активи (вкл. недвижими имоти) и за лични
нужди. В сила от началото на 2017 г. са приети нови редакции на чл. 79 и 79а от ЗДДС за
корекции на ползван пълен или частичен данъчен кредит при придобиване на недвижими
имоти и за пропорционално ползване на данъчен кредит – чл. 71а, 71б от ЗДДС, които допълнително усложняват данъчния режим в тази област.
4.3. Прекратяване на договор за наем по искане на наемодателя
В областта на недвижимите имоти често се срещат случаи, при които намеренията относно ползваните имоти на определени наематели и/или наемодатели се променят през
периода на наемното правоотношение. Тези промени може да са в резултат на общата икономическа обстановка вкл. пазарните наемни нива, собствеността на имота и/или текущото
икономическо състояние на наемодателя или наемателя. Колкото по-дълъг е един договор
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за наем на недвижим имот, толкова по-вероятно е да настъпят обстоятелства, изискващи
изменение включително прекратяване на договора.
В тази връзка интерес предизвиква Решение на СЕС по дело С-63/92 Lubbock Fine & Co
от 15.12.1993 г. [15], относно изплатено възнаграждение от наемодателя на наемателя за поранно прекратяване на договор за наем.
Съгласно описаните в делото факти, Lubbock Fine & Co, в качеството им на наемател са
сключили дългосрочен договор за наем на офиси. Помещенията, предмет на договора за
наем, са продадени от собственика-наемодател на нов инвеститор, който решава да прекрати съществуващия договор за наем преди изтичане на крайния срок на договора за наем.
Новият собственик и наемателя, подписват договор, по силата на който договорът за наем
се прекратява, помещенията се връщат на собственика преди изтичане на срока на наема и
наемателят получава възнаграждение за това, че се отказва от договора предсрочно. Приходната администрация на Великобритания (в случая Митници и Акцизи) издава ревизионен акт на Lubbock Fine & Co, като начислява ДДС върху размера на полученото от наемателя възнаграждение. Наемателят обжалва, като се аргументира с нарушение на чл. 13Б от
Шеста Директива[11].
В решението си СЕС, постановява, че терминът "отдаване под наем на недвижими имоти" според чл. 13Б (б. Б) от Шеста Директива[11] , описващ освободена доставка, би следвало
да включва и хипотезата, при която наемателят се отказва от договора си за наем и връща
наетото имущество на наемодателя. В допълнение СЕС уточнява, че възможността на страните-членки на ЕС да правят изключения (б.а. т.е. да облагат с ДДС) от общото правило за
освобождаване не ги оторизира да облагат възнаграждението, заплатено от едната страна на
другата във връзка с отказването от договор за наем, когато наемът, заплатен по договора за
наем, е освободен от облагане с ДДС.
По аргумент на противното може ли да се твърди на основание гореописаното решение, че ако наемът на офисни площи подлежи на облагане с ДДС в България (за разлика от
Великобритания) и обезщетението за ранно прекратяване на договора за наем, дължимо
от наемодателя на наемателя, е облагаемо с ДДС? С известно облекчение в този случай
можем да реферираме към чл. 26, ал. 2 от ЗДДС[5], според който "не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер".
Следователно, ако възнаграждението за ранно прекратяване на договор за наем на офис
се счита за неустойка, дължима за прекратяване на договора преди изтичане на крайния
срок, то подобно възнаграждение не следва да се счита и за (облагаема) доставка по ЗДДС.
Съгласно чл. 84 от ППЗДДС[17] за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
4.4. Услуги по почистване на общи части, съпътстващи наем на апартаменти
Отдаването под наем на недвижими имоти (бизнес и сравнително по-рядко жилищни
имоти) е свързано с предоставянето на допълнителни услуги по поддръжката на общите
части и инсталациите на самите сгради и/или околното пространство. От тази гледна точка
е интересна интерпретацията доколко тези допълнителни услуги следва да се третират като
облагаеми с ДДС или като освободени, доколкото основната услуга по отдаване под наем е
освободена от облагане с ДДС.
Съгласно Решение на СЕС по дело C-572/07 RLRE Tellmer Property sro от 11.06.2009 [16] ,
инвеститорът – RLRE Tellmer Property е собственик на сгради, които включват отдавани
под наем апартаменти. Освен наема дружеството събира от наемателите си и суми за почистването на общите части, което се извършва от обслужващия персонал на сградите, като
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тези суми се фактурират отделно. След като преценяват, че RLRE Tellmer Property неправилно не е начислило ДДС върху разходите за почистване, чешките данъчни органи увеличават размера на дължимия от това дружество ДДС, която съответства на данъка върху
приходите от дейностите по почистване.
Следователно, въпреки че съпътстват използването на наетото имущество, доставките на
услуги по почистване на общите части на сградата не попадат задължително в обхвата на
понятието за отдаване под наем по смисъла на член 13, Б, буква б) от Шеста директива.
Освен това не се оспорва, че услугата по почистване на общите части на сграда може да се
предоставя при различни условия, например като трето лице фактурира цената на тази услуга пряко на наемателите или като наемодателят назначи за целта свои служители или като
сключи договор с предприятие за почистване.
Важно е да се отбележи, че в случая RLRE Tellmer Property фактурира на наемателите
доставката на услуги по почистване отделно от наема. На база на практиката на СЕС, доколкото отдаването под наем на апартаментите и почистването на общите части на дадена
сграда могат да бъдат отделени едно от друго, посоченото отдаване под наем и посоченото
почистване не може да се разглеждат като една-единствена доставка.
Според СЕС в този случай за целите на прилагането на член 13, Б, буква б) от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година отдаването под наем на недвижимо
имущество и услугата по почистване на общите части на същото трябва да се разглеждат
като самостоятелни, отделими една от друга сделки, така че посочената услуга не попада в
приложното поле на тази разпоредба и съответно следва да се обложи с ДДС.
4.5. Суми, свързани с право на опция по договор за наем
При отдаването под наем на сравнително големи офисни площи може да се стигне до
ситуация, при която наемател на част от офисите в определена сграда би искал да си гарантира правото/опцията след изтичане на определен период от време да разшири наетите
площи. Икономическата логика е ясна – при разширяване на дейността на фирмата или
обединяване на функции/отдели е много по-целесъобразно колкото може повече части от
администрацията на съответната фирма да се намират на един адрес. Когато наемодателят
разполага с необходимите допълнителни площи и има интерес от запазване дългосрочно на
взаимоотношенията си със съответния наемател, който желае подобна опция, се стига до
подписване на споразумение за тази опция и е възможно да се договори заплащането на
гаранционна сума от наемателя в полза на наемодателя, свързана с тази опция за осигуряване на площите.
При определени обстоятелства интересът от подписване на договор за наем с конкретен
наемател за по-голяма площ може да е много по-голям за наемодателя в един голям и сравнително нов проект отколкото за наемателя, особено когато потенциалният наемател е
престижна компания и договорът за наем е дългосрочен. При такава ситуация не би било
изненада и договоряне на възнаграждение от наемодателя в полза на наемателя, за привличането му като ключов наемател в проекта. В този случай е от особена важност да се анализират всички условия по заплащането на подобна сума с оглед преценката дали полученото
от наемателя възнаграждение е облагаемо с ДДС или не.
Аналогичен случай, може да открием в Решение на СЕС по дело С-409/98 Mirror Group
plc от 9.10.2001[18]. През 1993 г, Mirror Group plc подписва договор за наем за 25 години за 5
етажа от една сграда в Лондон и същевременно опционно споразумение, подлежащо на
упражняване в 6 месечен срок, за наемане на нови до четири етажа или ако са до два етажа
– упражняемо в 18 месечен срок след изтичане на първоначалния 6 месечен срок. Доколкото Mirror Group plc е изключително желан и ключов наемател за проекта, с подписването на
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споразуменията на Mirror Group plc се превеждат от наемодателя суми в три различни ескроу сметки:
 първата сума в размер на 6.5 милиона паунда, обезпечаваща договора за наем на петте ефективно наети етажа, която се освобождава поетапно в полза на Mirror Group plc
след изтичане на възможностите за прекратяване на договора за наем;
 втората сума в размер на 5.5 милиона паунда, обезпечаваща като гаранция, опцията
за наемане на допълнителни етажи и усвоена частично, доколкото са наети само 3
допълнителни етажа;
 ДДС в размер на 2.1 милиона паунда, дължимо по споразуменията, което е директно
преведено на приходната администрация.
Впоследствие Mirror Group plc изисква възстановяване като недължимо на така заплатеното ДДС, което е отказано от администрацията с аргумента, че на практика наемателят е
извършил облагаема с ДДС услуга в полза на наемодателя, подписвайки договора за наем и
ставайки ключов наемател. Mirror Group plc обжалва това решение с аргумента, че не е
налице доставка на услуга по смисъла на чл. 13Б от Шеста Директива [11] от наемателя в
полза на наемодателя, в случай че потенциалният наемател се възползва от опцията си да
наеме съответните площи.
В решението си СЕС[18] на база на трайната практика по отношение на тълкуването на
чл. 13Б от Шеста Директива[11] обобщава следните характеристики на отдаването под наем
на недвижими имоти:
 Предоставянето на площи от наемодател на наемател;
 Заплащане на възнаграждение за определен период;
 Правото да се обитава съответния имот и да не се допускат други лица до него.
Преценявайки обстоятелствата по делото СЕС излиза с решение, според което лице, което първоначално няма интерес към недвижимия имот, стане страна по договор за наем като
приеме получаване на сума, заплатена от наемодателя, не извършва доставка на услуга по
смисъла на чл. 13Б от Шеста Директива[11]. Също така лице, което първоначално няма интерес към недвижимия имот, стане страна по опционен договор за бъдещ наем срещу получаване на сума, заплатена от наемодателя, в специална ескроу сметка и което впоследствие
упражнява опцията, като освобождава така блокираните средства в сметката съобразно
наетите площи, в никой от тези периоди не извършва доставка на услуга по смисъла на чл.
13Б от Шеста Директива[11].
5. Заключение
Инвестициите в недвижими имоти и сделките с тях са със значителна тежест за приходите в държавните бюджети на страните членки на Европейския съюз и структуроопределящи за икономиката на България. Многообразието от сделки, договори и казуси, свързани
с изграждането, придобиването, разпореждането, ползването и притежаването на различни
видове недвижими имоти често води до противоречиви тълкувания и спорове с органите на
приходните администрации в Европейския съюз при упражняване на данъчен контрол.
Отдаването по наем на недвижими имоти има своите особености и третирането на тези
сделки от ДДС гледна точка не е винаги еднозначно и лесно предвидимо. Практиката на
НАП в областта на недвижимите имоти се допълва постоянно, като пример за това са нововъведените данък за разходите в натура по ЗКПО и данък "уикенд" в ЗДДС. Решенията на
СЕС по конкретни дела и тяхното детайлно познаване са особено важни за правилното ДДС
третиране на доставките с недвижими имоти и следва да бъдат внимателно следени от орга-
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ните на приходната администрация, данъчно задължените лица, опериращи в този сегмент,
от икономиката и заинтересованите специалисти.
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ИЗМАМИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
д-р Явор Башев1,
CFE,CIA, ВУЗФ

Рeзюме
Според "Доклад до държавите", публикуван през 2014 г. от американската Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ), едва 9,9% от всички измами са свързани с
финансовите отчети. Макар делът на този вид измами да представлява само една десета, финансовите
загуби, свързани с него, са десет пъти по-големи. Това прави много по-съществени отрицателните
последствия, отнасящи се до този вид измами, а оттук и важността на проблема, свързан с тях. Нещо
повече, финансовата загуба не е единствената последица от подобно събитие – вредата за репутацията и щетите по отношение доверието на заинтересованите страни невинаги подлежат на количествено определяне, за да се оцени точното отрицателно въздействие. През последните десетилетия случаите, подобни на Enron Tyco и Global Crossing, са примери за това колко унищожителни могат да бъдат
измамите, свързани с финансовите отчети – спадащото доверие на инвеститорите и обществеността са
само началото на последствията от подобни деяния с цел измама. В изложението се прави опит да се
изясни същността на измамите във финансовите отчети и да се характеризират основните фактори за
тяхното предотвратяване.
Abstract
Financial statement fraud not only causes devastating financial losses to organizations but has irreparable
effects in terms of loss of reputation and confidence in the market place. Enron, Tyco and Global Crossing
are only a few of companies that serve as examples as to the aftermath of such fraud. The negative effects of
the phenomenon of financial statement fraud make it an important focal point in research. This paper clarifies
the essence of financial fraud and characterizes the main factors which can mitigate its occurance in
organization –factors inside the organizations ( board of directors, internal audit, management) as well as
outside ones in form of legislation.

Същност на измамите във финансовите отчети
Значението на информацията, съдържаща се във финансовия отчет, е обусловено от нейната роля за икономиката като цяло. Тази информация помага на потребителите да вземат
рационални решения, като им осигурява точна картина на икономическата действителност.
Информацията във финансовите отчети следва да е надеждна и уместна.
Предходни изследвания показват, че лицата, отговорни за вземане на решенията, разчитат толкова повече на източника на информацията, колкото по-загрижени са те са нейната
достоверност (Coleman and Irving, 1997) [8]. Ако тази информация е невярна или манипулирана, потребителите ще направят инвестиции, които биха могли да са нелогични и неоправдани и да доведат до негативен резултат (пример за това е погрешното определяне на
цената на дългови или други ценни книжа). Ако доверието на потребителя в предоставяната
информация изчезне, това може да доведе до ситуация, при която на съответния пазар не се
вземат решения, и до изтичане на капитали към области, в които финансовата информация е
надеждна. Наличната литература подкрепя тази линия на разсъждения, като твърди, че счетоводните измами в множество случаи водят до нереалистични очаквания, което от своя
страна води до неефективност на пазарната система (Miller, 2003; Erickson et al, 2004)[17].
1
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Ефектът от подобни измами обаче не се ограничава единствено до финансовия пазар.
Sadka (2004)[21] твърди, че като следствие от това страдат и продуктовите пазари, в резултат от което ефектът се разпростира върху целия отрасъл или индустрия, причинявайки
неблагоприятни последици и за общественото благоденствие. С разрастването на пазара на
капитали се променя и видът инвеститори. Много непрофесионални инвеститори започват
да представляват голям дял от пазарите. Преценките и инвестиционните решения на тези
инвеститори в много по-голяма степен зависят от изготвената финансова информация,
включително нейното представяне и формат (Warne, 2009)[30], с основен акцент върху
източниците на информация, оценяването по справедлива стойност, всеобхватния доход и
оперативните прогнози (Elliot, 2006)[15]. Инвеститорите трябва да са в състояние да разчитат на предоставената финансова информация – ако те започнат да поставят под съмнение
нейната валидност и надеждност поради предходни случаи на неправилно представяне, това
със сигурност ще се превърне в едно от основните предизвикателства пред бизнеса в световен
мащаб. Според Д. Петрова (2007)[19] последствията от подправените финансови отчети се
свеждат до: подкопаване на качеството и достоверността на процеса на финансово отчитане;
спадане на доверието на капиталовите пазари в надеждността на финансовата информация;
уронване на репутацията на одиторската професия в обществото и пораждане на подозрения в
ефективността на одита на финансови отчети; разрушаване на кариерата на лицата, участващи
в измамата; предприятията, замесени в измамите, биха могли да понесат съществени икономически загуби; огромни съдебни разходи; засилване на регулаторната намеса; намаляване на зависимостта от капиталовите пазари и неблагоприятни последици за национа лното икономическо развитие и просперитет.
Независимо че финансовата информация се изготвя предимно за бизнес цели, основната
идея, стояща зад създаването на тази информация, е, че тя би могла да се използва от всекиго. Финансовият отчет представлява средството, посредством което предприятието представя резултатите от дейността си и финансовото си състояние. Финансовият отчет е крайният продукт на счетоводното отчитане. Той е резултат от прилагането на уникални техники и
методи, присъщи на счетоводното отчитане. Тези методи включват система от елементи и
техники, които гарантират непрекъснато обективно отразяване на процесите и операциите
на предприятията в хода на тяхната ежедневна дейност (С. Стоянов, 2008)[25]. Макар че
счетоводните правила и нормативни разпоредби за изготвянето на финансовите отчети във
всяка отделна страна да се различават помежду си, съществуват три основни условия, които
трябва да бъдат изпълнени по отношение на изготвяната финансова информация. Първо, тя
трябва да е в състояние да изпълни своята цел. Второ, трябва да е точна, пълна и обективна.
Трето, тя трябва да е своевременна – да бъде предоставена в точно определено време. Единствено изпълнявайки тези условия, информацията ще бъде подходяща да осигури икономически и логически обосновани решения, като постигне предвидимост относно състоянието на предприятието в бъдещи периоди.
Целите на финансовия отчет да предостави информация относно резултатите от дейността на дружеството и промените във финансовото му състояние в сравнение с предходни периоди не могат да бъдат инкорпорирани само в един компонент на финансовия
отчет, от което произтича необходимостта от няколко компонента, като всеки един се
фокусира върху различни аспекти на отчетния процес. Обичайният набор от изготвяните
финансови отчети включва: баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци, отчет
за промените в капитала и съпътстващите ги пояснителни приложения. Техните градивни
елементи играят важна роля във връзка с измамите, свързани с финансовите отчети.
Общоприета е постановката, че измамата, свързана с финансовите отчети, е вид измама,
извършвана от високите нива на ръководството. Официалната дефиниция на американската
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намереното неправилно отчитане (или пропускане) на съществени факти или друг вид
данни, което, разгледано заедно с друга публично достъпна информация, би накарало потребителя на информацията да промени или измени своята преценка. Това е едно от трите
направления на измамите на работното място, използвани от АСЕРИ, наред с корупцията и
неправомерното присвояване на активи. Националната комисия по финансово отчитане с
цел измама на САЩ (1987) твърди, че измамата във финансовия отчет е безразсъдно поведение чрез действие или бездействие, което вероятно ще доведе до съществено подвеждащи
финансови данни.
В специализираната научна литература съществуват различни дефиниции за измама, но
общото в тях е, че измамите предполагат преднамерено подвеждащо представяне или пропускане на информация във финансовия отчет с цел погрешно информиране, даване на
неправилни насоки и нанасяне на вреда на потребителите на информацията (инвеститори,
кредитори, одитори и други заинтересовани страни).
Gravitt (2006)[14] представя няколко схеми, използвани при измамите, свързани с финансовите отчети: 1) манипулиране или фалшифициране на финансовата информация и
първичните документи; 2) преднамерено неправилно използване на процедури, политики и
счетоводни принципи, прилагани при изготвянето на финансовата информация; 3) умишлено пропускане или изменение на събития и операции, имащи отношение към отчитането на
финансовото състояние на дружеството. Razaee (2005)[19] разширява схемите за измами,
свързани с финансовите отчети, като включва: използването на агресивни счетоводни техники
посредством незаконно манипулиране на печалбата и възползването от пропуски в счетоводните стандарти, позволяващи на предприятието да прикрие действителното си състояние.
В определени страни измамите, свързани с финансовите отчети, са дефинирани и като
финансово престъпление. Например съгласно приетия във Великобритания Закон за финансовите услуги и пазари от 2000 г. са включени три аспекта: 1) измама или нечестно действие; 2) неправомерно поведение или неправилно използване на информация, отнасяща се до
финансовите пазари; 3) боравене с приходите от подобно престъпление. Британският закон
за измамите от 2006 г. допълнително подсилва понятието и дефиницията за подобни престъпления, отчитайки, че такива случаи на измама включват: 1) неверни числови данни
и/или невярно представяне; 2) неточна информация, която би могла да доведе до неоповестяване на правилната информация; и 3) участие на ръководството или директорите на организацията.
Според изследвания на АСFE (2012)[5] всяка средна по големина организация в световен мащаб губи по приблизителни оценки 5% от приходите си в резултат от измами, което
прави загуби в размер на трилиони долари в глобален аспект. Макар честотата на измамите,
свързани с финансовите отчети, да е ниска в сравнение с други видове измама, средната
загуба, асоциирана с подобни измами, е един милион долара, което е десет пъти повече в
сравнение с други видове измами. Нещо повече, през последните няколко години е налице
увеличаване на случаите на измами, свързани с финансовата информация, което засилва
сериозността на този проблем. Центърът за качество на одита в САЩ (2010) посочва, че
последствията от случаи на измами, свързани с финансовите отчети, включват не само финансови загуби, но също и загуба на стойност за акционерите и фалити. Налице са и последствия за тези лица, които са се договаряли тайно за извършване на измамата. Те не само ще
бъдат уволнени, но и биха могли да влязат в затвора или да им бъдат наложени глоби. В
много случаи репутацията им не им позволява да бъдат наемани в други организации. Трябва да бъде споменато, че измамата в организацията не се ограничава само до една форма, а
може да включва комбинация от различни схеми заедно с измамата във финансовата информация.
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Следва да се посочи,че не всички отклонения в регистрите или информацията обаче са
пряк резултат от измама. Друга причина би могла да е грешка, която е непреднамерена и
причинена от изчислителен или човешки пропуск. Подобни неточности във финансовата
информация се считат по-скоро за грешка, а не за измама. Те могат да се дължат на грешка
в събирането и обработката на данните във финансовия отчет, неточни счетоводни приблизителни оценки или на елементарна грешка в прилагането на счетоводните принципи
(Kwok, 2005)[16]. Те представляват противоположност на нередностите, които водят до
измама, включително: преднамереното пропускане на събития и операции или неправилно
прилагане на счетоводните принципи с конкретен умисъл. M. Динев (2015)[3] посочва, че
за разлика от грешките измамата произтича от користни мотиви и е преднамерено и преобладаващо извършвана по организиран начин. Нещо повече, фундаментална характеристика
на измамата е, че посредством нея се получава определена изгода, винаги тя е това, което се
цели. Измамата, както посочва М. Динев (2015)[3], "е начин да се преодолее предимството
на другите, да се създаде друга представа за извършителя на измамата срещу някаква
облага"1. А. Вейсел (2017)[1] посочва, че в съвременната научна литература вниманието
основно е концентрирано върху измамата. Причината за това е, че рискът да не сме в състояние да разкрием съществено неправилно отчитане, дължащо се на измама, е по-висок от
риска от съществено неправилно отчитане в резултат от грешка. Измамата може да бъде
асоциирана със сложни и внимателно организирани схеми, създадени за прикриване – например на фалшифициране, умишлен пропуск да бъде регистрирана дадена сделка или операция, тайно договаряне и други подобни. Съществуват и т.нар. данъчно-осигурителни
измами, които "...най-често включват осигуряване на по-нисък доход и укриване на данък
върху добавената стойност..."2.
В специализираната научна литература се прави разлика между измама и злоупотреба
(Д.Динев, 2012)[2], като разликата се търси в преднамереността и намерението в действията
на дадено лице, което предварително знае, че тези действия биха били във вреда на предприятието. Трябва да се прави разлика и между измама и грешка. Разликата се състои в наличието на преднамерени действия, имащи за цел получаването на преимущество спрямо
други лица посредством манипулация с цел измама.
Съответно елементите на измамата включват подбуда/натиск/мотив; възможност; рационално обяснение/логическа обосновка; прикриване; и осребряване. Когато се говори за
измама, е налице определена мотивация или подбуда. Д. Динев (Д.Динев, 2012)[2] посочва,
че измамата винаги се извършва в полза на дадено лице, в полза на предприятието или и
двете. Тя може да бъде генерирана от алчност, съществени финансови задължения, неочаквани финансови нужди, неудовлетворително признание за извършваната работа, желание за
по-добър живот и т.н.
Изложение на Одиторски стандарт 99 на Института на дипломираните експертсчетоводители (AICPА) дефинира две основни възможни неправилни отчитания във връзка
с финансовите отчети, които съставляват дейност с цел измама: първото е измама, дължаща
се на финансово отчитане с цел измама, а второто – измама, дължаща се на неправомерно
присвояване на активи. Всяка от двете категории обхваща разнообразни начини за извършване на измамата. Обикновено се счита, че последствията от финансовото отчитане с цел
измама са много по-съществени поради техния ефект върху организацията и дори върху
обществото като цяло.
Финансовото отчитане с цел измама включва действия, разработени, за да заблудят потребителите на тази информация, обикновено с цел косвено облагодетелстване на лицето,
1
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извършващо измамата. Основната цел на подобно отчитане обикновено е да се представи
по-добро финансово състояние на предприятието, като един от начините за това е да се
надценят приходите и/или доходът. Същият ефект може да бъде постигнат, като се занижат
разходите и изходящите парични потоци от предприятието. Комисията по ценни книжа и
фондови борси (SEC 1999)[24,25] разглежда финансовото отчитане с цел измама като използване на трикове и измамни прийоми за постигане на конкретни резултати посредством
манипулиране на финансовата информация (резултатите от дейността) на организацията.
В специализираната научна литература се разглеждат два вида финансово отчитане с цел
измама, които водят до пряко или косвено манипулиране на печалбата или загубата на организацията (Dooley, 2002)[10]. Първият е приобщаващ, което означава, че неправилното
отчитане във финансовата информация произтича от надценяване на приходи и активи или
подценяване на задължения. Вторият е изключващ, като той предполага преднамерено пропускане във финансовата информация на компанията на пасиви и/или други задължения. В
много случаи манипулирането на финансовия отчет се извършва с цел да се отчете постоянен, равномерно нарастващ доход, което създава впечатление за минимизиране на непредсказуемостта на дейността на дружеството и оказва влияние върху стойността на организацията. Съществува така наречената сива зона, в която разграничителната линия между
поведението с цел измама и агресивните, но правомерни счетоводни методи, се замъглява.
Международните счетоводни стандарти, като например Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (GAAP), позволяват разнообразни начини за представяне на дейността и текущото финансово състояние на компанията, което включва законни и легитимни счетоводни
избори. Това в много случаи може да замъгли действителното финансово състояние на организацията, което клони към спектъра на начините на управление на предприятието, целящи измама. Другото наименование на този процес е агресивно счетоводно отчитане,
което обхваща техники за управление на печалбата, даващи възможност на ръководството
на организацията да удовлетворява желаните параметри за резултатите от дейността и позволява на финансовите данни на дружеството да изглеждат по-добре. Griffiths (1986)[15]
посочва, че тези техники за манипулиране са най-големият трик, изобретен след Троянския
кон. Намерението на ръководството обаче е от съществено значение. Ако прилагането на
тези принципи се прави с ясното намерение за прикриване или извършване на измама, действията на извършителите следва да се третират като неправомерно поведение. От друга
страна, неправилното представяне на финансовото състояние на организацията би могло да
се дължи на грешка или неправилно прилагане на уместни принципи.
Неправилни отчитания, причинени от неправомерно присвояване на активи могат да
възникнат по най-различни начини, включително кражба на активи на компанията, незаконно присвояване и други видове измама, които биха могли косвено да засегнат финансовото отчитане. Пример за това е представянето, че съгласно счетоводната документация са
налични материални запаси, докато на практика те не съществуват. Активите могат да са от
материално/физическо естество (доставки, материални запаси, машини) или монетарно/парично естество. Монетарните/паричните активи включват парични средства и парични
еквиваленти, които са с висока степен на ликвидност и в много случаи лесно достъпни за
служителите, което ги прави предпочитан актив за злоупотреби. Макар че, когато разглеждаме подобни измами изолирано, нивото на същественост може да изглежда пренебрежимо
малко, честотата на възникване на такива случаи би могла да ги превърне във важен фактор,
водещ до неправилно отчитане на финансовата информация.
Могат да се обособят няколко фактора,които играят особено важна роля за предотвратяване и разкриване на измамите във финансовите отчети. По конкретно те включват: съвет
на директорите и одитен комитет; ръководство; вътрешни и външни одитори.
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Съветът на директорите представлява лидерството в организацията и е критично важен
фактор за предотвратяване на случаите на измама (Okaro, 2005)[18]. Най-важният аспект на
лидерската позиция е да се задава етичният тон на организацията – заслужаващото доверие
лидерство ще даде пример за почтеност и усилена работа като критерий за израстване в
рамките на организацията (Suttinee, 2008)[26]. Проучването на икономическите престъпления от 2009 г. установява, че основната причина за над 70% от случаите на измама в организациите се крие в етичния тон и култура. Стабилната етична култура поставя началото,
като задава правилните ценности по висшите етажи, които впоследствие резонират надолу в
останалата част от организацията. Може да се твърди, че организационната култура оказва
влияние върху всичките три страни на триъгълника на измамите – ограничава рационалното
обяснение с това, че е установила ценности и принципи, подкрепя контрола, който е добре
проектиран и ефикасен при предотвратяване и разкриване на измамите и установява очакване за правилно поведение, а не фокусиране изключително върху краткосрочния личен
интерес. Освен това всеки конфликт на интереси на членовете на съвета, който противоречи
на техните задължения и отговорности, трябва да бъде елиминиран, за да се гарантира, че те
ще действат в интерес на организацията.
Много изследователи твърдят, че съветът на директорите е най-външният кръг на вътрешния контрол по отношение на текущото наблюдение върху висшето ръководство. В
много случаи обаче силна доминираща личност или собственик на капитал, който участва в
съвета на директорите, може да подкопае ролята, която трябва да бъде изпълнявана от съвета на директорите. Beasley (1996)[6] стига до заключение, че измами лесно биха могли да
възникнат във фирми, в които съветите на директорите са доминирани от вътрешни директори, а основателят на компанията заема длъжността на главен изпълнителен директор.
Dechow at al. (1996)[9] потвърждават и разширяват тази теза, като твърдят, че фирмите, в
които възникват измами, е по-вероятно да имат съвет на директорите, доминиран от ръководството, едно и също лице да заема длъжността главен изпълнителен директор и председател
на съвета на директорите и е по-малко вероятно да имат голям външен акционер. И последно,
но не и по значение, семейните връзки между директорите и/или служители на отговорни
позиции са сравнително често срещани в организации, асоциирани с измами, свързани с финансовите отчети.
В борсово търгуваните компании обикновено съществуват одитни комитети, които
представляват оперативен комитет на съвета на директорите, отговорен за аспектите, свързани с финансовото отчитане и оповестяванията на дейността на дружеството, включително
функциите вътрешен и външен одит. Обикновено членовете на този комитет са също и членове на съвета на директорите на организацията, като председателят се избира измежду тях.
Beasley et al. (1999)[7] установяват, че в много организации, в които възникват измами,
свързани с финансовите отчети, или нямат такъв комитет, или той заседава само веднъж
годишно. Освен това одитните комитети на тези организации не притежават необходимите
финансови и счетоводни способности, за да изпълняват по подходящ начин своите функции. Съветът на директорите (и неговите подкомисии, като например одитният комитет)
носи отговорност за определяне на възнагражденията на висшите изпълнителни кадри и
висшето ръководство, което ги поставя в идеално положение да се уверят, че стимулите и
възнагражденията са определени по такъв начин, че да съответстват на дългосрочните бизнес цели и ценности на организацията. Следва да се посочи, че лицата, които са отговорни
за общото управление в организацията, трябва да демонстрират как точно изпълняват своите надзорни отговорности спрямо действията на ръководството за идентифициране и отговаряне на рисковете, свързани с измамите във финансовите отчети. Fama and Jensen
(1983)[12] твърдят, че ефективността на текущото наблюдение върху съвета на директорите
би могла да се повиши с привличането на външни директори, които са експерти в съответ290

ния отрасъл и са в състояние да вземат решения по отношение на контрола и надзора.
Beasley (1996)[6] твърди, че съставът на съвета на директорите може да играе важна роля за
предотвратяване и разкриване на измамите, свързани с финансовите отчети. Регулаторните
органи в сферата на финансовото отчитане също потвърждават ролята на съвета на директорите, определяйки я като един от най-съществените механизми за вътрешен контрол.
Ролята на ръководството е обобщена най-добре от Ghana (2010)[13]. На първо място,
тези лица трябва да осигурят ефикасността и ефективността на ежедневната дейност на
компанията. Второ – подбор на способен и квалифициран персонал, подходящ с оглед на
организационната структура. Трето – идентифициране на съответните рискове и осигуряване
на правилен отговор на тези рискове. Четвърто – те трябва да се уверят, че финансовите отчети отразяват реалността възможно най-точно, за да може да бъде предоставена полезна
информация на заинтересованите страни, даваща основание за предприемане на съответни
действия. Пето – избягване на конфликт на интереси и установяване на система за вътрешен
контрол, предоставяща "разумна степен на сигурност", че документацията е актуална.
Следва да се отбележи, че съгласно Международния одиторски стандарт 240 основната
отговорност за разкриване и предотвратяване на измами се носи от лицата, отговорни за
общото управление и ръководството на предприятието. Освен това ръководството трябва да
оповести пред одиторите всяка засягаща предприятието информация за извършена или
подозирана измама с участието на служители, представители на ръководството или други
страни, която би могла да стане причина за съществени неправилни отчитания във финансовия отчет. МОС 240.90 посочва, че от одиторите се очаква да получат писмено потвърждение от ръководството относно това оповестяване. Ролята на ръководството не се изчерпва
с това – то играе ключова роля за укрепване на организационната култура и за установяване
на система, която осигурява развитието на организацията. Ръководството не само трябва да
има ясна позиция относно етичните принципи, които защитава, но трябва ежедневно да
действа съгласно тези принципи, давайки пример за това кое е правилно и кое не следва да
бъде толерирано. Друг начин за укрепване на организационната култура е посредством ясни
политики и последователното им комуникиране сред всички нива на организацията – от
висшето ръководство до средните ръководни кадри и ръководителите на по-нисшите звена.
Комуникацията следва да е насочена не само към това служителите да бъдат накарани да
спазват предписаните принципи, но и да бъдат насърчавани да докладват всяко поведение,
което би могло да бъде счетено за неетично. От друга страна, изпълнителните кадри в организацията имат най-големи финансови стимули да прибягват до измами. Финансовите стимули включват продажбата на притежавани акции или получаването на по-големи възнаграждения по време на работата си в организацията, особено в периоди на спад или забавяне
на бизнеса. Различни доклади (включително такива, публикувани от АСЕРИ, Комитета на
спонсориращите организации и други) показват, че висшите изпълнителни кадри често са
замесени във финансово отчитане с цел измама. Някои от числата надхвърлят 80%, показвайки, че главният изпълнителен директор, главният финансов директор или и двамата са
съучастници в такива измами. Финансовото отчитане с цел измама би могло да включва
следните действия от страна на ръководството: манипулиране или промяна на счетоводни
записи или първични документи, които се използват като база за изготвяне на финансова
информация; неправилно представяне или умишлено пропускане на събития или операции или неправилно прилагане на счетоводните принципи. В много случаи тези действия
могат да бъдат извършени, като ръководството пренебрегва или заобикаля съответния
контрол. Ръководството може да участва и в неправомерното присвояване на активи, като
незаконно отклонява вземания или краде активи от организацията (материална или интелектуална собственост). Подобни деяния често се прикриват чрез фалшифициране на
документацията с цел да се скрие измамата.
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Altanmuro and Beatty (2010)[4] установяват, че ролята на вътрешния контрол е много
важна във връзка с изготвянето на достоверни финансови отчети и предотвратяване на измами. Тази роля обаче често е осакатена от налагането на ограничения върху начините, по
които вътрешните одитори биха могли да допринасят за процесите по общо управление и
управление на риска. Следва да се посочи, че е налице разминаване с публичните очаквания
относно ролята на вътрешния одит, който в очите на обществеността трябва да гарантира
точността на финансовата информация. На практика обаче от вътрешните одитори се очаква да предоставят разумна степен на сигурност, че финансовата информация не съдържа
съществени неправилни отчитания, като идентифицират съответните рискове. Нивото на
същественост на информацията зависи от възможността ѝ да влияе върху решенията, вземани от разумно лице, което използва тази информация. Разумната степен на сигурност е
нивото на сигурност, което одиторът предоставя при приключване на ангажимента за одит.
Доколкото това е разумна, а не абсолютна степен на сигурност, одиторът не може да удостовери, че финансовата информация е 100% точна. Създаването на усещане за разкриване
на измамите е необходим компонент от работата на одиторите. Това включва информиране
на целия персонал, че вътрешните одитори активно търсят случаи на измама, приветствайки
всяка уместна информация и изпълнявайки ангажименти във връзка с тази област.
От друга страна, външните одитори обикновено се занимават с проверката и потвърждението на финансовите отчети на компанията и с доказването на тяхното достоверно представяне. Те предоставят своето мнение относно одитирания финансов отчет след приключване прилагането на тяхната одиторска методология. Външният одит е последният рубеж,
който защитава доверието на кредиторите и инвеститорите от измама във финансовия отчет. В някои случаи външните одитори носят също така и отговорност за прегледа на вътрешните контроли и процедури. Изложение на одиторски стандарт (SAS) 82 посочва, че
външният одитор трябва да получи разумна (а не абсолютна) степен на сигурност, че финансовата информация не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали
дължащи се на измама, или на грешка. Външните одитори трябва винаги да допускат възможността за измами дори финансовите отчети на компанията да са били верни в минали
периоди. Макар одитният процес да продължава да е обект на съображението за съотношението разходи – ползи, за да могат външните одитори да изпълнят своите задължения, е
необходимо наличието на две условия: 1) те трябва да останат независими и 2) предубедеността при ангажимента трябва да бъде сведена до възможния минимум – така одиторската
професия разполага със строги правила и кодекс за поведение, които трябва да бъдат спазвани във всеки един момент. Наред с това способността да се погледне отвъд финансовия
отчет и да се разбере съответният отрасъл, в който функционира предприятието, както и
възможната мотивация ръководството да участва в извършването на измами, е критично
важна за външния одитор. Други необходими експертни знания и умения касаят разпознаването на организации със слабо общо управление от страна на съвета на директорите, което повишава одиторския риск по отношение на финансовия отчет. И накрая, трябва да са
налице фирмени процедури и насоки, така че да се подкрепят обективността и независимостта както на външните, така и на вътрешните одитори.
Може да се обобщи, че извършването на измама с финансовия отчет не е лесна задача.
Измамниците често използват разнообразни схеми, целящи свеждане до минимум на вероятността от разкриване, което прави посочването на подобни измами трудна задача за страните, които носят отговорност за разкриването им (външен, вътрешен одит и др.). Това
вероятно е една от причините, че подаването на сигнали за нередности се отбелязва като
най-често срещания начин за установяване на случаи на преправени финансови отчети. При
разкриване на измамите ролята на ръководството е втора по значение. В случая с финансовите отчети обаче това не е изцяло вярно, като се има предвид възможността измамата да е
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извършена на първо място с участието на ръководството. Проучванията установяват, че в
83% от случаите главният изпълнителен директор и/или главният финансов директор
имат участие в измамата, свързана с финансовия отчет в организацията (Beasley, et al.,
1999)[7], като тази тенденция продължава. В много от случаите главният изпълнителен
директор е замесен и като член на съвета на директорите, което намалява надзорната роля
на съвета. Разкриването от страна на одиторите (одитните комитети) остава назад, тъй
като одитните комитети заседават рядко (един път в годината) и не притежават експер тните знания и умения, необходими за разкриване и предотвратяване на измами от такъв
мащаб. На трето място е ролята на звеното за вътрешен одит, със специфичен акцент върху провеждането на внезапни ангажименти за одит. Според АСЕРИ измамите могат да
бъдат намалени до 60%, при условие че се използва такъв график за одит. Макар разкр иването на измами, свързани с финансовия отчет, да не е задължение на одиторите, те все
пак носят отговорност за гарантиране, че счетоводните записи са правилно документир ани, а изискванията на стандартите – изпълнени.
Към настоящия момент съществуват редица законодателни инициативи в света за предотвратяване на измамите, но най-съществените законодателни инициативи бяха предприети в САЩ и Великобритания. По конкретно това са:Закон Сарбейнс – Оксли (Sarbanes-Oxley
Act); Закон за кражбите във Великобритания; Закон за финансовите услуги и пазари във
Великобритания; Закон за компаниите (Търговски закон) от 2006 г. във Великобритания и
Закона за измамите от 2006 г. във Великобритания.
Вероятно най-известната интервенция на регулаторните органи в последно време е приемането на закона Сарбейнс – Оксли в отговор на случаите на големи финансови измами в
публичните компании от началото на първото десетилетие на настоящия век. Законът се
разглежда като най-важния от приемането на законите за ценните книжа през тридесетте и
четиридесетте години на миналия век. Нещо повече, поради важното му значение в близката история той е първият пример, който си струва да бъде обсъждан във връзка с това как
подобни интервенции имат за цел да защитят инвеститорите и други заинтересовани страни, като усъвършенстват процеса на финансово оповестяване. Други международни законодателни актове възприемат много от промените, които законът Сарбейнс – Оксли въвежда с
цел борба с измамите. Законът въвежда нови стандарти и санкции във връзка с корпоративната отговорност по отношение на заинтересованите лица. Наред с това той очертава нови
отговорности във връзка с финансовото отчитане, които включват промени във вътрешния
контрол, и процедури, които гарантират валидността на финансовоотчетния процес. Законът се състои от няколко раздела, като всеки от тях дава свой принос за постигане на целите
(Sarbanes Oxley, 2002) [22].
Законът за кражбите във Великобритания съдържа няколко раздела, които имат за цел
ограничаване на измамите във финансовата информация, главно фалшивото счетоводно
отчитане и фалшивите изложения и декларации, представяни от директорите в организацията. Фалшивото счетоводно отчитане касае всяко нарушение, което включва унищожаване,
фалшифициране или укриване на документи, необходими за целите на счетоводното отчитане. Освен това законът установява отговорност на ръководството на компанията във връзка с нарушения, които са свързани с фалшивото счетоводно отчитане. Наказанието за подобни деяния не трябва да надхвърля седем години.
Законът за финансовите услуги и пазари (FSMA, 2000)[28] има за цел укрепване на регулаторната система на финансовите пазари и услуги посредством установяване на принципите на добрата нормативна уредба и регулации, изброени от Turkington (2004)[27]: ефективно и икономично използване на ресурсите; подпомагане на иновациите, засилване международния характер на финансовите пазари и свеждане до миниум на отрицателните последици, които биха могли да възникнат.
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Законът за компаниите е пряк наследник на предходния закон, приет през 1985 г. Той
въвежда принципи, които са свързани с обичайното (прецедентното) право и хармонизира
отговорностите на директорите в организацията. Самият закон съдържа няколко части,
които са свързани с издаването на счетоводни отчети и доклади, одит, промени в дружеството, евентуални разследвания и прозрачност на задълженията.
Законът за измамите доразвива Закона за кражбите от 1968 г., като се фокусира върху
измамите и получаването на услуги по нечестен начин. Освен това той налага санкции за
неправилно представяне, неоповестяване на информация и злоупотреба със заемана длъжност. Накрая, но не и по значение, се създава национална стратегия за противодействие на
измамите, свързани с финансовите отчети, изразяваща се в проактивен и планиран подход за
разкриване и предотвратяване на измами. Отговорност за изпълнение на стратегията носят
няколко институции и организации, включително Националният център за докладване на
измамите и Националният стратегически орган за противодействие на измамите. Usshe
(2007)[29] разглежда този закон като знак за решимостта на британското правителство да
защити обществеността от измамите и да запази страната като ефективно място за правене на
бизнес.
Заключение
Контролите и методите, отнасящи се до предотвратяването и разкриването на измамите,
свързани с финансовите отчети, са особено важни за всяка организация, осъществяваща
своята дейност в днешно време. Противодействието на измамите във финансовите отчети
изисква хармонизирани действия от лицата на всички организационни нива, включително
съвета на директорите, висшите изпълнителни кадри, звеното за одит и редовите служители, отговарящи за ежедневната оперативна дейност на организацията. Нужни са и съответни законодателни инициативи.
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НАДЗОРЪТ – СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА
Дияна Банкова1,
докторант във ВУЗФ, гр. София,
старши инспектор в Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори

Резюме
Настоящата статияима за цел да представи значението на публичния надзор над регистрираните
одитори. Основната причина за неговото прилагане са редицата злоупотреби с оповестената информация във финансовите отчети. Той служи, като начин за подобряване на качеството на финансовия
одит и на световната икономика . Важно е да се разграничат понятията – контрол, одит и надзор.
Одиторските доклади намират приложение от: банкери; акционери; широка общественост; кредитори;
правителство; мениджмънта в компаниите. За да се усъвършенства практиката на дипломираните
експерт-счетоводители е от фундаментално значение да се актуализира и подобри методологията, по
която се извършва публичния надзор в съответствие с икономическите особености.
Summary
This article aims to present the importance of the public oversight of registered auditors. The main reason
for its implementation is the number of misuses of the disclosures in the financial statements. It serves as a
way to improve the quality of financial auditing and the world economy. It is important to distinguish the
concepts – control, audit and supervision. Audit reports are applied by: bankers; shareholders; the general
public; creditors; government; management in companies. In order to improve the practice of certified public
accountants, it is fundamental to update and improve the methodology under which public oversight takes
place in accordance with economic circumstances.

В резултат на редица дестабилизиращи икономически събития в Съединените американски щати (САЩ), сред които: фалити на големи корпорации, секюритизации между различни по дейност дружества, срив в цените на пазара на акции, през 2002 година влиза в сила
Sarbanes-Oxley Act. С тази регулация за първи път възниква публичния надзор над регистрираните одитори. Така се образуват нови предизвикателства пред одиторската професия.
Освен в САЩ, одиторската дейност се регулира в Европейския съюз (ЕС) въз основа на
някои – препоръки, директиви и регламенти: Препоръка 2002/590/ЕС, относно независимостта на регистрираните одитори и фундаменталните принципи на професията в ЕС;
Препоръка за регулирането на одиторите е 2008/473/ЕО, относно ограничението на
гражданската отговорност на одиторите и одиторските дружества и Препоръка на
Европейската комисия 2008/362/ ЕС, относно външно осигуряване на качеството на регистрираните одитори и одиторските дружества, извършващи одит на предприятия от
публичен интерес. С Директива 2006/43/ЕО изменена с Директива 2014/56/ЕС се регламентират задължителните условия, на които да отговарят регистрираните одитори за
да могат да одитират, както и се дефинира рамката за публичен надзор над тяхната
дейност. Ключов за професията е и Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, относно специфичните изисквания по отношение на задължителния финансов одит на предприятия от обществен интерес.
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В България публичният надзор върху одиторската професия е възложен на Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Комисията е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 17 май 2006 година, относно задължителния одит на годишните и консолидираните счетоводни отчети, както и с промените в Закона за независимия финансов одит, които са приети от Народното събрание през месец юли 2008 година (ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 година).
Целта на новите нормативни решения е да се постига по-ефективен публичен надзор за повишаване на качеството на одиторското мнение и силата на неговата достоверност при проверка
на финансовите отчети на големи корпорации. Изминалото десетилетие от създаването на
КПНРО дава достатъчно факти и примери за промените в одиторската методология в България.
Както е известно, въпреки добрите намерения свързани с успешните решения за контрол
и надзор – те не успяха да спрат общественото недоверие в независимия финансов одит. А
дори тези съмнения се подсилиха с: фалита на Корпоративна търговска банка в България;
разхищението на средства отпуснати от ЕС по различни оперативни програми, които не се
употребяват целесъобразно; по-голямата престъпност в частност на финансовите престъпления и по-конкретно насочени към застрахователният сектор; заниженият контрол в държавните органи на реда и натрупването на увеличаващият се държавен дълг. Всичко това
прави актуално настоящото изследване.
Една от най-големите промени във финансовия одит е публичният надзор над регистрираните одитори. До момента в литературата рядко се използва понятието "надзор". Преобладаваща е информацията за контрола и одита, които са напълно различни и е необходимо да се разграничат понятията.
От "дълго време в теорията и практиката властва определението за контрол, като практическа дейност, която научно се обуславя от различни области на човешкото знание в изграждащото се гражданско общество"[1], включително и в одиторската дейност. Думата
"контрол" е крайно различна и трябва да се различава и разграничава от другите свързани
понятия. Тя често се употребявана като синоним на понятията – "надзор" и "одит".
Всички изредени понятия се различават едно спрямо друго. Част от тях се упражняват
вътре в самата организация, а други извън. Всяка една от тези дейности има своя специфика
и е съобразена със законодателството и необходимостта на обществото. Държавното управление безпрецедентно е най-важно за управлението на икономиката на една държава.
Доц. д-р Красимир Йорданов прави проучване на тази различна по рода си дейност – надзорната. В своят дисертационен труд "Сметната палата в системата на финансовия контрол на Република България"[2], са представени изцяло функциите на надзора над финансите в държавата. Съгласно Контрол на качеството във външния одит в публичния сектор,
авторът представя дейността и функциите на Сметна палата, които служат за − "осъществяване на преглед и надзор се гарантира добро качество на одитната дейност и се избягва
повторението на слабости"[3]. Сметната палата е разработила правила за проверка на качеството на одитите си. По този модел работят и всички останали надзорни органи.
Освен извършването на надзор над държавните финанси има и специфични регулаторни
органи. За да се изясни значението на надзора са представени и други области, в които се
упражнява тази значима функция.
Банките и банковите институции са пример за учреждения над, които се упражнява контрол и надзор. Това е нормално поради причината, че разполагат с финансовият ресурс на
обществото. За да просъществува правилно икономическият цикъл, банките играят кардинална роля. Банковият надзор обикновено се прилага от централната банка в една държа.
Тази банка "е ангажирана със защитата на финансовите потребители, както и с надзора на
пазара, предназначен да премахне неоторизираните доставчици на финансови услуги"[4]. В
България се осъществява от Българска народна банка (БНБ). Функциите на БНБ са да
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"упражнява надзор върху дейността на банките и на клоновете на чуждестранните банки у
нас"[5]. На база на установеният регламент БНБ има право да изисква от банките да ѝ бъдат
предоставени всички необходими финансови и други документи. В наредбите на БНБ е
описан и определен размерът на задължителните минимални резерви, които банките са
длъжни да поддържат при нея за да поддържат своята ликвидност. За да функционират
коректно търговските банки "надзорът може да бъде предварителен, текущ и последващ"[6]
върху тяхната дейност. Централната банка може да налага и санкции, наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания. като найтежката е отнемането на лиценза на търговска банка.
Търговските банки използват и услугите на застрахователните компании за сключването на различни видове застраховки в зависимост от потребителският кредит. Освен надзора
върху банките се извършва и върху застрахователните дружества.
Застрахователният договор се сключва доброволно между потребителят и съответното
застрахователно дружество, но реквизитите по документацията по договорите е необходимо
да се упражнява надзор, със съответните контролиращи правомощия от компетентен орган.
Този орган в България е Комисията за финансов надзор (КФН). Тя е "специализиран
държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване"[7]. Създадена е през 2003 година и
е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание. Основната цел е да: осигурява стабилност, прозрачност и доверие на
потребителите на тези услуги в застрахователния пазар. КФН следи за промените в регулаторната рамка, както и надзорната дейност да бъде съобразена с европейските изисквания и
особеностите на националния пазар, също и до каква степен е достоверна информацията,
касаеща инвеститорите и потребителите. По подобие на модела на БНБ, КФН също извършва предварителен, текущ и последващ надзор. Комисията издава наказателни постановления и принудително административни мерки, както БНБ. КФН следи застрахователните
дружества дали запазват достатъчно резерви в задължителните фондове. Регулаторната
рамка включва – Кодекса за застраховане, Закона за експортното застраховане, Закона за
здравното осигуряване, различни наредби и правилници. Тази рамка "в светлината на неотдавнашната финансова криза и глобализацията на застрахователните бизнес модели, регулаторите на застрахователните компании в САЩ започнаха да променят рамката си за групов надзор и все повече се ангажираха с разработването на международна рамка за надзор
на групите"[8]. Този пазар спазва и международните регулаторни изисквания в лицето на –
Solvency I и Solvency II.
Интересен пример за получаване на пълна власт над управлението е, "формалния критерий за наличието на контрол с придобиването на над 50% от правата на глас в придобитото предприятие"[9]. В много държави, като "в САЩ и редица европейски страни публичночастният подход е водещ при изграждането на превантивна стратегия и особено при изграждането на национални обществени съвети за превенция на престъпността, включващи
представителите на правителството, местната власт и гражданското общество"[10].
В тази връзка проф. д-р на ик. н. Михаил Динев, представя как "държавният контрол
се осъществява от специално създадени институции. Контролната функция е с управленско
значение и произтича от правото на държавата да управлява своята собственост и защитава
своите интереси"[11].
Всеизвестен е и ефективният, ефикасният, дори и понякога радикален контрол упражняван от Министерството на вътрешните работи (МВР). Приоритет е да се разгледа ролята
на надзора и в тази институция. За целите на изследването е извършен преглед на проекта
"Полицаите в гражданската общност" на доц. д-р Христо Иванов, "Толерантност в
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гражданското общество" от 2002 година, по който е направен анализ на социалния контрол по модел на проф. д-р на ик. н. Михаил Динев"[12].
Първоначално този проект не обхваща надзорната дейност, която засяга пряко обществото, и това е напълно нормално поради редицата: икономически, социални, институционални и политически реформи през годините. Понятието "контрол" има широк спектър от
значения, "в българския речник думата контрол произлиза от френското "controle", което
има значение преди всичко на наблюдение, надзор, проверка"[13], чийто предмет е "спазването от администрацията принципа на законосъобразността"[14]. През 2007 година от доц.
д-р Христо Иванов е направена разликата между контрол и надзор, която се състои в
това, "че органите които упражняват контрол, носят отговорност за контролираната дейност за разлика от тези, упражняващи надзор"[15]. Всяко едно лице, може да упражнява
контролна дейност, но не и всяко едно надзорна. Тази контролна функция се изпълнява от
държавни служители, притежаващи необходимите качества и компетенции.
За пример може да послужи надзорната дейност, която се извършва от инспекторите на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). В тази връзка
инспекционната функция не се изразява само с надзорна дейност, но и с упражняването на
контролни функции.
Друг пример за разграничаване на понятията, според чуждестранни източници е, че не е
задача на одиторите единствено да се идентифицират рисковете, нито само да се конкретизират контролите, които са необходими в една организация. Одитът се грижи да направи
оценка дали процесът, водещ до идентифициране на рисковете, работи добре, проверява
дали вече съществуващите контроли работещи според начина, по който са предназначени, и
оценява системата и процеса на управление на организацията. Надзорът се упражнява от външни длъжностни лица с цел проверка на контрола на качеството съгласно регулаторната рамка.
Разграниченията на функциите на контрол, надзор и одит в одиторската професия са
представени по-долу на следващата фигура.
Ръководен орган/Директори/Одитен комитет

Мениджмънт

1-ва линия на защина
Управленски контрол

Вътрешен
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2-ра линия на защина
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Източник: https://enablon.com[18]
Фиг. 1. Модел на трите линии на управление
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Надзорната дейност над регистрираните одитори е сравнително нова и специфична. В
българската литература не е разкрит пълният потенциал и "за да съществуват развитите
институции на публичната власт"[16] е необходимо да бъдат внедрявани, актуализирани и
интегрирани подобрените контролни модели. Надзорната дейност се извършва от независимо лице.
Всички държави от ЕС осъзнават нуждата от промяна. Затова се внедряват и нови подходи спрямо: пазарите, финансовите институции и потребителите. Намирането на нови
направления след финансовите провали е важно за стабилността и подобряването на качеството на бизнесът на международно ниво.
На следващата схема по-долу е представен моделът на тези инициативи, които внедряват нови модели на политика от страна на Европейската комисия. Изяснява се значението
на подобрените модели за управлението към политиката на риск мениджмънта. Схемата
включва и надзорната дейност. За да бъде по-добре регулиран одиторският пазар, да се
повиши качеството на услугите и да се запази независимостта над одиторската организация –
той се нуждае и от надзорна дейност.

Макро модели

Нов надзорен модел

Микро модели

РЕГУЛАТОРНИ ПРОМЕНИ

Пазари
-ефективност
- интегритет
-прозрачност

Финансови
институции
-стабилност
- управление
-прозрачност

Потребители
-доверие
- защита
-включване

Управление при кризи

Модели за надзорна дейност

Европейски обединения

Мрежа от фондове за
преобразуване

Източник: Financial Supervision in the EU а consumer perspective[20]
Фиг. 2. Схематично представяне на политическите инициативи на Европейската комисия

Задълбочаване на свободния пазар
Надзорната функция е една от най-важните управленски дейности.С настъпването на
фалитите на големи корпорации, като Енрон, Уорълдком и други компании, през 2002 година в САЩ настъпва потребността от законодателни реформи във финансовият сектор.
Името на първата законова регулация в тази сфера е Sarbanes Oxley Act (SOA), което е да-
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дено от неговите съставители – сенатор Paul Sarbanes и депутат Michael G. Oxley[17] .
Благодарение на приемането на SOA, се увеличава ролята на надзорната дейност във вътрешната политика на компаниите, както и в работата на външните одитори, които проверяват дали фирмата е оповестила вярно и честно своите отчети. До 2002 година няма орган,
който да регулира работата на одиторите изцяло. В САЩ преди това се използва част от
"Securities Act of 1933 and 1934"[18], посветена на одиторската професия.
Sarbanes Oxley Act е приет на 30 юли 2002 година, включва в надзорната дейност над
регистрираните одитори – Public Accounting Oversight Board. По-конкретно Комисията –
защитава публичните интереси. Инспекционната дейност на инспекторите от тази институция е свързана с проверката на документацията на одитора. Този орган осъществява надзор
над:
 "одобрението и регистрирането на одиторите и одиторските дружества;
 приемането на стандарти (за професионална етика, за вътрешен контрол на качеството на одиторските фирми и одит);
 продължаващото обучение, системата за осигуряване на качеството за разследване и
административните дисциплинарни системи."[19]
Тези надзорни мерки са полезни за обществото, защото широката аудитория, която използва рейтингови агенции свързани с цените на ценни книги, няма как да им гласува доверието си на 100 %. Поради значителния брой на заинтересованите лицa, които използват
финансовата информация се поражда и идеята за публичен надзор над регистрираните одитори.
На следващата фигура са систематизирани групите от потребители на докладите на одиторите на финансовите отчети.
Служители
Широка
общественост

Мениджъри на
компании
Одит на
финансовите
отчети
Текущи акционери

Кредитори

Бъдещи акционери

Банкери

Правителство

Източник: Modern Auditing and Assurances Services, p.21.[20]
Фиг. 3. Потребители на одиторските доклади

Целта на Комисията е да контролира и оценява работата на регистрираните одитори,
както и на одиторските предприятия. Без съмнение държавната служба е секторът от поли-
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тико-административната система на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), която в
най-голяма степен е била повлияна от националните традиции и история и най-дълго остана
най-малко засегната от европейската интеграция."[21] Привилегии "пред националното
законодателство имат международноправните норми, които са реципирани от нашия законодател"[22].
Може да се обобщи от направените анализи, че надзор върху одиторската дейност е важно
да съществува за ефективното функциониране на одиторската професия. Одиторите също
представляват несъвършени агенти за бизнеса, затова се наблюдава потребността от приложения надзор. Развитието на законодателството свързано с одита се въвежда през различен
времеви период, но със SOX изискванията са коренно променени, което води до редица
предизвикателства към одиторите насочени към внедряването и емплементирането на публичният надзор. Чрез тази мярка за сигурност би се подобрила и глобалната икономика.
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СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ОРИЕНТИРАНИЯ
КЪМ РЕЗУЛТАТИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
Галина Симеонова Василева1,
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Резюме
В настоящата разработка се представя същността, развитието и структурата на държавния бюджет.
Акцентира се на практико-приложните аспекти на прилаганите от бюджетните организации механизми за постигане на конкретни цели, тяхното отчитане и анализирани в контекста на настоящата нормативна уредба.
Ключови думи: държавен бюджет, ориентиран към резултати бюджет, организация на счетоводството в бюджетните организации, публичен сектор.
Summary
This work presents the essence, development and structure of the state budget. Emphasis is placed on the
practical applicable aspects of the mechanisms employed by the budget organizations as regards attaining
their respective goals, their accountability and realization within the context of the existing normative
regulations.
Key words: state budget, goals-oriented budget, accounting arrangements in the budget organizations,
public sector.

Публичният сектор може да се дефинира като система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични блага за обществено ползване. Публичните финанси са система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг.
Публичните бюджети са следствие от формиране на държавата и нейното финансиране
през различните етапи в развитието на обществата. Така, възникнали още в началото на XIX
век в резултат на реформи, които заменят вековете на безпорядък и липсата на отчетност,
основавайки се на множество норми като разбираемост и балансиране, днешните бюджети
се оценяват според техните дългосрочни ефекти. Въпросът не е в разстоянието на държавата от икономиката, а в ефективността на нейното присъствие като необходим партньор на
пазарния механизъм.
Публичният бюджет отразява най-общо политиката на държавата и нейната преразпределителна и стабилизационна функция. Той е продукт на политическия процес. Определя се
като паричен фонд на държавата, акумулиращ всички държавни приходи и разходи при
постигнато определено равнище на съгласуваност и консенсус на конкуриращите се интереси във всяка нация.
Държавният бюджет се свързва с развитието на държавата и нейното управление. Съвременното му проявление се формира още в древна Гърция и Рим. При източно-славянските
народи се появява с образуването на първите племенни съюзи през IV-VII век. Бюджетът на
1
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бюджетната организация е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя,
изпълнява и отчита съгласно законовите разпоредби. Бюджетите на бюджетните организации включват всички постъпления и плащания за дейността им за съответната бюджетна
година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки
за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
Съгласно съществуващата нормативна уредба държавният бюджет не е самостоятелна
структурна единица. В него се включват: централен бюджет, бюджет на изпълнителната
власт и други държавни организации, бюджет на съдебната власт и бюджет на Народното
събрание [1]. Министерският съвет организира и ръководи съставянето, внасянето в Народното събрание и изпълнението на държавния бюджет чрез министъра на финансите и първостепенните разпоредители с бюджет.
Министърът на финансите отговаря за подготовката на държавния бюджет. Държавният
бюджет, бюджетът на държавното обществено осигуряване и бюджетът на Националната
здравноосигурителна каса се приемат от Народното събрание с отделни закони за съответната бюджетна година при осигуряване на съгласуваност между тях. Акумулирането на
парични средства за осъществяване на общински и делегирани от държавата дейности се
осъществява чрез бюджетите на общините.
Местните бюджети се приемат от общинските съвети по законов ред. Бюджетните разходи се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.
Съобразяването на държавния бюджет с фискалната политика по оптимално преразпределение на публичните блага е една от най-важните функции на държавния бюджет. В процеса на икономическо развитие и усъвършенстване на бюджетните практики държавният
бюджет се използва като инструмент за координация на дейностите в публичния сектор и
контрол между различните органи на държавно управление.
Установено е, че първият бюджетен документ в България е съставен за периода от
01.03.1879-01.03.1880 г. Изготвен е във френски франкове, поради липсата на българска
парична единица, и е съдържал само разходна част. Различните етапи на развитие на обществено-икономическия и политически живот на държавата дават отражение и значително
развитие на бюджетния процес. В Търновската конституция на Княжество България са установени определени правила за съставянето и изпълнението на държавния бюджет. В края
на 1880 г. се утвърждава публичен бюджет за периода 01.03.1881-01.03.1882 г., който е в
български левове и включва приходна и разходна част по параграфи и статии, съгласно
бюджетните правила на френския финансов съветник на княз Ал. I Батенберг – Емен Кайе.
Така след разглеждане и одобрение от Народното събрание е приет първият български закон за устройство на държавния бюджет – "Правила за съставянето и изпълнението на бюджета на Княжеството" [2].
Съществен елемент в развитието на бюджетната сфера в България през последните години е приемането на Закон за публичните финанси. С него се транспонират основни положения на Директива 2011/85/ЕС [3], отнасяща се до създаването на условия за изпълнението
на съответни европейски регламенти от края на 2011 г. като Регламент (ЕО) № 1466/97 на
Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора
и координацията на икономическите политики, Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25
май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен
към Договора за създаване на Европейската общност и Регламент (ЕС) № 1466/97 на съвета
от 7 юли 1997 година за засилване надзора върху състоянието на бюджета както и надзора и
координацията на икономическите политики и приемане на изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Този закон заменя прилагания Закон за
устройството на държавния бюджет. С този нормативен акт се урежда общата бюджетна
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рамка, устройство и структура на публичните финанси с оглед повишаване на бюджетната
прозрачност и публичност, както и осигуряване на допълнително взаимодействие между
законодателната, изпълнителната, съдебната и местна власти за провеждането на благоразумна фискална политика в съответствие с критериите от Маастрихт относно спазването на
референтни стойности за бюджетен дефицит и размер на консолидирания дълг.
Съгласно законовите разпоредби се регламентира система от обобщени показатели по
централния бюджет и по бюджетите, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди
средства на бюджетните организации, представляваща консолидираната фискална програма1 [4]. Основните показатели на консолидираната фискална програма са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо. Планирането, изпълнението и отчитането на показателите
по консолидираната фискална програма се извършва на касова основа [5].
Паричният измерител притежава ценното качество за количествена съизмеримост.
Стремежът е да се приложи за разнородните ефекти на бюджетната дейност. В тази връзка
държавният бюджет е сложна финансово-икономическа категория. Той е продукт на политически процеси с различните аспекти и функции. Това е основание да бъде обект на изследвания и анализи от редица учени.
Според Хьоги Гилдънхайнс [6] бюджетът е политическо изявление, деклариращо главните цели и специфични подцели, които дадено държавно управление желае да постигне
чрез разпределението на разходите по съответните структурни елементи на бюджета с цел
реализиране на обществената политика и изпълнение на конкретните политически цели.
Изхождайки от традиционното определение, че държавният бюджет е годишен финансов план на държавата, на чиято база се акумулират всички държавни приходи за покриване
на държавните разходи, следва да се оцени степента на въздействието му върху различните
социални групи и икономически субекти в резултат на провежданите държавни политики. В
политическия процес реализацията на главните цели трябва да се превърне в приоритет.
Същевременно не съществува нормативна уредба или общоприета дефиниция, чрез която
приоритетите да се определят по научен път и резултатът от политическата целесъобразност да бъде постигнат.
В бюджетния процес се прилагат обичайно два подхода. Първият е традиционен с фокус
върху входящите ресурси, а вторият е ориентиран към резултатите. Традиционната практика в бюджетирането е ориентирана към количеството ресурси или персонал, които са в наличност за конкретна програма или бюджетно предприятие, а изразходените средства за
съответната програма или дейност са основната мярка за резултатите. Така традиционният
подход въвежда фокус върху входящите фактори, а не върху продуктите и полезните ефекти от тях. Това създава краткосрочна перспектива на управление, произвежда устойчиви
бюджетни дефицити и би могло да резултира в слабо управление на активите и непредсказуеми бюджети.
Ориентираният към резултати бюджет е ключов аспект на новия мениджмънт в публичния сектор с цел подобряване процеса на вземане на решения чрез качествена информация.
1

"Консолидираната фискална програма е система от обобщени показатели по централния бюджет и
по бюджетите, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на
бюджетните организации. Централният бюджет включва постъпления и плащания, които не са
включени в останалите бюджети от консолидираната фискална програма. Сметките за средства от
Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от
бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално
съфинансиране. Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване,
съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства." - Закон за
публичните финанси, Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
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Държавен бюджет, който премества фокуса на внимание от покриване на държавни разходи
за специфични дейности към алокация на ресурсите и е съобразен с изискванията за ефективно разпределение на бюджетните средства в съответствие с постигнатите ползи и максимизация в разполагането на ресурсите в зависимост от програмните цели, се окачествява
като програмен и ориентиран към определени резултати. При този подход цялостното планиране и бюджетната рамка са ориентирани към координация на всички действия в бюджетната система за постигане на желаните резултати и цели. С този метод днес паралелно
се усъвършенстват и показателите за измерване на резултата. В някои икономически развити държави доскоро се измерваше количествено. В момента се търси крайния резултат
т.нар. outcome, който показва връзката между желаната цел и постигнатия резултат.
Първостепенните разпоредители с бюджетни средства – Министерския съвет, отделните
министерства и държавните агенции, прилагат и програмен формат на бюджет. При този
подход разходите се класифицират и по области на политики/функционални области и по
бюджетни програми, които са отговорност и в компетенциите на съответния първостепенен
разпоредител с бюджетни средства. Бюджетната процедура по приемането на държавния
бюджет приключва с приемане на постановление за неговото изпълнение от Министерски
съвет [4].
При управлението и вземането на бюджетните решения счетоводството е ценно средство
за създаване на качествена информация, която е базова предпоставка за постигане на приетите решения. Счетоводната информация за бюджетната система е източник за установяване на фактическото изпълнение на фискалната политика за целесъобразното преразпределение на богатството. Тя е солидна база за конкретизиране и приемане на необходими бюджетни решения, за постигане на пълна интеграция между приходната и разходната част на
бюджета, за управленски действия при реализация на стратегически цели.
За бюджетните предприятия организацията на счетоводството е основен елемент от общата организация на дейността в публичния сектор. Тя съдейства за постигане на ефективност от дейността, осъществява взаимодействие между отделните структурни елементи.
Организацията на счетоводството за предприятията в публичния сектор се проявява като
централизирана, децентрализирана и смесена – комбинация между децентрализираната и
централизираната форма на счетоводна организация [7]. Тези варианти представляват вътрешната структурираност на организацията на счетоводството за бюджетния сектор поради
обобщаването на счетоводната информация за резултатите от изпълнението на държавните
функции на централно ниво. Следователно организацията на счетоводството за бюджетната
система се отличава с централизираност, отразявайки адекватното законосъобразното стопанисване на обществения ресурс.
Все още не съществува яснота по въпроса за определяне на ефикасността 1 на взетите
решения в бюджетния процес и измерването на постигнатите ползи от извършените разходи. Поставя се изискването за създаване на счетоводна информация за обществената полезност на резултатите от постигането на конкретни политически оперативни цели. Резултатите са единствено от значение. Зад всяка дейност стои верига от допускания по отношение на
това как най-ефективно, ефикасно и икономично ще бъдат достигнати ползите. Допусканията винаги могат да бъдат тествани, при условие че наличната информация и системите за
отчитане бъдат подходящо организирани. Първата стъпка в процеса на тестване е да се
провери дали направените допускания за крайните резултати отговарят на планираните.
Обратната информация за крайните резултати/ползи/ефекти много често не е налична в
1

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за сметната палата Обн. ДВ. бр.12 от 13 Февруари
2015г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. легалната дефиниция за "ефикасност" е постигането на
максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността.
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краткосрочен аспект. В тези случаи следва да бъдат идентифицирани резултатите, които
могат да бъдат оценени и измерени, за да се гарантира, че продуктите/услугите се предоставят така, както са били планирани дълго преди информацията за ползите/ефектите/резултатите да бъде събрана, обработена и налична. По-добрите резултати ще
дойдат от по-доброто структуриране, управление, предоставяне и преглед при използване
на информацията от изпълнението на процесите и дейностите, определени с взетите управленски решения. Тези процеси протичат в рамките на бюджетния цикъл и всички страни в
него (висше ръководство, оперативно ръководство, финансисти и експерти от съответното
министерство) следва да разполагат със съответните правомощия и да носят съответните
отговорности [8].
Действащата към организация на счетоводството в публичния сектор като цяло и по отделни негови структурни елементи отразява адекватно законосъобразното стопанисване и
ползване на обществените ресурси. Съществува обаче важен недостатък, който е свързан с
липсата на информация за качеството на извършваната общественополезна дейност, финансирана с бюджетни средства. Ето защо при пазарните икономически отношения се налагат
изисквания за ефективно разпределение на бюджетните средства и съответствието им с
постигнатите ползи, както и конкретизиране на отговорността за целевото и качественото
извършване на държавните (бюджетните) функции. Държавен бюджет, който е съобразен с
тези условия, се окачествява като програмен и ориентиран към определени резултати. Това
е редно да бъде заложено и в организацията на счетоводството в предприятията от публичния сектор. Предимствата на такава бюджетна организация и адекватното ѝ счетоводно
изражение са в следните основни насоки:
* В структурата на бюджета се отразяват стопанските цели на изпълнителната власт, за
което се създава съответна счетоводна информация (задбалансова с прогностичен характер).
* Тези цели се конкретизират в отделни програми, които по-лесно се планират, изпълняват и контролират. Това налага да се произвежда счетоводна информация с прогнозен, фактически и регулиращ характер.
* Чрез разработените програми се постига по-добра прозрачност на бюджета – ясно се
очертават за какво се разходват средствата и какъв е постигнатият ефект. Чрез създадената
счетоводна информация се извършва сравнителен анализ между парично-стойностния размер на изразходените ресурси и стойността на реализираните резултати.
* В съответствие с поставените общодържавни цели, програмите се ръководят от един
или няколко първостепенни разпоредители със средства, което предполага и изпълнението
им от едно или повече бюджетни предприятия. Може да се каже, че и при програмно конструиран държавен бюджет също се прилага централизирана, децентрализирана и смесена
организация на счетоводството.
Тези преимуществени характеристики на бюджетна и съответстваща ѝ счетоводна организация биха се постигнали при спазване на следните базисни принципи [9]:
- Публичност на бюджета – свързва се с информираност на обществеността относно
стойностния размер на бюджетните приходи и предназначението им за оползотворяване,
както и с предвидените за постигане ползи. Този принцип е общовалиден за изграждане на
бюджет при различни видове икономически отношения.
- Точност – проявява се чрез конкретизиране величината на бюджетните приходи и разходи. Това намалява несъответствието между плановите и фактическите показатели за входящите и изходящите парични потоци. Същевременно се уточняват и различните цели, за
които ще се разходват акумулираните бюджетни средства.
- Всеобхватност – изразява се чрез обхващане на всички видове приходоизточници и
разходи за различните бюджетни структури.
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Посочените принципи се проявяват и при организацията на счетоводството за изпълнението на определени бюджетни програми, което към момента е свързано главно с усвояване
на получени средства от фондове на Европейския съюз. Тези програми са свързани с конкретна стратегическа цел на държавата. В тази връзка трябва да има ясна представа за резултатите, към които се стреми управлението на страната. Ето защо е необходима информация
за планираните ползи за обществото. Нужна е и информация – текуща и периодична, за
фактически постигнатия ефект от изпълнението на стопанските цели. Това налага да се
уточнят действията, чрез които ще се постигнат желаните прогнози. Те (действията) се
свързват с предоставянето на различни услуги и осъществяването на разнообразни дейности, подчинени на конкретна стратегическа цел. Следователно се формулират оперативни
цели, които са подцели на стратегическата цел и за които се разработват отделни програми,
проекти и дейности. Обектите, за които е необходима счетоводна информация при програмно структуриран държавен бюджет биха се представили обобщено по следния начин
[10-а]:

оперативна цел 1
програми
проекти и дейности

СТРАТЕГИЧЕСКАЦЕЛ
оперативна цел 2
оперативна цел 3
програми
програми
проекти и дейности
проекти и дейности

оперативна цел Х
програми
проекти и дейности

Стратегическата цел отразява резултата, към който се стреми изпълнителната власт на
държавата. Следователно стратегическите цели [11] изразява намеренията на правителството за периода на неговото управление. Ето защо те са с период на изпълнение повече от
една година. Формулирането на стратегическите цели поставя задача пред счетоводството
за създаване на информация в три аспекта:
 за стойностния размер на предназначените по отделни стратегически цели бюджетни
средства;
 за оценка на разходите, необходими за постигане на стратегическата цел;
 за постигнатия ефект, който отразява обществената полезност от изпълнението на
целта.
Стратегическата цел е водещият фактор при формулиране на оперативните цели. Чрез
конкретизиране на икономическата им същност се постига яснота и прозрачност за стратегическата цел. За това оперативните цели е необходимо да притежават някои от следните
по-важни характеристики:
- да са обвързани само с една стратегическа цел, като допринасят за постигането ѝ;
- да бъдат реални чрез съобразяване на факторите, които им влияят в момента на тяхното поставяне и във времето на изпълнението им;
- да имат определен срок на изпълнение;
- постигнатият от тях резултат да е насочен към конкретни групи в обществото, което
се свързва с обществената полезност, заложена в стратегическата цел;
- да се знае точно кой е отговорен за осъществяване на съответната оперативна цел;
- да бъдат измерими в количествен и качествен аспект чрез показателите, характеризиращи тяхното изпълнение.
Във връзка с реализирането на оперативните цели пред счетоводството се поставят
следните по-важни задачи:
 да се създаде информация, отразяваща принадлежността на оперативните цели към
съответната стратегическа цел;
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 да се конкретизира стойностната оценка на разходите, необходими за постигане на
конкретната оперативна цел – с това се поставя и въпросът за класификация на бюджетните разходи по видове оперативни цели;
 текущо и периодично да се отчитат показателите, характеризиращи резултата от постигането на всяка оперативна цел;
 да се създаде информация за субекта, който е отговорен за реализиране на съответната оперативна цел.
Постигането на оперативните цели се основава на разработени програми. Икономическата същност на тези програми е в осъществяване на еднородни и/или съвместими дейности
с цел постигане на конкретна оперативна цел, с което се допринася и за реализиране задачите, заложени в стратегическата цел. Обичайно изпълнението на програмите е в зависимост от организационната структура на разпоредителите с бюджетните средства. Отговорността за изпълнението на дадена програма принадлежи на един разпоредител с бюджетни
средства. Бюджетните предприятия в системата му са отговорни за изпълнението на отделни елементи от програмата, които се обозначават като проекти и/или дейности. В тази връзка пред счетоводството се поставят следните задачи:
 да се създаде информация, чрез която се идентифицира принадлежността на дадена
програма към съответна оперативна цел и за субекта, който е отговорен за изпълнението ѝ;
 да се осигури информация за стойностно измерване на разходите, необходими за
осъществяване на конкретна програма;
 да се създава текуща и периодична информация за показателите, които характеризират изпълнението на програмата.
Проектите и дейностите, чрез които се реализира конкретна програма са взаимно свързани. Подчинени са на една оперативна цел. За изпълнението им са отговорни бюджетни
предприятия, принадлежащи към системата на главния разпоредител с бюджетни кредити,
на който е възложено изпълнението на съответната програма. В тази връзка се налага:
 стойностна оценка и класификация на разходите за дадена програма по дейности
и/или проекти;
 текуща и периодична счетоводна информация за изпълнението на проектите, респ.
дейностите;
 информация за субекта, който е отговорен за практическото реализиране на проекта.
От принципната теоретична характеристика на програмно структуриран и ориентиран
към резултати бюджет става ясно, че се налага решаването на един важен проблем. Към
настоящия момент в нашата страна не съществува яснота по въпроса за определяне на
ефективността от бюджетната дейност. Не е възможно измерването на постигнатите ползи
от извършените бюджетни разходи. Това изисква структуриране на бюджета от входа до
изхода на получаваните и разходвани средства в техния парично-стойностен и качествен
аспект. Последното е безспорно предизвикателство пред счетоводството като наука с богат
теоретичен фундамент и практическо приложение. С това се поставя изискването за създаване на счетоводна информация, която да отразява и постигнатите за обществото ползи
(ефекти) от изразходването на бюджетните ресурси, което съответства на резултатите от
постигането на стратегическите и принадлежащите им оперативни цели.
Организацията на счетоводството за създаване на необходимата счетоводна информация
за програмен и ориентиран към резултати бюджет би могла да бъде представена обобщено с
теоретично обоснован модел на организация на счетоводството по следния начин:
Първо ниво – счетоводна информация за всяка стратегическа цел за:
- Стойностна оценка на необходимите разходи;
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- Размер и структура на предвидените бюджетни средства;
- Очаквана и постигната обществена полезност, измерена чрез модел за оценяване;
- Срок на изпълнение.
Второ ниво – счетоводна информация за всяка оперативна цел за:
- Принадлежност към съответната стратегическа цел;
- Класификация и стойностна оценка на разходите за дадена стратегическа цел по видове оперативни цели;
- Стойностни и натурални показатели, характеризиращи постигнатите резултати;
- Субекти на отговорност;
- Срок на изпълнение.
Трето ниво – счетоводна информация за всяка програма за:
- Принадлежност към съответната оперативна цел и за субекта, отговорен за изпълнението ѝ;
- Стойностна величина на необходимите разходи;
- Стойностни и натурални показатели, отразяващи постигнатите резултати.
Четвърто ниво – счетоводна информация за всеки проект/дейност за:
- Принадлежност към определена програма и за субекта на изпълнение;
- Класификация и стойностна оценка на разходите за дадена програма по видове проекти и дейност;
- Стойностни и натурални показатели за резултатите от изпълнението на проектите
респ. дейностите [10-б].
От 2003 г. в Република България се въведе практика на програмно бюджетиране. Стремежът е да се представят резултатите от функционирането на държавния бюджет и бюджетите на държавните органи в края на всяка фискална година по политики и програми. Аналогично е планирането на ресурсите в Европейския съюз с оглед ефективно разпределение
на структурните фондове и постигане на конкретни цели в приоритетни области по предварително разработени програми.
Програмното бюджетиране, анализиране и оценяване на приходите и разходите, при наличие на достатъчна политическа воля за съгласувано развитие на програми с ясни цели и
измерими показатели, е насочено към повишаване на ефикасността в разполагането на оскъдните обществени ресурси и намаляване на бедността и осигуряването на възможности за
прозрачен процес на планиране както и разпределение на ресурсите в рамките на общия си
бюджет с цел постигане на по-висока степен на ефективност и ефикасност. Остава предизвикателството за значително подобряване качеството на комуникацията, координацията и
отчетността на държавната администрация и проектиране на нови решения и усъвършенствания на съвременните практики.
Изграждането и въвеждането на адекватна организация на счетоводството в публичния сектор за създаване на счетоводна информация, чрез която да се осъществява
контрол, анализ и прогнозиране на бюджетните ресурси, както и оценяване на постигнатите за обществото ползи, съдейства за повишаване на благосъстоянието и за
икономическата стабилност на страната.
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МЕТОДЪТ RILA И МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ
НА ИЗПОЛЗВАНЕТО И РЕНТАБИЛНОСТТА
НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Петко Г. Ганчев1,
катедра "Счетоводство и анализ",
УНСС

Резюме
Настоящата научна статия отбелязва развитието на методът и методиката на финансовосчетоводният анализ на дълготрайните нематериални активи (ДНА), чрез система от показатели за
анализ и се отчитат техните факторни влияния, взаимодействия с другите фактори и група показатели.
Основната цел е да се откроят теоретичните и методологични проблеми, и да се разработи метод,
чрез система от показатели за финансово-счетоводен анализ и методика на нематериалните активи.
Основните методи за ефективност (рентабилност) са: рентабилност на собствения капитал (ROE –
Return Of Equity), рентабилност на инвестициите (ROI – Return of Investment), рентабилност на продажбите (ROS – Return of Sales), рентабилност на активите (ROA – Return of Assets) и разработеният
нов метод RILA – рентабилност на нематериалните дълготрайни активи (RILA® – Return of Intangible
Long-term Assets), който метод (и показатели) ще разгледаме в настоящата статия.
В разглежданият метод RILA се съдържат основните категории ДНА, както и ключови методически насоки на анализа – представени са методи за анализ на величината, структурата и динамиката на
ДНА, както и показатели за оценка на ефективното им използване.
Методическите примери са разгледани в трите групи: авторски и патентни права, лицензионните и
франчайз договори, и репутацията.
Ключови думи: метод, методика, ефективност; анализ; ROA, лицензия, дълготрайни активи; нематериални активи; парични потоци; приходи; разходи; печалба.
Класификация JEL: M10; M41; O34.
Summary
This article reviews developments in the method and methodology of financial and accounting analysis of
long-term intangible assets (LIAs), this system of indicators for analysis and their factor influences and
interacts with other factors and a set of indicators.
Basics goal is to are the stand out theoretical and methodological problems, and to research method,
through system from indicators for financial and accounting analysis and methodical of long-term intangible
assets. Basics methods for efficiency (return) are: ROE (Return Of Equity), ROI (Return of Investment), ROS
(Return of Sales), ROA (Return of Assets) and the preview new method RILA (Return of Intangible Longterm Assets), which method preview in this article.
In reviews method RILA® are contains the main categories LIA, as well as key methodological
guidelines of the analysis – methods are presented to analyze the magnitude, structure and dynamics of the
LIA as well as indicators for assessing their effective use.
Methodological examples from the three groups are examined: copyright and patent rights, licensing and
franchise contracts, and reputation.
Keywords: method, efficiency; analysis; ROA; license; fixed assets; intangible assets; cash flows;
income; costs; profit.
JEL Classification: M10; M41; O34.
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1. Същност и характеристика на методът RILA®
Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях;
той може да се разглежда като относително обособена управленска подсистема, основните
компоненти са методиката за анализ и информационната база1 [3].
Методологията на финансово-счетоводния анализ и в частност методиката ще се допълнят с нови инструменти за цялостен анализ на показателите и измерване на факторите на
ДНА, като се подобрява в неговата цялост. Усъвършенстването на финансово-счетоводният
анализ и на неговата методика е от изключително значение за развитието на анализа. Методологията е съвкупност от методи, принципи и правила.
Счетоводното отчитане и развитието на нематериалните активи и на тяхната класификация по МСС38, не е достатъчна за ръководството на предприятието, липсва по-нататъшно
развитие на причините на взаимно свързаните фактори и факторни влияния върху печалбата и оборота на предприятието. Ръководството трябва да има ясна представя от къде и защо
нарастват приходите от дадени активи (нематериални активи), да могат да подкрепят инвестициите в съответната област. По своята същност нематериалните активи нямат веществен
характер и могат да участват заедно с материалния носител (актив), те са интелектуални
активи с авторски и иновативен характер.
Методът RILA (рентабилност на нематериалните дълготрайни активи) е средство
за анализ на влиянието на факторите и се реализира с помощта на методиката за анализ на нематериалните активи.

F1. Да се създаде метод и методика за анализ на нематериалните активи

F2. Да се разработи система от показатели за финансово-счетоводен
анализ

F3. Разработване и усъвършенстване на показателите за анализ на
рентабилността на нематериалните дълготрайни активи

Схема 1. Функции на методическата рамка за научното изследване

Методът представлява свойствения за дадена наука път, способ или начин за изучаване на нейния предмет (анализ). "Чрез елементите на метода, конкретна методика и
методология на ФСА се опознава реалната действителност, разкриват се връзките и зависимостите между резултативните показатели и обуславящите ги фактори, изучава се дейността на предприятието от системна гледна точка като съвкупност от елементи и връзки между
тях"2 [1]. Методът RILA и неговата методика се базира на методическата рамка в схема 1 и
1
2

Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", изд. "Тракия-М", 1999 г., с. 9 – 10.
Иванова, Р. и Тодоров, Л. "Финансово-стопански анализ", Изд. Тракия-М, София, 2008, с. 30.
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функциите и задачите в схема 2, така може да се изследва и анализират на ДНА. Необходимостта от финансово-счетоводен анализ е реална, защото тези активи има дял в предприятието над 15 %, заедно с положителната репутация може да достигне до 30-40 % от общите
активи на предприятието.
Принос в теорията и практиката на ФСА представлява разработването на основите на
система за непрекъснат и интегрален анализ на всички равнища на предприятието и във
всеки момент от времето на неговото функциониране1 – отбелязва М. Тимчев [3].
Новият подход преодолява различни трудности, които досега не позволяваха да се анализират нематериалните активи, а се ограничаваше до тяхното отчитане. За целта е създаден нов метод RILA, който обединява различните видове методи и представлява единна
формула за финансово-счетоводен анализ на рентабилността на ДНА.
Изследват се факторите и взаимовръзките на видовете права – авторски, патентни, лицензионни и франчайз права; да се отчита тяхната доходност и ефективност, ликвидност и
капиталоемкост.
В процеса на разработване на научното изследване реализирането на поставената от нас
цел се постига чрез поставянето и изпълнението на следните задачи (S) с откриване на
проблемните области:

1

Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", изд Тракия-М, София, 1999 г., с. 15 (2011 г., с. 52).

315

F1. Да се създаде
метод и методика за
анализ на
нематериалните
активи:

• S1.Разработване на метод и методика на ДНА инструментариум, включващ набор от индикатори, които да
идентифицират и измерват анализа на рентабилността на
различни бази активи;
• S2.Методиката за финансов анализ е система от три
взаимно свързани помежду си елемента:
• анализ на финансовите резултати от дейността на
предприятието (динамичен финансов анализ);
• анализ на финансовото състояние на предприятието
(динамичен финансов анализ);
• анализ на ефективността от финансово-стопанската дейност
на предприятието (анализ на абсолютни и относителни
показатели).

F2. Разработване на
система от
показатели за
финансово-счетоводен
анализ, чрез следните
аналитични
процедури:

• S1.Определя се система от комплексни показатели за
изучаване и оценка на ефективността от функциониране на
бизнеса;
• S2.Извършва се обща оценка на динамиката и тенденциите в
изменението на изследваната система от показатели;
• S3.Установяват се отклоненията (прирастите) от базисните
им характеристики, които се детайлизират на обуславящите
ги конкретни причини и фактори;
• S4.Метрифицират се ефектите от факторните влияния върху
прирастите на резултативните величини;
• S5.Извършва се аналитичен синтез на установените
резултати (баланс на отклоненията);
• S6.Оформя се крайния аналитичен продукт (аналитичен
доклад, изводи, оценки, предположения за бизнесрешения и
т.н.).

F3. Разработване и
усъвършенстване на
показателите за анализ
на рентабилността на
ДНА

• S1.Показатели за анализ на рентабилността на база приходи
в предприятието чрез използване на методиката.
• S2.Показатели за анализ на рентабилността на база разходи в
предприятието чрез използване на методиката.
• S3.Показатели за анализ на рентабилността на база активи в
предприятието чрез използване на методиката.
• S4.Показатели за анализ на рентабилността на база приходи
от продажби в предприятието чрез използване на
методиката.
• S5.Показатели
за
анализ
на
рентабилността
на
нематериалните активи е да се представят съществуващите
между тях зависимости чрез използване на методиката.

Източник: авторска разработка
Схема 2. Структура на функциите и задачите

Технологията на факторният анализ на използване на детерминираните модели, преминава през няколко основни етапа"1 [2], които ще разгледам в бъдещи публикации.
1

Михайлов, М. и колектив, Анализ на търговския бизнес, изд. Фабер, 2010 г., В. Търново, с. 77 – 78.

Няколко основни етапа:
Съставяне на икономически обоснован (на базата на логически и качествен анализ) технологичен
модел за изследване на факторната система.
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Предложената схема на проведения комплексен анализ на нематериалните активи целесъобразно допълват самостоятелните етапи свързани с оценки динамика и състояние на
нематериалните активи, такива с комплексна оценка на ефективното използване, позволява
окончателното разкриване на същността на данните от вида анализ – отбелязва Ю. Прокопьева.

1 блок.
Анализ на използване на нематериалните активи

3 блок.
Анализ на правна защита на
нематериалните активи

4 блок.
Анализ на динамиката на
нематериалните активи

2 блок.
Оценка на стойността на нематериалните
активи

5 блок.
Анализ на структурата на
нематериалните активи

7 блок. Анализ на въпроси и предложения

на нематериалните активи

9 блок.
Корелационно-регресионен
анализ на нематериалните
активи

6 блок.
Анализ на състоянието и движението
на нематериалните активи

8 блок. Инвестиционен анализ на
нематериалните активи

10 блок.
Анализ на приходите от
използването на
нематериалните активи

11 блок. Анализ на
ефективност, използване и
приходите от нематериалните
активи

12 блок. Анализ на влиянието и използването на нематериалните активи на резултатите от
дейността и финансовото състояние на предприятието

13 блок.
Комплексна оценка на ефективното използване на нематериалните активи

Схема 3. Комплексен анализ на нематериалните активи1

Последователно проведения комплексен анализ на ефективността използва нематериалните активи представени в таблицата.1 [12]

Избор на количествен метод (техника и алгоритъм) за метрифициране на факторните ефекти и
подготовка на условията за неговото прилагане (информационно обезпечение).
Извършване на математически действия и аналитични процедури.
Оформяне на крайния аналитичен продукт.
1
Прокопьева Ю.В., старший преподаватель кафедры учета и финансов Челябинский государственный
университет, Экономический анализ: теория и практика, 29(332) – 2013. Комплексный анализ
эффективности использования нематериальных активов. http://1fin.ru/?id=752
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Същността на метода е, чрез метрифициране (измерване) и анализ на доходността (рентабилността) на активите, конкретно се идентифицират в шест основни групи нематериални
активи:
(1)
където:
Авторски права, телевизионни и филмови права, право върху търговски марки и др.
Патенти и полезни модели;
Лицензионни права – Лицензионни договори;
Търговските марки, като обект на договора – франчайз договори;
Сливания и придобивания (joint ventures);
Репутация (goodwill).
В представената формула, се сумират отделните групи и подгрупи показатели за анализ
на рентабилността на нематериалните активи.2 Тяхната детайлизация ще се реализира в
методиката, която следва в статията. Чрез метода RILA и представените показатели, може
да се изследва в цялост от всички предприятия, факторите и факторните зависимости помежду си, и да се реализират чрез посочените показатели в полезна информация за ръководството на дадено предприятие. Могат да се изследват необходимите инвестиции, определени ДНА с по-висока ценност и настоящите собствени и придобити ДНА.
В схемата по-долу са представени отделните показатели в изградена система и представляват част от методът и методиката за анализ на ДНА и ФСА.

1

Прокопьева Ю.В., старший преподаватель кафедры учета и финансов Челябинский государственный
университет, Экономический анализ: теория и практика, 29(332) – 2013. Комплексный анализ
эффективности использования нематериальных активов. http://1fin.ru/?id=752
2
Анализът на рентабилността на нематериалните активи (RILA) се характеризира, по следния начин:
Групи активи, които се разделят на подгрупи;
Всяка подгрупа, характеризират отделни елементи на нематериалните активи;
Всяка марка, патент или авторско право, като лицензионни договори – те се оценяват и анализират в
проценти от подгрупа или в група;
Всеки продукт на марката се анализира в детайли;
Анализират се приходи, разходи, продажби, активи и т.н.
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Източник: авторска разработка
Схема 4. Класификация на показателите за анализ на ефективността на нематериалните активи

Отчитайки многообразието от измерители на ефекта и ресурсите, в статията са предложени две основни групи показатели за анализ на нематериалните активи (схема 4):
І. Множествени показатели – рентабилност на ДНА; рентабилност на приходите от
продажби – авторски, филмови и патентни права, също лицензионни и франчайз договори; рентабилност на ставки рояли на договори;
ІІ. Единични показатели – рентабилност на интелектуален труд, цена на една лицензия; рентабилност на франчайз договор; печалба на авторски и сродни права, на един
патент; патентни права; на една лицензия; на един франчайз; на една концесия. (цена/печалба на една акция, цена/продажби на една акция, пазарна капитализация);
стойност на лицензия за използване в срока на действие на лицензионния договор;
сума на приходите от лицензии.
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Предложената класификация създава възможност за обвързването на методът RILA с
показателите в единна система с изградения критерий за оценка и анализ на нематериалните
активи. В хода на изследването се разкрива по-пълно същността и ролята на всеки от показателите, както и връзката между отделните групи. Поради многообразието от наименования на показатели с еднакво предназначение и съдържание ги прецизираме за получаване на
достъпна и точна интерпретация на резултатите.
Основните задачи на факторният анализ се свеждат до1 [2]:
1. Подбор на факторите, които определят (влияят) на резултативните показатели;
2. Класификация и систематизация на същите с цел осигуряване възможностите за използването им;
3. Определяне на формите на зависимост между факторите и резултативния показател;
4. Моделиране на взаимовръзките между факторите и резултативния показател;
5. Изчисляване влиянието на факторите и оценка на ролята на всеки един от тях в изменението на величината на резултативния показател.
С приложението на метода и методиката все повече експерти и аналитици ще се възползват в областта на счетоводството и одита на ДНА, финансови аналитици и ръководители на
предприятия, професионалисти в областта и т.н.

ROE по подобреният модел ДюПонт

ROA

ROS

ROTA

ROI

RILA

ROIA

ROARA

ROBA

ROHA

ROLFA

Източник: авторска разработка
Схема 5. Структура от показатели по подобреният модел ДюПонт

В схема 5 и таблица 1, е представен подобреният модел ДюПонт с показателите на метод
RILA, поради ограниченият обем на статията няма да ги разглеждам. Основното е, че представените нови показатели имат място в теорията и практиката на финансово-стопанският
анализ и имат значима роля при тяхното използване.
Таблица 1
Описание на показателите за рентабилност на инвестициите и активите
Показател
ROE
ROA
1

Показатели
ROA
ROS

Описание
Рентабилност на капитала
Рентабилност на активите
Рентабилност на продажбите

Михайлов, М. и колектив, Анализ на търговския бизнес, изд. Фабер, 2010 г., В. Търново, с. 77 – 78.
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RILA

ROI

ROTA
RILA
ROIA
ROARA
ROBA
ROHA
ROLFA

Рентабилност на общите активи
Рентабилност на нематериалните активи
Рентабилност на иновационните активи
Рентабилност на авторските права
Рентабилност на търговската марка
Рентабилност на човешките активи
Рентабилност на лицензионни и франчайз права
Рентабилност на инвестициите

2. Структура и особености на предлаганата методика
за анализ на нематериалните активи
2.1. Структура на предлаганата методика
Финансово-счетоводният анализ и факторен анализ на нематериалните активи, се извършва посредством методът RILA, той дава решение на поставеният основен проблем,
като се анализират нематериалните активи и се намери тяхната рентабилност и възвръщаемост чрез методиката.
Нематериалните активи имат съществени различия от материалните активи – те са обект
на интелектуална собственост, нямат веществен характер (или имат частичен характер),
имат съществен дял в общите активи на предприятието. Съгласно методът ще могат
да се анализират различни групи патенти, авторски права, филмови и телевизионни права,
търговски марки (брандове), дизайн, географски означения, ноу-хау, лицензионни и франчайз договори, придобивания и партньорства, и репутация, лицензии и франчайз и др.
Чрез методът на верижните замествания може да се измери "индивидуалното влияние на
отделни факторни показатели върху изменението на даден резултативен показател"1, той е
основен метод за детерминиран факторен анализ и го използвам при факторният анализ на
нематериалните активи.
Метода на елиминирането е един от най-често използваните методи за количествен анализ на детерминирани факторни системи, който позволява да се установи влиянието на
всеки един фактор самостоятелно, като се изключи въздействието на останалите фактори.
Чрез метода на детайлизацията се измерва факторното влияние на отделните компоненти на системата и за измерване на факторното влияние от втори и трети порядък върху фактори от първи порядък.
2.2. Анализ на величината, структурата, динамиката
и използването на нематериалните активи
Един от най-важните методологически въпроси в анализът е определянето на величината на влиянието на факторите върху изменението на резултативния показател. За целта се
използват следните по-важни методи – на верижното заместване; на абсолютните разлики;
на относителните разлики, индексен и др.
2.2.1. Анализ на структурата на нематериалните активи
В структурния анализ ще представя ДНА – абсолютни и относителни структурни изменения на ДНА.

1

Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", изд Тракия-М, София, 1999 г., с. 19 (2011 г., с. 24).
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Абсолютното увеличение на средната годишна нетна стойност на нематериалните активи1 [12 (5, 6, 13, 14)]
млн

(2)

където:
AAnwIA – средна годишна (АА) нетна стойност (nw) на нематериалните активи (IA);
IA1 – данни за нематериални активи, съответно в началото (0) и в края (1) на текущата
година;
IA0 – данни за нематериални активи, съответно, в началото (0) и края (1) на годината за
базовия период (предходна година).
Темпът на нарастване на средната годишна нетна стойност на нематериалните активи 2
[6, 7, 13, 14]
𝑅

(

)
(3)3

където:
GRaanwIA – темп на нарастване (GR) на средна годишна (АА) нетна стойност (nw) на
нематериалните активи (IA).
Изводи:
1) Абсолютното увеличение на средната годишна нетна стойност на нематериалните
активи се увеличава с 149,25 млн. шв. франка;
2) Темпът на нарастване на средната годишна нетна стойност на нематериалните активи
се увеличава от 1,53 % през 2016 г.

1

Прокопьева Ю.В., старший преподаватель, Комплексный анализ эффективности использования
нематериальных активов, Челябинский государственный университет, Экономический анализ:
теория и практика, 29(332), 2013. http://1fin.ru/?id=752
Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учет, аудит, анализ / учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005.
Голубев Ф.В. Аудит эффективности использования нематериальных активов организации: аналитика
и диагностика // Экономический анализ: теория и практика. 2007. № 21.
Пестунов М.А. Управление интеллектуальной собственностью: монография. Челябинск: ЧелГУ,
2006.
Сайфулин Р. Анализ эффективности использования нематериальных активов // Экономика и жизнь.
1995. № 27.
2
Голубев Ф.В. Аудит эффективности использования нематериальных активов организации: аналитика
и диагностика // Экономический анализ: теория и практика. 2007. № 21.
Ендовицкий Д.А. Экономический анализ активов организации: учебник. М.: Эксмо, 2009.
Кнухова М.3. Анализ эффективности использования нематериальных активов // Бухгалтерский учет.
2008. №2.
Пестунов М.А. Управление интеллектуальной собственностью: монография. Челябинск: ЧелГУ,
2006.
Сайфулин Р. Анализ эффективности использования нематериальных активов // Экономика и жизнь.
1995. № 27.
3
източник: Consolidated Financial Statement of the Nestle Group Company 2016
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2.2.2. Анализ на динамиката на нематериалните активи
Представена е структурата на нематериалните активи по показатели за периода 2015 –
2016 г. в млрд. шв. франка.
Таблица 2
Структура на ДНА на Нестле груп АД за периода 2015 – 2016 г.
Основни групи показатели
1
2
3
4
5

Бранд и интелек. собственост
Оперативни права и други
Управл. Инф. система
Репутация
произведена продукция

млн. фр.
16431
2127
678
32772
52008

Отчетна стойност на ДНА (към 31.12)
2015
2016
Изменение
отн. дял млн. фр. отн. дял млн. фр. отн. дял
31,59
17132
32,08
701
0,49
4,09
2383
4,46
256
0,37
1,31
882
1,65
204
0,35
63,01
33007
61,81
235
-1,21
53404
1396
0,00
100,00
100,00

Източник: Consolidated Financial Statement of the Nestle Group Company 2016.

Въз основа на информацията от таб. 2 могат да се направят следните изводи:
1. От данните, може да се определи структурният дял и динамиката на всеки показател
за периода 2015 – 2016 г., като при "бранда" (търговските марки) на Нестле груп АД
се наблюдава лека промяна в посока увеличение на структурния дял с 0,49%; Показателят "Бранд и интелектуална собственост" съдържа множество търговски марки,
обединени в асортиментната структура на компания, познати на клиентите в цял свят
(NesCafe, Nestle, Nestea, Maggi, Purina и други) В тази група структурният дял е над
30%;
2. При "оперативните права" има увеличение от над 2 пъти (до 4,46%), при третият показател "Информационната система" лек ръст от 1,31% до 1,65%;
3. При "репутацията" (която, съдържа и неделими нематериални активи) се наблюдава
спад с 1,21%, в резултат на предходните показатели с тяхното увеличение. Наблюдава се висок структурен дял от близо 62%.
3.2.3. Анализа на използването на дълготрайните нематериални активи
1) Анализ на екстензивно използване (коефициента на натовареност) на нематериалните
активи
Коефициент на обновление1 [8, 10, 13]
𝑅

𝑒

(4)2 [20]

1

Кнухова М.3. Анализ эффективности использования нематериальных активов // Бухгалтерский учет.
2008. №2.
Новичкова Н.Г., Манасарян К.С. Аналитическое обоснование управленческих решений по
использованию нематериальных активов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование,
бухгалтерский учет. 2009. № 1.
Пестунов М.А. Управление интеллектуальной собственностью: монография. Челябинск: ЧелГУ,
2006.
2
Annual Report the Walt Disney 2016, p. 30
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където:
Rnw – коефициент на обновление;
new IAinitial cost – първоначалната цена на нови нематериални активи, получени през
годината;
IAend year – нематериални активи, в края на годината.
2) Интензивното използване на нематериалните активи характеризира производителност
за единица време на една търговска марка. Определя се коефициент на интензивно използване (Кiu) [12]
(5)

𝑏

Кiu – коефициент на интензивно използване
PtTM – фактически произведена продукция за единица време на търговската марка 1
PbTM – базисна (планирана) продукция за единица време на търговската марка
3) Анализ на обращаемостта на нематериалните активи
Пример: Коефициент на обращаемост на една търговска марка2 [16]
п ти

(6)

– Коефициент на обращаемост на една търговска марка
Tpo – обращаемост на произведена продукция;
ТМ – търговска марка, т.е. ДНА
На практика съществуват два основни метода, определящи размера на ставки рояли:
 Рояли на основа ранно приключили лицензионни сделки;
 Рояли на база средни рояли по отрасли.
3.3. Анализ на използването на авторски и патентни права
Представени са в схема 6 основните показатели за рентабилност на авторските и патентни права – финансовият резултат и приходите от продажби, които се делят на правата. В
анализа на използването могат да се установи тяхната доходност (рентабилност) и относителен дял в общите приходи. Финансовият резултат нараства при инвестиции в повече видове авторски, телевизионни, филмови и патентни права, и т.н.

1
2

actually produced output per unit time of the trademark
BEST SWISS BRANDS 2016 използваме в анализа данни на бранда "NESTLÉ" – 7974 млн. франка.
Източник: BESTSWISSBRANDS.COM; INTERBRAND.COM.
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Показатели за рентабилност "Авторски и патентни права"
Пример 1: Коефициент на рентабилност на интелектуален труд, предполага като съотношение
допълнителна печалба получена от използвания обект интелектуална собственост, разхода да се
отплати възнаграждения на автора (интелектуален труд).
∆
•𝑟
(7)
𝑅𝑎𝐼𝑃
Пример 2: Приходи от авторски и филмови права, по следващата формула:
приходи от продажби
авторски и
филмови права
Пример 3: Коефициент на рентабилност на авторските права

• 𝑅𝑂𝑆

(8)

𝐹𝑟

• 𝑅𝑎𝑟

финансов резултат
авторски права

(9)

Пример 4: Коефициент на рентабилност на патентите

• 𝑅𝑝

финансов резултат
патенти

(10)

Пример 5: Коефициент на рентабилност на промишлен дизайн
финансов резултат
• 𝑅𝑝𝑑
промишлен дизайн

(11)

Пример 6: Коефициент на рентабилност на търговски марки

•𝑅

𝑚

финансов резултат
т рговски марки

(12)

Схема 6. Показатели за рентабилност "Авторски и патентни права"

където:
г – рентабилност интелектуален труд при използване обекта интелектуална собственост, в период години;
∆Pt – допълнителна печалба, приходи на обект интелектуална собственост, в период
години;
RaIP – възнаграждението на авторите на интелектуална собственост през периода на
годината1.
3.4. Анализ на използването на лицензионни и франчайз договори
Показателите представени в схема 7 за рентабилност на лицензионните и франчайз договори – финансовият резултат и добавена стойност (ставка рояли), които се делят на лицензионни и франчайз договори. В анализа на използването могат да се установи тяхната
доходност (добавена стойност) и относителен дял в общите приходи. Финансовият резултат
нараства при инвестиции в повече на брой лицензионни и франчайз договори.

1

RaIP – remuneration of authors is intellectual property, during the period of the year.
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Показатели за рентабилност "Лицензионни и франчайз договори"
Пример 1: Коефициент на използването на лицензии

•

Печалба
брой лицензии

𝑜

(13)

Пример 2: Годишният размер на лицензионни възнаграждения в повечето случай се разчита по
следващата формула:

• 𝐼𝐿

𝑉𝑝𝐿

𝑆𝑃𝑃𝐿

𝑆𝑟𝑟

𝐿𝐶

(14)

Пример 3: Рентабилност на допълнителна печалба, т.е. допълнителната рентабилност следва да се
изчисли, като използва отношение допълнителна печалба към себестойност, реализация на стоки и
услуги по франчайз [10]:

•𝐑𝐭 𝐮𝐟
•𝐑

𝐏𝐮𝐟
.
𝐂

(15)

𝐏𝐟𝐫𝐚𝐧
,
𝐏𝐫

(16)

Пример 4: Ставка рояли от добавена стойност на продукция по лицензия е представена в следващата
формула:

•𝑆𝑅

𝑉

𝑉

𝐿

𝐷

𝑍

(17)

Схема 7. Показатели за рентабилност "Лицензионни и франчайз договори"

където:
SumIL – сума от доход на лицензиара във
SPPL / Pt – продажна цена на продукция по
времеви период;
лицензии на година;
VpL – обем произведена продукция по ли∆ASrr / pn – размер средно отраслова ставка
цензии на година;
рояли;
KLC – коефициент, характеризиращ изключителни права на използвани обекти по лицензионни договори: к = 1,0 – при изключителни лицензи; к = 0,5 – при неизключителни лицензии.
Pbaf – печалба преди придобиването на франчайз (profit before acquiring a franchise)
– процент от периодичните отчисления на франчайзополучателя от франчайзодателя;
– печалба, реализирана от франчайзинг права;
– приходи от рояли.
SRAV – ставка рояли от добавена стойност продукция по лицензии;
Pt – печалба, получена от реализация на продукция с използван обект на интелектуална
собственост на година действие на лицензионен договор.
VAPL – добавена стойност продукции по лицензии, получени от използвания резултат
интелектуален труд на година действие на лицензионен договор
D – дисконтирана стойност
KZ – коефициент на лицензията.
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4. Анализ на рентабилността на приходите от продажби
В анализът на рентабилността на приходите от продажби може да се измери темпът и
динамиката на показателите през анализираният период 2014 – 2016 г. (виж формула 18),
като влиянието на факторите е представено до 2015 – 2016 г.
При по-детайлен анализ на рентабилността на приходите от продажбите използвам условен коефициент, така се намира комплексното влияние на размера на нетните приходи от
текущата и предходната година.
Причината, да са обект тези активи е нарасналата им роля в общите активи на предприятието и необходимостта от тяхното задълбочено изследване и измерване.
За факторен анализ на рентабилността на база приходи или продажби, ще приложа следният модел1 [1]. Изразяващ връзката между нетните счетоводни приходи, относителния дял
на печалбата в тях и абсолютния размер на печалбата. Моделът Рентабилността на приходите представлява фактор, от който зависи печалбата:
𝑅

(18)

където:
π – печалба от продажби (от основна дейност);
Q – нетни приходи от продажби
RQ – рентабилност на продажбите (търговска рентабилност).
Таблица 3
Рентабилност на приходите от продажби
№

1

3

4
1
а)
б)
в)
2
3

Показатели
Разчет
абс.
1
2
3
4
I. Изходни данни за финансово-счетоводният анализ от счетоводния баланс и ОПР
Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/
mln. CHF
б) предходна година 2015
p. 01
11784
в) текуща година 2016
p. 02
12526
Нетен размер на приходите от продажби
б) предходна година 2015
p. 03
88785
в) текуща година 2016
p. 04
89469
Нетен размер на приходите от продажби на нематериални активи
II. Финансово-счетоводен анализ на коефициента на рентабилност на приходите от продажби (ROS)
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби
От предходната година
р. 05 р. 01: р. 03
0,133
условен коефициент
р. 06 р. 01: р. 04
0,132
От текущата година
р. 07 р. 02: р. 04
0,140
Абсолютно изменение на рентабилност на приходите от р. 08 р. 07 – р. 05
0,007
продажби (ROS)
Влияние на факторите върху абсолютното изменение на
коефициента на рентабилност на приходите от продажби
а) промени в размера на нетните приходи
р. 09 р. 05 – р. 06
0,001
в) промени в размера на НПРпр
р. 10 р. 07 – р. 06
0,008
г) комплексно влияние
р. 11 р. 09 + р. 10
0,009

%
5

13,27
13,17
14,00
0,73

0,10
0,83
0,93

източник: Consolidated Financial Statement of the Nestle Group Company 2016
1

Иванова, Р. и Л. Тодоров, "Финансово-стопански анализ", издателство "Тракия-М", С., 2008 г., с. 522.
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1) Коефициент на рентабилност на приходите от продажби за предходната година
(ROSby) [17].
𝑒

𝑅𝑂𝑆

𝑒

𝑟𝑜𝑓

𝑒

𝑅𝑂𝑆

(19)

𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑒

𝑒

𝑟𝑜𝑓

(20)

𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑒

2) Условен коефициент на рентабилност на приходите от продажби (ROSus)
𝑒

𝑅𝑂𝑆усл

𝑒

𝑟𝑜𝑓

(21)

𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑒

3) Коефициент на рентабилност на приходите от продажби от текущата година (ROScy)
[17]
𝑒

𝑅𝑂𝑆𝑐

𝑒

𝑟𝑜𝑓

(22)

𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑒

4) Абсолютно изменение на коефициента на рентабилност на приходите от продажби
(±∆ROS)
𝑅𝑂𝑆𝑐

𝑅𝑂𝑆𝑐 – 𝑅𝑂𝑆𝑏

(23)

През текущата година ROS e 14%, бележи нарастване спрямо предходната година с
0,73%, в абсолютна сума ръста е 914,4 млн. франка.
5) Влияние на промените в размера на нетните приходи върху абсолютното изменение
на коефициента на рентабилност на приходите от продажби (V ROScy)
𝑅𝑂𝑆𝑐

𝑅𝑂𝑆усл – 𝑅𝑂𝑆𝑏

(24)

Влиянието на нетните приходи е в положителна насока и нараства с 0,10%.
6) Влияние на промените във финансовия резултат върху абсолютното изменение на коефициента на рентабилност на приходите от продажби (V FR ±∆ROS)
𝑟𝑅𝑂𝑆𝑐

𝑅𝑂𝑆𝑐 – 𝑅𝑂𝑆усл

(25)

7) Комплексното влияние (CV) на двата фактора е равно на абсолютното изменение на
коефициента на рентабилност на приходите от продажби:
с 𝑅𝑂𝑆𝑐

∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆𝑐

𝑟𝑅𝑂𝑆𝑐

(26)

8) Търговската рентабилност на предприятието има следните стойности:
𝑅

𝑟𝑜𝑓

𝑅

𝑟𝑜𝑓
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(27)
(28)

Влиянието на двата фактора върху изменението на печалбата е следното:
𝑅

млн шв франка

(29)

вл. ∆𝑄
–
млн шв фр
вл. ∆𝑅
–
млн шв фр
Данните ясно показват, че има положително влияние върху изменението на печалбата.
Изводи:
1) Нетните приходи от продажби на Нестле намаляват от 91612 млн. фр. през 2014 г., до
88785 млн. фр. през 2015 г. и нарастват през 2016 г. с 684 млн. фр. до 89469 млн.
франка.
2) През 2016 г. рентабилността на приходите от продажби при условният коефициент
намалява с 0,10%;
3) Рентабилността от продажби през 2014 г. е 11,21% и нараства до 14,00% през 2016 г.;
4) Абсолютното изменение на коефициента на рентабилност на приходите от продажби
е положително и нараства с 0,73%;
5) Влиянието на промените в размера на нетните приходи върху абсолютното изменение на коефициента на рентабилност на приходите от продажби е 0,10%;
6) Влиянието на промените във финансовия резултат върху абсолютното изменение на
коефициента на рентабилност на приходите от продажби е 0,83%;
7) Комплексното влияние на двата фактора е равно на абсолютното изменение на коефициента на рентабилност на приходите от продажби е 0,93%.
8) Комплексното влияние на факторите в абсолютна стойност е:
а) влиянието на нетните приходи от продажби е 115,38 млн. шв. франка;
б) влиянието на рентабилност за текущата година спрямо условната рентабилност е
626,62 млн. шв. франка.
Заключение
В настоящата статия разглеждаме метод, методика и система от показатели за анализ на
рентабилността на нематериалните активи на предприятието. Представят един завършен
и решен проблем на ФСА и неговата методология, обогатява се фундаменталния анализ с
представените структурни елементи. Методът RILA и неговата методика се базират на методическата рамка в схема 1, функциите и задачите в схема 2, така може да се изследват и
анализират дълготрайните нематериални активи (ДНА).
Методът е изграден въз основа на функциите и задачите представени в схема 2, като те
са тясно свързани с методиката, която реализира задачите в практически примери. Методът
се базира на системата от показатели за анализ на рентабилността на ДНА, в представена
схема 4, това са различните показатели на метода представени в две групи – множествени и
единични показатели.
Нематериалните активи се анализират, чрез свързаните с тях примери на представените
показатели, в техните различни аспекти – структура, динамика и величина; анализ на използването и анализ на ефективността (рентабилността) и други.
В тази връзка от особено значение е важно нивото на използване и на ефективност. Тя се
определя от показателите, като:
Произведена продукция (за ед. време на една търговска марка) или обращаемост на произведената продукция на една търговска марка;
Размерът на ставки рояли; лицензионни и франчайз договори и други.
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В анализът на рентабилността на приходите от продажби в таблица 3, са анализирани,
темпът и динамиката на показателите през анализираният период 2014 – 2016 г., както и
влиянието на факторите през периода 2015 – 2016 г.
Показателите са от особено важно значение за всяко предприятие, разширявайки основната дейност, и увеличавайки финансовите приходи от използването на ДНА.
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Резюме
Съществуването на единен електронен формат за съставяне, оповестяване, публикуване и обмяна
на финансова информация ще допринесе за достъпността, анализа и съпоставимостта на данните от
годишните финансови отчети. Воден от тази цел и в изпълнение на възложените му задължения по
Директивата, Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува проект на технически регулаторни стандарти (ТРС), който цели да създаде условията за изграждане и функциониране на единния
електронен формат за годишните финансови отчети.
Ключови думи: XBRL, технически регулаторни стандарти, обмяна на финансова информация,
XML, годишни финансови отчети
Abstract
The existence of a single electronic format for preparing, disclosure, publishing and exchange of financial
information will contribute to the availability, analysis and comparability of annual financial statements data.
Lead by this purpose and in fulfillment of its obligation under the Directive, the European Security and
Market Authority has released the final draft of Regulatory Technical Standards (RTC) designed to create the
conditions for the establishment and operation of the single electronic format for annual financial statements.
Keywords: XBRL, regulatory technical standards, exchange of financial information, XML, annual
financial statements
JEL класификация: М41

Увод
Още от своето възникване счетоводството създава информация за финансовото и имуществено състояние, както и за резултатите от дейността на конкретна отчетна единица. С
нарастващата потребност в днешно време за обмяна на бизнес информация през Интернет
именно инициативата за създаване и внедряване на XBRL ( eXtensible Business Reporting
Language) обещава да повиши скоростта и улесни обмяната на бизнес информацията. Целта
на настоящата разработка е да очертае в основни линии какво предстои за публичните компании в изпълнение на задължението им считано от 01.01.2020 г. да представят своите годишни финансови отчети в хармонизиран електронен формат. За правилното разбиране на
проблема предварително ще бъдат изяснени някои групи въпроси, които имат отношение по
тази проблематика. Разглеждането на тези въпроси нямат за цел подробно описание на спецификата на всеки един проблем, тъй като всеки един от тях може да бъде обект на отделно
изследване. Те са включени за да може да се очертае изходното положение, в което се намират компаниите и очакваното бъдещо състояние, което трябва да се постигне по отношение на формата за годишните финансови отчети. Ще бъде направен исторически преглед
относно възникването на XBRL, какво е и как функционира, ще бъде разгледана IFRSречникът (таксономията) и актуалното към момента положение в светлината на публикува-
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ния от Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) проект на технически регулаторни стандарти, който се очаква да влезнат в сила от 01.01.2020 година.
Изложение
І. eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
XBRL е словосъчетание от първите латински букви на eXtensible Business Reporting
Language и би могло да се преведе като Разширяем език за бизнес отчитане. Той представлява международен стандарт за електронно бизнес отчитане с отворен код. Управлява се от
международна организация (консорциум) с идеална цел, която е съвместно създадена през
есента на 1999 г. от бизнеса, правителството на САЩ, включително Американския институт
на регистрираните одитори, шест информационно-технологични компании и петте найголеми фирми за счетоводни услуги. Членуването в консорциума може да бъде директно
или чрез членуване към някоя от юрисдикциите, които са членове на Консорциума. Понастоящем България не членува нито пряко, нито е член на някоя от членуващите юрисдикции.
Членуваща юрисдикция е IFRS Foundation, които са издателите на Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане. По този начин България остава извън дискусията
по въпросите за свързани с развитието на XBRL и възможност да повлиява върху този процес.
Към момента XBRL се използва в целия свят в над 50 държави, 600 организации, включително фондови борси, данъчни администрации, фирмени регистри и други. Милиони
XBRL документи се създават всяка година, заменяйки по-старите хартиена форма на отчети
с по-полезна, по-ефективна и по-точна дигитална форма. В основата на XBRL са речниците,
които могат да бъдат приложени към всеки един елемент на финансовите отчети и за всеки
конкретен обект на отчитане. Това обозначаване на обектите на отчитане и как те се отнасят
към останалите неща в отчета е подобно на даване на уникален баркод на всеки елемент.
Какво е XBRL?:
 Международен електронен стандарт за бизнес отчитане, не са отнася само за финансова информация;.
 Контролиран процес по одобряване на таксономиите(речниците), които предстоят да
бъдат използвани от страна на Консорциума.
 Може да се прилага за различни типове данни и за различни институции – банки, данъчни администрации, търговски регистри и други;
Какво не е XBRL:
 Не е счетоводен стандарт и не създава нови счетоводни стандарти, но е предназначен
да повишава ценността или използваемостта на съществуващите счетоводни стандарти.
 Не изисква предоставянето на допълнителна финансова информация на външни потребители.
 Не е софтуер, но за да се създават и анализират XBRL документи ще е необходим
софтуер.
 Не е собственост на никого и не е скъпоструващ, тъй като е с отворен код.
 Не се отнася само за финансова информация, а за всяка друга информация, за която е
разработен и одобрен речник;
Консорциумът разработва XML-базирана спецификация за подготовката и обмяната на
финансови отчети и финансова информация. Като основни компоненти на XBRL могат да
се определят следни четири неща, който формират базата, на която функционира XBRL:
отделни документи, факти, термини и речници (taxonomies). Накратко ще бъдат характеризирани всеки един от тези елементи.
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Отделния документ представлява колекция от факти, които заедно изграждат даден
бизнес отчет. В технически аспект отделният документ е XML документ.
В исторически план предшествениците на XML формат са SCML и HTML. На различен
етап в развитието на технологиите, са били използвани различни стандарти посредством,
които се осъществява обмяната на документи и информация през Интернет. Те се появяват
на бял свят по различно време, тъй като изискванията към данните се променят, старите
стандарти не са в състояние да посрещнат повишените очакванията на потребителите на
данните и се разработват нови и нови стандарти, които да задоволяват тези нараснали потребности. Стандартите, който имат отношение към публикуването на годишните финансови
отчети в хармонизиран (единен) електронен формат са SCML, HTML и XML.
Стандартът HTML (Hyper Text Markup Language) е един от масово използваните стандарти в Интернет. Основата цел на този стандарт е да предоставя възможност за възпроизвеждане на хипертекст и мултимедийни функции за Интернет. С нарастването на обема
документи, които се обменят в Интернет на базата на HTML неизбежно се стига до някои
ограничения наложени от технологията на функционирането на HTML. Основните недостатъци, които не могат да бъдат преодолени при използването му са липса на възможност за
разширяване, структуриране и проверка на обработваните данни. HTML стандартът е разработен на база SCML (Standard Generalized Markup Language), който е международен стандарт за определяне на описанието на структурата и формата на различните типове електронни документи. SCML е разработен като стандарт в IBM през 1969 г. Използването на
този стандарт е сложно, трудоемко и скъпоструващо начинание. За да се избегнат тези несъвършенства на SCML през 1996 г. стартира разработването на XML (Extensible Markup
Language) стандарт от Джон Босак. През 1998 г. XML е утвърден като стандарт, който да
бъде използван. За разлика от HTML, който е насочен към визиализацията и представянето
на данните в Интернет, то XML e насочен към структурата на документите и валидирането на данните в тях. XML не само преодолява ограниченията от използването на HTML, но
и добавя нови възможности като по-ефективна и по-ефикасна обмяна на данни, посмислени и съдържателни резултати при търсене на информация,
Следващият компонент тава са фактите. Те представляват конкретна част от информацията в даден отчет. Например: Отчитане на печалба от "X" АД за 2017 година в размер на
100 млн. лева. Фактът е представянето на стойността "100 млн." в смисъла на термина "печалба" свързана с контекстуалната информация представляваща единици "лева" за периода
"2017" на дружеството "X" АД. На техническо ниво фактите сe представят чрез елементи в
отделния документ.
Термините са определения, които придава смисъл на фактите. Например "Печалба",
"Оборот", "Активи".
Речник (таксономия) представлява списък от дефиниции на термини. Конкретен речник се свързва с конкретна област на отчитане. Например подобни речници съществуват за
различни счетоводни стандарти като МСФО, US GAAP, UK GAAP, индивидуални държавни регулатори, правителствени агенции и други. По този начин се изпълняват изискванията
на задължителното регулаторно отчитане на предприятието в различните юрисдикции.
Предимствата, които XBRL предоставя на разлините групи потребителите на информацията от финансовите отчети – инвеститори, контрагенти, държавни регулатори, данъчни
администрации – са няколко:
 Информацията е отбелязана с таг, който описва съдържанието и структурата. Чрез
него механизмът за търсене, предоставен на потребителя на информацията от годишния финансовия отчет, е по-ефективен, по-точен и по-подходящ;
 Данните могат да бъде обменяни без изменения, тъй като са изготвени съгласно
предварително одобрени речници;
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 XBRL e независима технологична платформа, което значително улеснява обмена на
данните;
 Веднъж кодирана информацията, тя е налична за електронно извличане в разнообразни отчети за разнообразни групи потребители на информация. По този начин чрез
по-малко използване на хартиени отчети, разходите за изготвянето на финансова и
регулаторна информация могат да бъдат устойчиво намалени.
 XBRL файловете могат да бъдат анализирани, редактирани и използвани. Всеки
XBRL документ може да бъде трансформиран в различни формати като например за
Уеб страници, за електронни таблици, за софтуерни бази данни и за друг XBRL документ; Един и същ документ може да бъде използван в няколко различни приложения едновременно;
 XBRL подобрява анализирането на финансовата информация от многобройни предприятия;
 И не на последно място XBRL е с отворен код и за неговото използване не се дължат
лицензионни такси към Консорциума, който е натоварен с неговото управление и
развитие. Според информацията налична на www.xbrl.org към настоящия момент 10
страни в света предоставят онлайн данни от събрани чрез попълнена информация в
документи в XBRL-формат като ценен ресурс на заинтересовани потребители като
анализатори, инвеститори и общественост.
Финансови отчети и XBRL – финансовите отчети са основен източник на информация
за финансовото състояние на предприятията. Създаването на електронни, ясни, точни и с
възможност за многократно използване финансови отчети е едно от основните преимущества на XBRL.
ІІ. IFRS таксономия
Една от възможната таксономия, която може да се използва с XBRL това е таксономията
разработена и поддържана от Борда по Международните счетоводни стандарти. Както е
известно Фондацията по Международните счетоводни стандарти е организация с идеална
цел, работеща в обществена полза. Основната ѝ цел е създаването, поддържането и развитието на Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Към Фондацията е
учреден и съществува Борд, който функционира като независим орган на Фондацията. Съдържанието на IFRS таксономията е съобразно и се развива успоредно с развитието на
стандартите. С предоставянето на тази таксономия и чрез използването на XBRL, Фондацията по МСФО се стреми да отговори на нуждите на потребителите и съставителите на финансови отчети по МСФО, който предпочитат структурирано електронно отчитане като
техен канал за комуникация.
ІІІ. Проект на технически регулаторни стандарти относно въвеждането
на хармонизиран електронен формат за изготвяне, публикуване
и обмяна на финансова информация за публично търгуваните дружества
За издателите, инвеститорите и компетентните органи би било много полезно наличието
на хармонизиран електронен формат за отчитане, тъй като това би улеснило отчитането и
би допринесло за достъпността, анализа и съпоставимостта данните от годишните финансови отчети. С оглед постигане на целта за хармонизиране на изискванията за прозрачност във
връзка с информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на
регулиран пазар е приета Директива 20013/50/ЕС, която изменя Директива 2004/109/ЕС. По
силата на изменението на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е възложено разработването на проект на регулаторни технически стандарти, които не предполагат
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избори, свързани с провежданата политика. Последователното хармонизиране на режима
следва да се гарантира посредством технически стандарти.
Ето защо изготвянето на годишните финансови отчети в единен електронен формат за
отчитане е предвидено да бъде задължително, считано от 1 януари 2020 г. В тази връзка
ЕОЦКП е разработил проект на технически регулаторни стандарти и е представен за обсъждане, за да се определи електронният формат за отчитане, като надлежно се вземат
предвид настоящи и бъдещи технологични възможности, като например разширения език за
бизнес отчетност (eXtensible Business Reporting Language — XBRL). Отбелязано е, че при
разработването на проектите на регулаторни технически стандарти за форматите, които да
се прилагат за банките и финансовите посредници и за застрахователните дружества, следва
да бъдат отчетени особените характеристики на тези сектори, като по този начин се осигури
между секторна съгласуваност на работата.
Публикуваният проект на технически регулаторни стандарти предвижда да се използва
XHTML формат за изготвяне на годишните финансови отчети. XHTML форматът е човешки и машинно разчитан формат едновременно. За консолидираните финансови отчети, както и за други части от годишните финансови отчети проектът предвижда да се използва
XHTML и iXBRL спецификация. Предизвикателство ще бъде поддържането на таксономията. IFRS поддържа актуална таксономия, но тя е към МСФО, които са в сила. Процесът на
включване на нов международен счетоводен стандарт или на изменение на съществуващ
такъв издаден от IFRS, който да е валиден за рамките на Европейския съюз минава през
приемането на съответен Регламент. Моментът на издаване на нов стандарт от IFRS обикновено се различава от момента на неговото приемане за прилагане в ЕС. Това поражда
необходимостта от поддържане на отделна таксономия, която да се свързва към международните счетоводни стандарти приети за прилагане в Европейския съюз. В този ред на мисли предлаганата таксономия от IFRS не може да бъде използвана в този вид и ще се нуждае
от съответни корекции.
България е транспонирала изискванията на Директивата в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В §42 е предвидено, че използването на единен електронен формат за
годишните финансови отчети е задължително за годишните финансови отчети започващи
на или след 01.01.2020, ако ЕОЦКП е приел техническите регулаторни стандарти. Регулаторният орган, на който е възложено изпълнението и въвеждането на тези изисквания е
Комисията за финансов надзор (КФН). Към настоящият момент няма публично оповестена
информация от КФН как ще бъде техническо подсигурено изпълнението на това изискване.
Към момента в Агенцията по вписванията се изпълнява проект за надграждане на Търговския регистър. Крайният срок за приключване на проекта е 20.10.2018 г. В проектните
дейности е предвидена интеграция Търговския регистър с платформата на Единната входна
точка в Националния статистически институт. Предвижда се по този начин да се осигури
възможност за подаване на годишен финансов отчет еднократно през Единната входна точка, а данните да се използват от всички институции, които имат законен интерес, по силата
на различни нормативни актове. За съжаление липсва информация дали се предвижда тази
интеграция да бъде изградена посредством XHTML технология. По този начин остава открит въпроса ще има ли единен електронен формат за публикуване на годишните финансови
отчети или ще се запази "добрата" традиция в България една и същата информация да бъде
предоставяна пред различни регулаторни и надзорни институции под различна форма и
различен начин.
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Заключение
Развитието на технологиите предпоставя и по-високи изисквания към отчетността в годишните финансови отчети от страна на потребителите. Като например леснота за извличане, сравнимост, бързина при получаване, адекватност и точност на получените данни са
само част от изискванията, които могат да бъдат изпълнени чрез въвеждането и използването на единен електронен формат за обмяна на финансова информация. Разбира се процесът
на хармонизиране на електронния формат не може и не бива да бъде без контролен, а следва да бъде напътстван, организиран, воден и облечен в институционална рамка. Трудностите, които ще се възникнат в хода на въвеждането в действие на единния електронен формат
не бива да водят до отказ от използването му.
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ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ – СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ
И ПРОБЛЕМИ
докторант Калинка Илиева1,
катедра "Счетоводство и анализ",
ФСФ при УНСС

Резюме
В настоящата научна статия се подчертава ролята и значението на счетоводната информация за
дейността по оперативни сегменти на предприятията за потребителите на финансовите отчети. Разгледани са регулаторните изисквания относно оповестяването на сегментна информация във финансовите отчети. Статията се фокусира върху проблемите при отчитането на дейността по оперативни
сегменти на предприятието и възможностите за решаването им. Специално внимание се обръща на
проблемите при практическото прилагане на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО)
8 Оперативни сегменти като: изясняване ролята на ръководителя, вземащ главните оперативни решения; свързване на отчетните сегменти, съгласно МСФО 8 и сегментите, посочени в годишния доклад
на предприятието; изясняване на критериите за обединяване на оперативни сегменти и промените в
сегментирането и необходимостта от решаването им.
Abstract
The article highlights on the role and importance of the accounting information for the activities as per
operating segments of the enterprises for financial statements users. The regulatory requirements related to
the disclosure of segment information in the financial statements have been examined. The article focuses to
the problems in reporting of the activity as per segments of the enterprise and possibilities for solving them. A
special attention has been paid to the problems of practical application of International Financial Reporting
Standard (IFRS) 8 Operating segments as: clarify role of the Chief Operating Decision Maker (CODM); link
IFRS 8 segments with the annual reporting package; clarify criteria for aggregating operating segments and
change segmentation and the need to solve it.

Счетоводната информация, оповестена в годишните финансови отчети е от решаващо
значение за няколко участници на пазара като инвеститори, анализатори, регулаторни органи, кредитори, служители и правителства. Те не само трябва да разбират икономическите
характеристики на предприятието като цяло, но и характеристиките на ключовите части, от
които то се състои. Ето защо оповестяванията относно оперативните сегменти на предприятието са една от най-важните и най-използваните части на информацията, която осигуряват
финансовите отчети. Оповестяваната информация за дейността на предприятието по оперативни сегменти има съществена роля за намаляване на информационната асиметрия между
собственици и управляващи, както и между инвеститорите и предприятието и допринася за
увеличаване на инвестиционната му привлекателност.
Счетоводното представяне на дейността по сегменти на предприятията, функциониращи
в различни икономически сфери и в различни географски области, се осъществява в съответствие с постановките на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти. Той регламентира изискванията за отчитане на финансова информация
по сегменти относно различните бизнес дейности, които отчетното предприятие предприема и икономическата среда, в която то оперира. Основната цел на този стандарт (определена
1
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в параграф 1) е осигурената информация по сегменти да даде възможност на потребителите
на финансовите отчети да оценят естеството и финансовите резултати на различните бизнес
дейности на предприятието и различните икономически среди, в които то работи.
МСФО 8 Оперативни сегменти налага т.нар. "управленски подход" при определянето на
оперативните сегменти, чрез който основно се цели да се осигури възможност на потребителите на финансовите отчети да преценяват резултатите от гледна точка на управлението
на предприятието. Според разпоредбите на стандарта счетоводната информация по сегменти трябва да бъде представяна във финансовите отчети на същата база като използваната за
вътрешни управленски цели при оценяването на дейността по отделни оперативни сегменти
и при вземането на решения за разпределяне на ресурсите за тях. 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, 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.
За целите на стандарта оперативният сегмент се определя като компонент на предприятието, отговарящ на следните характеристики:
 който предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и да понася
разходи;
 чиито оперативни 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 дейността му; и
 за който е налице отделна финансова информация.
Информацията се изисква да бъде отчетена отделно за всеки оперативен сегмент, който
отговаря на количествените прагове, систематизирани в таблица № 1.
Таблица 1
Количествени прагове при определяне на подлежащите на отчитане сегменти
Количествени прагове
Предприятието отчита отделно информация за оперативен сегмент, отговарящ на който и да е от
следните количествени прагове:
 неговите отчетени приходи, включващи както продажби на външни клиенти, така и междусегментните продажби или трансфери, са 10% или повече от комбинираните приходи, вътрешни и
външни, на всички оперативни сегменти.
 абсолютната сума на неговата отчетена печалба или загуба е 10% или повече 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 10% или повече от комбинираните активи на всички оперативни сегменти.

Ако общата сума на външните приходи, отчетени по оперативни сегменти, представлява
по-малко от 75% от приходите на предприятието, допълнителни оперативни сегменти се
идентифицират като сегменти на отчитане, докато най-малко 75% от приходите на предприятието бъдат включени в сегменти на отчитане.
В параграф 12 от МСФО 8 Оперативни сегменти са посочени критериите за обединяване
на оперативни сегменти.Тези критерии са представени в Таблица № 2.
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Таблица 2
Критерии за обединяване на оперативни сегменти
Критерии за обединяване
Два или повече оперативни сегмента могат да бъдат обединявани в един оперативен сегмент, ако:
 обединяването е в съответствие с основната цел на МСФО 8, описана в параграф 1;
 сегментите имат сходни икономически характеристики; и
 сегментите са сходни във всяко от следните отношения:
1) естеството на продуктите и услугите;
2) естеството на производствените процеси;
3) вида и класа клиенти за техните продукти и услуги;
4) методите, използвани за разпространяване на техните продукти или предоставяне на техните
услуги; и
5) естеството на регулативната среда.

МСФО 8 Оперативни сегменти е издаден от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) в края на ноември 2006 г. Стандартът е резултат от съвместната работа на
СМСС със Съвета по стандарти за финансово отчитане на САЩ (FASB) за конвергенция с
цел намаляване различията между МСФО и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ
(GAAP) и по-конкретно с SFAS 131 Disclosures about segments of an enterprise and related
information (Оповестявания относно сегментите на предприятието и свързана информация).
Считано от 1 януари 2009 г., Международен счетоводен стандарт (МСС) 14 Отчитане по
сегменти беше заменен от МСФО 8 Оперативни сегменти и се прилага за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2009 г. Ранното прилагане също беше разрешено. С новият
стандарт фундаментално се премина от принципа на "рисковете и възвращаемостта", който
беше в основата на отменения МСС 14 Отчитане по сегменти, към "управленския подход"
при отчитането на дейността по оперативни сегменти. Предимствата на подхода "през очите
на мениджмънта" най-общо са:
 позволява или способства потребителите да видят предприятието през очите на управлението, което би могло да повиши способността им да предскажат действията
или реакциите на ръководството, които биха могли значително да повлияят на бъдещите перспективи на предприятието ;
 увеличаване броя на отчетните сегменти и предоставяне на повече информация за
дейността на предприятието;
 позволява на предприятието да предоставя навременна сегментна информация за
външните потребители с относително ниски допълнителни разходи за нейното осигуряване;
 предоставя различни мерки за сегментно представяне; и
 повишава съгласуваността между информацията за отчетните сегменти, представена
във финансовите отчети с цялостната информация, която то оповестява за дейността си.
Практическото прилагане на МСФО 8 Оперативни сегменти, от влизането му в сила до
момента, поражда редица проблеми. Множество съставители на финансови отчети още в
самото начало не желаеха да прилагат управленския подход. Някои инвеститори изразиха
безпокойство, че отменения МСС 14 Отчитане по сегменти се основава на съществено пообективен подход на сегментиране, изразяващ се в групиране на дейности със сходни рискове и възвращаемости. Те подчертаха, че МСС 14 е по-конкретен и по отношение на това
каква информация да се оповестява за сегментите – списък с изискуеми позиции, и предоставя сравнимост на информацията между предприятията като определя мерките за сегментните приходи, сегментните разходи, сегментния резултат и сегментните активи и сегментните пасиви. През юли 2012 г., Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС)
339

публикува искане за информация относно прилагането на МСФО 8 Оперативни сегменти. В
процеса на извършване на прегледа бяха получени множество коментари под формата на
обратна информация. От гледна точка на инвеститорите са получени смесени отзиви. Някои
инвеститори харесват сегментната информация, осигурена и оповестена въз основа на управленския подход, особено когато е в съответствие с коментарите на ръководството и в
презентациите на анализаторите. Други обаче изразяват безпокойство от прилагания управленски подход, защото понякога установяват, че ръководствата на предприятия отчитат и
оповестяват сегментна информация, чрез която се прикриват реалната управленска структура или загуби от някои дейности в отделни сегменти. Някои инвеститори също така изтъкват, че според тях, МСФО 8 Оперативни сегменти не е успял да подобри значително
качеството на сегментното отчитане. Одитори, счетоводни фирми и регулатори подкрепят
стандарта, но предлагат някои подобрения. В Доклад за прегледа след въвеждането на стандарта и получените като обратна връзка становища, публикуван от СМСС през юли 2013 г.
[8], бяха идентифицирани области, нуждаещи се от допълнително проучване и изясняване.
През май 2015 година Съветът обсъди предложение за изменения в МСФО 8 Оперативни
сегменти. През октомври 2016 година Съветът, в резултат на изследването на възникналите
проблеми, обсъди следните два въпроса, нуждаещи се от уточняване:
 последователното идентифициране на сегментите на отчитане; и
 брой на отчетените позиции по отделни редове.
Съветът реши в порядък на работни хипотези да измени МСФО 8 Оперативни сегменти,
така че [5]:
 с последователното определяне на сегментите на отчитане да се изисква предприятието да обясни как и защо сегментите на отчитане във финансовия отчет се различават
от тези, включени в коментара на ръководството или други части на годишния доклад или от друга информация, публикувана заедно с финансовия отчет. Целта на това
обяснение е да помогне на потребителите на финансовия отчет да разберат взаимовръзката между различните бази на сегментиране във финансовия отчет и коментара
на ръководството или в други части на годишния доклад на предприятието.
 да се включи в МСФО 8 Оперативни сегменти напомняне, че предприятието може да
оповестява информация по сегменти, извън тази, която е обект на преглед или редовно се предоставя на лицето, вземащо основните оперативни решения, ако тази информация помага на предприятието да изпълни основната цел, посочена в параграфи
1 и 20 от стандарта;
 тази допълнителна информация по сегменти може да включва информация, която не
се предоставя регулярно на лицето, вземащо главните оперативни решения; и
 да запази само сегашните насоки в МСФО 8 Оперативни сегменти относно вида информация по сегменти, която би била от полза за удовлетворяване на тази основна
цел.
На 29 март 2017 г. СМСС публикува за обществено обсъждане проект за изменения и
подобрения на МСФО 8 Оперативни сегменти. Предложените подобрения в проектопредложението включват следните изменения:
 да се изяснят и да се подчертаят критериите, които трябва да бъдат спазени преди да
бъдат обединени два оперативни сегмента;
 да се изисква от компаниите да оповестяват длъжността и ролята на лицето или групата, изпълняващи функцията на ръководител, вземащ главните оперативни решения; и
 да изисква от компаниите да предоставят информация в бележките към финансовите
отчети, ако отчетните сегменти във финансовите отчети се различават от сегментите,
посочени другаде в годишния доклад и придружаващите го материали.[6]
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Направените предложения за изменения и подобрения бяха отворени за обществено обсъждане в срок до 31 юли 2017 г. Съветът на свое заседание, проведено на 14 ноември 2017 г.,
обсъди обобщение на становищата (76 писма с коментари), получени като обратна информация
относно предложените изменения и подобрения в МСФО 8 Оперативни сегменти.
По-нататък в изложението ще спрем вниманието си в по-конкретен план на проблемите
и възможните решения, предложени в проекта за изменения и подобрения и на обобщението на становищата от общественото допитване относно тези предложения.
Един от проблемите, идентифициран при прегледа след въвеждането на МСФО 8 Оперативни сегменти, е свързан със затрудненията на съставители на финансови отчети при
идентифицирането на ръководителя, вземащ главните оперативни решения в предприятието. Според параграф 5 от стандарта, една от характеристиките, определяща оперативния
сегмент като компонент на предприятието е, че резултатите от дейността на сегмента се
преглеждат редовно от ръководителя, вземащ главните оперативни решения. Следователно
идентифицирането на този ръководител има ключова роля при определяне на оперативните
сегменти. Важен проблем по отношение на решенията за разпределянето на ресурсите към
оперативните сегменти, взети от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, е
доколко ролята на ръководителя е основно стратегическа или основно оперативна. Длъжността на ръководителя, вземащ главните оперативни решения, се отнася до оперативните
решения. Предприятията често посочват борда на директорите за ръководител, вземащ
главните оперативни решения. На практика, бордът основно е фокусиран върху стратегическите решения, докато оперативните решения се правят на по-ниско ниво, например от
мениджъра на сегмента, който е пряко отговорен и поддържа контакт с борда, идентифициран като ръководител, вземащ главните оперативни решения. Това показва, че разпределянето на ресурси към и оценяването на резултатите от дейността на сегментите не винаги
може да се извършва от едни и същи лица или при използването на една и съща информация. Също така в параграф 7 от МСФО 8 Оперативни сегменти е посочено, че често ръководителят, вземащ главните оперативни решения в предприятието е неговият главен изпълнителен или главен оперативен директор, но може да бъде и група от изпълнителни директори
или други. В съответствие с местните изисквания за корпоративно управление в различните
държави, управленската структура на предприятията може да бъде различна и това затруднява идентифицирането на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. Предприятието може да определи борда на директорите като ръководител, вземащ главните оперативни решения. Въпреки това, този борд на директорите, може да включва членове без право на глас. В резултат на това, тъй като оперативните сегменти се идентифицират въз основа на информацията, използвана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения,
съществува риск в такива случаи оповестяването на оперативния сегмент да се основава на
по-малко подробна информация. Присъствието на директорите без право на глас в орган,
определен за главен оперативен ръководител, изглежда несъответстващо на отговорностите
им в областта на корпоративното управление. Това предполага, че може да съществува
известно объркване, породено от дефиницията в стандарта, както и че решенията, които се
прилагат при идентифицирането на ръководителя, вземащ главните оперативни решения в
предприятието, може да са довели до намаляване на броя на оперативните сегменти, като по
този начин не се постига основната цел на МСФО 8 Оперативни сегменти, описана в параграф 1.
СМСС предложи в проекта за изменение на МСФО 8 Оперативни сегменти посочения
по-горе проблем да се реши чрез следните промени:
1. Да се изясни, че ръководител, вземащ главните оперативни решения е функция, която
се състои в това единствен да взема оперативни решения и решения относно разпределяне
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на ресурси към и оценяване на резултатите от дейността на оперативните сегменти и не е
непременно мениджър с конкретна длъжност.
2. Функцията на ръководителя, вземащ главните оперативни решения може да бъде изпълнявана от лице или група – това ще зависи от начина на управление на предприятието и
може да бъде повлияно от изискванията за корпоративно управление.
3. Дадена група може да бъде определена като ръководител, вземащ главните оперативни решения, дори ако включва членове, които не участват във всички решения, взети от
групата, т.е. членовете без право на глас.
4. Идентичността на ръководителя, вземащ главните оперативни решения да бъде оповестена.
Почти всички участници в общественото обсъждане на проекта за изменения и подобрения подкрепиха намеренията на Съвета да предостави яснота при идентифицирането на
ръководителя, вземащ главните оперативни решения в предприятието. Преобладаваща част
от тях смятат, че те биха довели до подобрения в сегментното отчитане в сравнение със сега
действащия МСФО 8 Оперативни сегменти. Съставителите, счетоводните фирми, счетоводните асоциации, регулаторите и съставителите на национални счетоводни стандарти обаче
поискаха повече насоки по предложенията, например какво представлява оперативно решение и какво представлява стратегическо решения. Изразиха и загриженост, че може да бъде
трудно да се осигури специфична насока за това как да се идентифицира ръководителя,
вземащ главните оперативни решения, тъй като предприятията имат различни управленски
структури. Изтъкнаха и безпокойство, че разходите, свързани с прилагането на предложените изменения надвишават ползите.
Исканията за повече насоки маркират липсата на определение за оперативни решения в
постановките на МСФО 8 Оперативни сегменти. Понастоящем няма и дефинирана разлика
между стратегическо и оперативно решение. Това обуславя още една неяснота, която пречи
за по-доброто прилагане на стандарта. Като цяло участниците в общественото обсъждане на
проекта за изменения и подобрения, се съгласиха, че оповестяването на идентичността на
ръководителя, вземащ главните оперативни решения в предприятието, би предоставило
полезна информация за нивото, на което се вземат решенията и би дало полезен поглед
върху това как се управляват активите на предприятието.
Разширяването на определението за ръководител, вземащ главните оперативни решения,
намаляването на нивото в организационната структура на предприятието, на което може да
бъде идентифициран и изискването за оповестяването му е в полза на потребителите на
финансовите отчети, защото може да доведе до увеличаване на броя на отчетните сегменти
и да подобри работата на стандарта.
Друг проблем е фиксиран от инвеститори и регулатори и той касае непоследователността при идентифицирането на оперативните сегменти на предприятието. При прегледа след
въвеждането на стандарта, Съветът установява, че често в практиката сегментите, отчетени
във финансовите отчети се различават от тези, които са включени в коментарите на ръководството или при представянето на друга финансова информация. Това не само затруднява
потребителите на финансовите отчети да разберат оповестената сегментна информация, но
поражда недоверие и съмнения в тях относно нейната достоверност и точност. От друга
страна, когато предприятията определят различни отчетни сегменти в различните документи, регулаторите на ценни книжа също изразяват притеснения и загриженост, че сегментната информация е противоречива и непоследователна и често я оспорват и отхвърлят.
С цел да се засили използвания в МСФО 8 Оперативни сегменти управленски подход, да
се спази последователността при определянето на отчетните сегменти, да се избегнат безпокойствата на потребители и регулатори и да се увеличи достоверността на осигурената
сегментна информация, СМСС предложи този проблем да бъде решен като се изиска от
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предприятието да се оповести в бележките към годишните финансови отчети обяснение на
причините за разликата в отчетните сегменти, посочени в тях в сравнение със сегментите,
посочени в други части на годишния доклад на предприятието, ако има такава разлика.
Годишният доклад на предприятието, съгласно предложените изменения в МСФО 8 Оперативни сегменти, е набор от документи, който [7]:
 е публикуван приблизително по същото време, по което и годишните финансови отчети на предприятието;
 представя годишните резултати на предприятието на ползвателите на неговите финансови отчети; и
 е публично достъпен, например, на интернет страницата на предприятието или в подадените документи, изискващи се от съответните регулаторни органи.
Годишният доклад, в допълнение към годишния финансов отчет, може да включва коментар на ръководството, прессъобщения, предварителни анотации, презентации за инвеститори и подавана информация за регулаторни цели.
С предложеното решение от предприятието ще се изисква да сравни информацията за
отчетните сегменти, представена във финансовите отчети с цялостната информация, която
то оповестява за дейността си. Такова сравнение е наложително, тъй като годишният финансов отчет не е единствения източник на сегментна информация, която ползвателите на
годишните финансови отчети използват при оценка на дейността на предприятията.
Предложението на Съвета да се изиска обяснение в бележките към финансовите отчети,
когато сегментите, отчетени от предприятието във финансовите отчети се различават от
сегментите, включени в другите части на годишния доклад, би било ново изискване за оповестяване в МСФО 8 Оперативни сегменти. То получи значителен брой коментари от участниците в общественото обсъждане. Инвеститорите като цяло подкрепиха предложението,
защото често откриват разлики между сегментната информация в различните отчети и документи на предприятието. Регулаторните органи също подкрепиха предложението. Някои
от тях отбелязаха, че несъответствието по принцип не е проблем в тяхната юрисдикция, тъй
като липсата на последователност би предизвикало въпроси от страна на регулатора и отхвърляне на предоставената информация. За разлика от одобрението на инвеститори и регулаторни органи, съставителите на финансовите отчети, съставителите на национални счетоводни стандарти, счетоводните фирми и асоциации не изразиха съгласие с предложението
за оповестяване на обяснение за разликите, по следните причини:
1) те изтъкнаха, че обясненията на различията в информацията, съдържаща се във финансовите отчети и другите части на годишния доклад, са извън финансовите отчети и че
гарантирането на последователност е роля на регулаторните органи; и
2) те изразиха загриженост, че предложението ще създаде прецедент извън сегментното
отчитане да се съгласува информацията между финансовите отчети и другите части на годишния доклад.
Параграф 14 от Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови
отчети гласи, че "доклади и отчети, представяни извън финансовите отчети, са извън обхвата на МСФО"[2]. Следователно информацията извън финансовите отчети, съдържаща се в
другите части на годишния доклад е в юрисдикцията на регулаторните органи. Предложението рискува да създаде прецедент при бъдещи изменения в МСФО да се изисква от предприятията да обяснят други различия между информацията във и извън финансовите отчети. Възникна въпросът дали предложението на Съвета може да доведе до разширяване обхвата на отговорността на одиторите за информацията, отчетена извън финансовите отчети и
по този начин да увеличи разходите за съставителите.
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Регулатори, съставители, счетоводни фирми и счетоводни асоциации поискаха насоки за
прилагане на термина "годишен доклад на предприятието". Тези насоки и разяснения трябва да отговорят на следните допълнителни въпроси:
 каква информация представлява годишния доклад на предприятието?
 какво означава "публикуван приблизително по същото време"?
 какво представлява "сегмент" в другите части на годишния доклад?
 какви видове разлики биха изисквали за оповестяване (например, разликите, които
възникват от различни обединявания на сегменти)?
Съответствието между сегментната информация, представена във и извън финансовите
отчети, има ключово значение за потребители на финансовите отчети. МСФО 8 Оперативни
сегменти регламентира изискванията за отчитане на финансова информация по сегменти
относно различните бизнес дейности на предприятието, налагайки управленския подход.
Следователно, за да се постигне съответствие между сегментната информация, включена
във финансовите отчети и тази, която е включена в другите части на годишния доклад на
предприятието, подхода "през очите на мениджмънта" трябва да се прилага и за тях. Някои
от тези отчети и документи са под юрисдикцията на различни регулаторни органи и институции, което поражда необходимост от предприемане на общи действия и мерки за налагане
на този подход при оповестяване на информация за дейността на предприятието по оперативни сегменти. Това ще повиши качеството и ползите на сегментната информация и ще
увеличи доверието на ползвателите на финансовите отчети. Същевременно, няма да разшири обхвата на отговорността на одиторите за информацията, отчетена извън финансовия
отчет, с което няма да увеличи разходите на предприятието.
Третият проблем, идентифициран вследствие на обратната връзка при прегледа на изпълнението се състои в това, че МСФО 8 Оперативни сегменти, се прилага трудно при обединяване на оперативни сегменти. Една от ключовите преценки, които ръководството на
предприятието трябва да направи при подготовката и оповестяването на сегментна информация, е прилагането на критериите за агрегиране на оперативни сегменти. Осигуряването
само на един пример, процента на брутния марж, посочен в параграф 12 от МСФО 8 Оперативни сегменти, не е достатъчен за оценка на това дали два сегмента имат сходни дългосрочни резултати от дейността. Възможно е два сегмента да имат едни и същи дългосрочни
средни брутни маржове и все пак да имат различни икономически характеристики. Това
обуславя необходимостта от вземане предвид на няколко измерители на дългосрочен резултат от дейността, което би дало по-цялостна оценка дали обединяването е било удачно.
Всичко това налага да се изяснят максимално критериите за агрегиране на оперативни сегменти. За тази цел, СМСС предложи следното решение:
1. В постановките на стандарта да се преструктурират критериите за обединяване, за да
се подчертае, че всички изисквания, посочени в параграф 12, трябва да бъдат едновременно
изпълнени.
2. Да се идентифицират оперативните сегменти като имащи сходни икономически характеристики, само ако са сходни в редица измерители на дългосрочен резултат от дейността.
3. Да бъдат добавени допълнителни примери, като сходно дългосрочно нарастване на
приходите и сходна дългосрочна възвращаемост на активите.
Участниците – инвеститори и регулатори, в общественото обсъждане на предложения
проект за изменения и подобрения в МСФО 8 Оперативни сегменти като цяло одобриха
предложението на Съвета. Повечето съставители, съставителите на национални счетоводни
стандарти, счетоводните фирми и счетоводните асоциации също подкрепиха предложението, но поставиха нови въпроси и изискаха насоки, като например:
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 Как да оценят подобните икономически характеристики? Как би трябвало предприятията да измерват сходните икономически характеристики? Трябва ли преценката да
е на ръководството, въз основа на неговото разбиране за най-подходящите мерки
(например, тези, които ръководителя, вземащ главните оперативни решения, използва при оценяването на резултатите от дейността и разпределянето на ресурсите към
отделните сегменти) ?
 Какво означава термина "дългосрочен резултат от дейността"? Трябва ли резултатите
от дейността да са сходни на дългосрочна годишна база или е достатъчно дългосрочната средна стойност да е сходна?
Прекомерното обединяване на оперативни сегменти не осигурява смислен поглед върху
резултатите от дейността на различните компоненти на предприятието. Предложеното изменение, с което се изяснява, че всички критерии в параграф 12 от МСФО 8 Оперативни
сегменти трябва да бъдат едновременно изпълнени, преди оперативните сегменти да бъдат
обединени, осигурява/насърчава спазването на правилата при прилагането на критериите за
агрегиране, така че то да бъде възможно най-подходящо и удачно.
През септември 2017 г., Съветът по стандарти за финансово отчитане на САЩ (FASB)
реши да добави към своя работен план проект относно сегментното отчитане, който ще се
фокусира върху подобрения в две области: критериите за обединяване на оперативни сегменти и някои изисквания за оповестяване. Тези проблемни области продължават да бъдат
обект на допълнителни проучвания и изясняване.
Като проблемна област при прилагането на МСФО 8 Оперативни сегменти е определено
и оповестяването на информация за определени позиции. За по-пълна и по-детайлна картина относно резултатите по оперативни сегменти от дейността на предприятията, за поголяма разбираемост и сравнимост на сегментната информация, както и за намаляване на
информационната асиметрия между управленските органи на предприятията и потребителите на неговите финансови отчети, по силата на параграфи 23 и 24 на стандарта, предприятията оповестяват определен брой позиции за всеки отчетен сегмент, ако конкретните суми
са преглеждани от и редовно предоставяни на ръководителя, вземащ главните оперативни
решения. В резултат на прегледа след въвеждането на МСФО 8 Оперативни сегменти, много потребители на финансови отчети заявиха пред Съвета като обратна информация, че
позициите изброени в посочените параграфи, не осигуряват необходимата им за сравнения
между предприятията информация. Те отбелязват също, че е трудно да се реши кои конкретни позиции да се изискват, тъй като някои от тях са по-подходящи за едни отрасли, отколкото за други. Както многократно се подчерта, МСФО 8 Оперативни сегменти се основава на управленския подход, което означава, че всяка осигурена и оповестена счетоводна
информация, е преглеждана от или редовно предоставяна на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. Съветът предложи във връзка с това, да се изясни, че предприятието може да оповестява допълнителна информация, извън регламентираната в параграфи 23
и 24 и в несъответствие с управленския подход, само ако тя помага на предприятието да
изпълни основната цел на стандарта.
Като цяло инвеститорите изразиха в своите коментари подкрепа за намерението на
СМСС да осигури изрично изясняване, че предприятието може да оповестява допълнителна
информация, извън регламентираната в параграфи 23 и 24 от стандарта. Становищата на
регулаторите показаха смесени възгледи. Тези от тях, които не одобряват предложението,
посочиха че:
o оповестяването на такава допълнителна информация е извън управленския подход.
o някои изразяват загриженост, че предложението може да даде възможност за арбитраж на оповестяването, особено при използването на мерки, които не са в съответствие с Общоприетите счетоводни принципи на САЩ ( GAAP ).
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По-голяма част от съставителите, съставителите на национални счетоводни стандарти,
счетоводните фирми и счетоводните асоциации подкрепиха предложеното от СМСС изяснение. Някои представители на тази група не се съгласиха с предложението и изтъкнаха
следните причини:
 информацията, която не е преглеждана или редовно предоставяна на ръководителя,
вземащ главните оперативни решения в предприятието, може да не е полезна на потребителите на финансовите отчети;
 включването на допълнителна информация противоречи на управленския подход в
МСФО 8 Оперативни сегменти;
 Международните стандарти за финансово отчитане мълчаливо предполагат, че предприятията могат да оповестяват допълнителна информация;
 предприятията трябва да бъдат внимателни при увеличаване на оповестяванията,
особено при използването на мерки, които не са в съответствие с GAAP.
Съветът също предложи в проекта за изменения и подобрения на МСФО 8 Оперативни
сегменти да се включи и изяснение, че предприятията трябва да обясняват достатъчно подробно изравняващите позиции, за да дадат възможност на ползвателите на финансовите
отчети да разберат естеството на съгласуването на позициите между сегментната информация и информацията, отчетена във финансовите отчети. Това предложение е изяснение на
сега действащия МСФО 8 Оперативни сегменти, който в параграф 28 изисква всички съществени изравняващи позиции да са отделно идентифицирани и описани.
Като цяло инвеститорите и регулаторите подкрепиха предложението да се подобри
обяснението на естеството на отделните изравняващи позиции. Повечето съставители на
национални счетоводни стандарти, предприятията, съставители на финансови отчети, счетоводните фирми и асоциации също подкрепиха това изяснение.
Съветът по стандарти за финансово отчитане на САЩ (FASB) вече добави към работния
си план проект, отнасящ се до форматите на съгласуване/изравняване между сегментната
информация и информацията във финансовите отчети.
В практиката понякога предприятията променят отчетните сегменти в течение на годината. В тези случаи инвеститорите трябва да изчакат до приключването на финансовата
година и изготвянето на годишните финансови отчети, за да видят ефекта върху сравнителната информация. Съветът предложи проблемите, касаещи промените в сегментирането, да
бъдат решени чрез по-ранно предоставяне на междинна информация. В първия междинен
отчет, който следва промяна в състава на подлежащите на отчитане сегменти на предприятието, то да предоставя преизчислена сегментна информация за междинните периоди както
на текущата година, така и за предходните години, освен ако информацията не е налична и
разходите за нейното осигуряване биха били прекомерни. По този начин потребителите на
финансовите отчети ще разполагат с изключително важната и значима за тях сегментна
информация, представена на една и съща база за текущи и предходни периоди.
Становищата на инвеститорите, получени под формата на коментари, при общественото
обсъждане на проекта за изменения и подобрения на МСФО 8 Оперативни сегменти, показаха подкрепа за това предложение. Някои инвеститори обаче изразиха безпокойство, че
предприятията могат да се възползват от "теста за прекомерни разходи" ( освен ако информацията не е налична или разходите за нейното осигуряване биха били прекомерни), с цел
да се избегне предоставянето на преизчислена междинна информация. Като цяло регулаторите и по-голямата част от съставителите, счетоводните фирми и асоциации подкрепиха
това предложение, но поставиха някои въпроси. Тази част от съставителите, съставителите
на национални счетоводни стандарти, счетоводните фирми и асоциации, които не са съгласни с това предложение, посочиха следните причини:
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 разходите и усилията на съставителите, които ще трябва да подготвят много информация в кратък период от време;
 разходите на съставителите за прилагане на изискването, които ще трябва да променят настоящите си практики;
 липсата на подобно изискване за преизчислена тримесечна информация за всички
междинни периоди, както на текущата финансова година, така и на предходните финансови години, за промени в счетоводните политики и корекция на грешки; и
 приносът на преизчислената информация за претоварване с информация ползвателите на финансовите отчети.
Становищата, получени при Прегледа след въвеждането на МСФО 8 Оперативни сегменти показаха, че анализът на сегментните тенденции е важен инструмент за потребителите на финансовите отчети. Много инвеститори и анализатори моделират данни, събирани за
няколко години, за да предвидят бъдещите резултати от дейността на отделните оперативни
сегменти на предприятието. За други инвеститори информацията за предходната година е
по-важна от информацията за няколко години назад и те не са съгласни когато предприятието промени сегментите през годината, да изчакат края ѝ, за да видят ефекта. Всичко това
показва, че промяната в отчетните сегменти на предприятието е от изключителна важност
за потребителите на финансовите отчети, а преизчислената, вследствие промяната, сегментна информация би била по-достоверна и полезна.
С Проекта за изменения и подобрения на МСФО 8 Оперативни сегменти, предложен от
СМСС през месец март 2017 година, бяха предложени възможни решения на проблемните
области. Нивото на конвергенция, постигнато при издаване на стандарта през 2006 г. не би
се променило. Управленският подход също се запазва, тъй като той е в основата и на двата
стандарта, както на МСФО 8 Оперативни сегменти, така и на американския стандарт SFAS
131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information, регламентиращ отчитането по сегменти. Същевременно, с подобренията в стандарта Съветът гарантираше, че
ползите от измененията надвишават разходите, които те биха създали. Това от своя страна е
свързано с основното ограничение, че ползата от информацията по сегменти трябва да превишава разходите за нейното осигуряване. Със съществуването на това основно ограничение "се налага да се съобразяват съставителите на счетоводни стандарти, предприятията,
изготвящи финансови отчети, както и потребителите на информацията от тях"[4,с.599].
Важно е да отбележим също, че "оценяването на ползата и разходите в основата си е процес
на преценка, свързана с конкретни обстоятелства, и е трудно да се приложи универсален
тест за полезност на информацията"[3,с.114]. Поради това "един от съществените проблеми
в тази насока е да се постигне оптимално съчетаване на интересите на предприятието и на
външните потребители на информация"[3,с.114].
Предложените решения на идентифицираните проблемни области при прилагането на
МСФО 8 Оперативни сегменти са насочени към повишаване качеството на оповестяваната
счетоводна информация. Целта е тя да стане по-детайлна, достоверна, последователна,
прозрачна и точна. Това неизменно допринася за нарастване на инвестиционната привлекателност на предприятието, което я оповестява, както и до увеличаване на неговата конкурентоспособност в съвременните условия на нарастваща глобализация.
Повечето инвеститори оцениха предприетите от СМСС действия относно сегментните
оповестявания. Те подкрепиха предложенията на Съвета, но биха искали повече значими
промени. Някои считат, че загубата на информация относно отделните дейности на предприятията се дължи на управленския подход. Регулаторите подкрепиха направените предложения, но биха искали повече насоки относно: идентифицирането на ръководителя, вземащ
главните оперативни решения; разликата между оперативни и стратегически решения и
дефиницията на годишен доклад на предприятието. Съставителите на финансови отчети,
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съставителите на национални счетоводни стандарти, счетоводните фирми и асоциации подкрепиха някои предложения, но биха искали още пояснения и насоки на всички предложени
изменения, особено относно идентифицирането на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. Те не подкрепиха предложението за свързване сегментите, отчетени във
финансовите отчети със сегментите, посочени в другите части на годишния доклад на предприятието.
Смесените реакции и становища на участниците в общественото обсъждане на проекта
за изменения и подобрения показаха, че оповестяваната информация за дейността по оперативни сегменти е от изключителна важност и значение за тях. Нейното осигуряване и оповестяване, въз основа на съвременните регулаторни изисквания, поражда редица проблеми
и не отговаря напълно на нуждите на потребителите на финансовите отчети. Наложително е
да се приемат изменения и подобрения в постановките на МСФО 8 Оперативни сегменти, за
да се повиши качеството на сегментната отчетност.
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Резюме
Повода за написването на тази статия беше относителната липса на литература на български език
по темата, както и скромни материaли по този въпрос. Основните ѝ цели са представянето на качеството ловкост на контрола, като съвременно, модерно и про активно, да се обозначат правилните стъпки, добрите стил и структура при създаването на съвременни контролни дейности. Направена е класификация на видовете свойства на качеството ловкост на контролната функция, обхванати са процесът на тяхното създаване, добрите практики и такива, които не се препоръчват. Изброени са необходимите компоненти, които трябва да притежава една съвременна и действаща финансово контролна
система. Критичните обзори предполагаемо анализират силните и слабите страни, отворените въпроси на изследването, след изучаването на състоянието на проблема и научното съдържание. Критичният обзор прави опит правилно да опишат, после да анализират и накрая да обсъдят резултатите от
научните изследвания, което при благоприятен резултат води до критична оценка и като резултат до
конструктивна интерпретация на избрания документ/документи. Приносът на тази разработка се състои в обобщаване и включване на нова качествена характеристика, към съществуващите към настоящият момент свойства на контролната функция, съвременни възгледи и развитие.
Ключови думи: ловкост, финансов контрол, вътрешен контрол, качества на контрола
Summary
The reason for writing this article was the relative lack of literature in Bulgarian on the subject, as well as
modest material on this subject. Its main objectives are to present the quality of control agility, as modern,
modern and proactive, to identify the right steps, the good style and structure in the creation of contemporary
control activities. A classification of the types of properties of the quality of the control function has been
made, the process of their creation, the good practices and those that are not recommended are covered. The
necessary components that need to have a modern and effective financial control system are listed. Critical
horizons are supposed to analyze the strengths and weaknesses, open questions about the study, after learning
the state of the problem and the scientific content. A critical review of the experiment is correct to describe,
after analyzing, and in order to observe the results of the scientific research, which leads to a critical
evaluation with a good result and as a result of a constructive interpretation of the selected document /
documents. The result of this development is to summarize and integrate a new quality characteristic, to the
current features of the control function, the modern trends and development.
Резюме
Причиной написания этой статьи было относительное отсутствие литературы на болгарском языке
по этому вопросу, а также скромные материалы по этому вопросу. Его главные цели – представить
качество управляющей ловкости, как современного, современного и проактивного, для определения
правильных шагов, хорошего стиля и структуры при создании современных контрольных мероприятий. Была сделана классификация типов свойств качества контрольной функции, охвачены процесс их
создания, хорошие практики и те, которые не рекомендуются. В списке перечислены необходимые
компоненты, которые должны иметь современную и эффективную систему финансового контроля.
Критические обзоры предполагают анализ сильных и слабых сторон, открытые вопросы исследования, изучение состояния проблемы и научного содержания. Критический обзор пытается правильно
1
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описать, а затем проанализировать и в конечном итоге обсудить результаты исследования, результатом которого является критическая оценка и, как результат, конструктивная интерпретация выбранного документа / документов. Вклад этой работы заключается в обобщении и включении новой качественной характеристики в существующие функции контрольной функции, современные перспективы и
развитие.

Въведение
Дискусиите относно качествата на контролната функция са винаги актуални и от позицията на съвременната динамика на икономическо развитие придобиват все по-ново измерения.
Способност на човека да съгласува (координира) своите движения и действия по време,
пространство и усилие, адекватно на двигателната задача.1
Синоними
умение, умелост, вещина, сръчност, майсторство, похват, похватност, техника, леснота,
гъвкавост, пъргавина
Други тълкувания:
 жонгльорство, фокусничество, ловка измама;
 подвижност, живост, пъргавост, бързина;
 изкуство;
 находчивост, талант;
 трик; изкусност
 умение, умелост, вещина, сръчност, майсторство, похват, похватност, техника, леснота, хитрост.
В световната лексика можем да срещнем различни определения за думата ловкост, а в
повечето от случаите става дума за характеристика при движението на човешкото тяло, като
една комплексна система от органи. В този смисъл можем да възприемем всяка организация, като жив действащ организъм, способен на всеки тип реакция. Като образец за това
определение, смятам за най-пълна тази от:
Ловкост или пъргавината е способността да се промени ефективно позицията на тялото
и изисква интегрирането на изолирани умения за движение, като се използва комбинация от
равновесие, координация, скорост, рефлекси, сила и издръжливост. Ловкост е способността
да се промени посоката на тялото по ефективен и ефективен начин и за да се постигне това
изисква комбинация от
• равновесие – способността да поддържаме равновесие, когато сме неподвижни или
движещи се (т.е. да не падаме) чрез координираните действия на нашите сетивни функции
(очи, уши и собствени рецептори в нашите стави);
• статично равновесие – способността да се запази центърът на масата над основата на
опората в стационарна позиция;
• динамично равновесие – способността да се поддържа баланс с движение на тялото;
• скорост – способността бързо да се движи цялото тяло или част от тялото;
• сила – способността на мускулната или мускулната група да преодолее резистентност;
и накрая,
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• координация – способността да се контролира движението на тялото в съдействие на
сетивните функции на тялото (напр. При улавяне на топка [координация на топката, ръката
и очите]).
Единна архитектура
Едно от най-големите предизвикателства е обединяването на финансите, счетоводството
и планирането. Всяка система има свои собствени процеси, собствена сигурност и собствена версия на "данните", които почти никога не са завършени или синхронизирани един с
друг. Това води до значително време, изразходвано за съгласуване и управление на данните,
а наричаме тези системни силози, обхванати в полето на финансовия контрол. Тези системи
безпроблемно работят заедно, като използват бизнес процеси, които лесно се разпростират
върху тях, като използват един и същ набор от данни. Сега професионалистите в областта
на финансите, счетоводството и контрола имат необходимост ловкост, едно от качествата,
което ги предпазват от това да търсят информация, разпространявана в различни офлайн
електронни таблици, сървъри и бази данни.
Основните принципи на финансовия контрол са следните:
1. Принципът на законност при финансиране на дейности отразява във факта, че целият
процес на създаване, разпространение и използване на средства от фондове, уредени със
подробни правила за финансово право, чието спазване се гарантира от възможността за
прилагане на нарушителите на държавната принуда. 1
2. Принципът на прозрачност при осъществяването на финансова дейност се проявява в
процеса на привеждане на вниманието на гражданите, включително чрез медиите, съдържанието на различните финансови проекти – планирани актове, приети доклади относно тяхното изпълнение, резултатите от проверки и одити на финансовите дейности и т.н.
3. Независимостта на контрола следва да бъде осигурена от финансовата независимост
на надзорния орган, по-дълъг от мандата на избраните ръководители на контролните органи
и учредяването на техния статут.
4. Обективност и компетентност означава стриктно спазване от страна на инспекторите
на действащото законодателство, високо професионално ниво на контролните органи въз
основа на строго установени стандарти за извършване на одиторската работа.
5. Принципът на отговорност предполага съвестно отношение на служителите на органите за финансов контрол към техните служебни задължения.
6. Прилагането на принципа на очертаване на функциите и правомощията е липсата на
дублиране в дейността на органите за финансов контрол.
7. Принципът на планиране при изпълнението на финансовата дейност означава, че
всички финансови дейности на държавата се основава на цялата финансова система – план
за документи, чиито структура, подготовката ред, одобрение, изпълнение, определен в съответните нормативни актове.
8. Принципът на последователност означава единството на правната рамка, установяването на периодичност при провеждането на някои мерки за финансов контрол.
Държавният финансов контрол е предназначен да изпълнява финансовата политика на
държавата, да създава условия за финансово стабилизиране, докато корпоративният финансов и вътрешен контрол е пряко насочен към фирмените интереси, то и в двата варианта е
немислимо осъществяването на контролна дейност, без качеството ловкост на контрола
чрез адекватност по всички направления. Възпроизвеждането на пространствени, мощни и
1
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временни параметри на въздействие се проявява в точността на изпълнението на контролните действия.
Новите технологии предлагат гъвкавост в области, където преди това имаше малко или
изобщо нямаше. Планирането и бюджетирането са особено засегнати. Докато тези два процеса бяха проведени през определени периоди от време, те се очаква да бъдат непрекъснати.
Това е известно и в някои научни среди се ползва, като "прогноза за проследяване". Друг
вид промяна, която лидерите трябва да приспособят, е преразпределянето на ресурси, което,
подобно на прогнозите за подвижния състав, изисква гъвкавост. 1
Поради това изграждането на гъвкавост в контрол, бизнеса изисква адаптивнос, бързина
и гъвкавост при контрола на и кибернетичната сигурност, всичките синоними на ловкост.
Тези "неконвенционални контроли", както са обозначени от съвременно естество, ще трябва
да са проектирани и приспособени, за да отговорят на редица възникващи заплахи.
Тези механизми осигуряват основа за демонстриране на дължимата грижа на регулаторните органи, одиторите, оценителите на сигурността и заинтересованите страни. Те често се
основават на установени рамки, ориентирани към привеждане на бизнес и ИТ практики в
съответствие с изискванията на специфични стандарти и др.
Въпреки че конвенционалните рамки за контрол са необходимо изискване, те не са достатъчни, за да се избегнат сериозни нарушения на сигурността. Пейзажът на заплахите се
развива твърде бързо. Заплахите на рисковете от измами реагират на промените в контрола,
инвестират в нови начини да ги заобиколят и споделят информация на криминални форуми,
търсейки слепи места, на които могат да се възползват.
Ловкостта е способността бързо да се усетят промените и да се адаптира системата към
външни и вътрешни промени, за да постигнете подходящи резултати по продуктивен и
рентабилен начин. Да бъдеш ловък, е начинът на мислене, основан на набор от ключови
ценности и принципи, създадени, за да дадат възможност за съвместна работа и да донесат
стойност чрез подход на хората на първо място. 2
Бързината се изразява чрез набор от способности за координация, както и способността
да се извършват контролни действия с необходимата амплитуда на дейностите. Сръчността
се осъществява чрез преподаване на финансови и управленски контролни действия и решаване на текущи задачи, които изискват постоянна промяна в структурата на действията. При
обучението задължителното изискване е новостта на контролните въздействия, упражнение
и условията за неговото прилагане. Елементът на новостта се подкрепя от трудностите при
координирането на действието и от създаването на външни условия, които създават определени трудности. Решаването на финансово, счетоводните и контролни задачи предполага
изпълнението на усвоените функционални действия в непознати ситуации.
Координационната способност е способността на системите най-съвършено, бързо, целесъобразно, икономично, точно и интелигентно да разреши контролните задачи в случай
на сложни и неочаквани ситуации. Възможностите за координация са свързани със способността за управление на действията в пространството и времето и включват:
 пространствена ориентация – пространствената ориентация предполага: точност на
възпроизвеждане на движението по пространствени, мощни и времеви параметри;
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 статично и динамично равновесие – Запазване на идеите за параметрите на променящите се външни условия (ситуации) способността да се възстанови движението на
двигателя в съответствие с тези промени.
Контролната система не реагира само на външната ситуация. Тя трябва да вземе предвид
възможната динамика на промяната, да прогнозира предстоящите събития и в тази връзка
да изгради подходяща програма от действия, насочени към постигането на положителен
резултат.
Финансовата сигурност се изразява в собствената ѝ оценка на икономическата сигурност, предвид факта, че много автори си позволяват да се възползват от останалите компоненти и финансова устойчивост в качествената икономическа сигурност. В частност, някои
изследователи В.В. Burtsev, U.M. Осипов и други са склонни да казват, че финансовият
суверенитет на дадена дейност определя важността в стратегическите организации за развитие, така както стратегиите за изпълнение зависят от администрациите на нейните парични
потоци.1
Про активната роля на финансовият контрол трябва да се прояви във всички насоки на
дейността, най-вече в областта на комуникацията, развитието на мрежа за разпространяване
на добри практики, периодични дискусии и развитието на конкретни теми за развитие, с цел
придобиване както на знания, така и на умения. Укрепването и ефективната, работа ще
подпомогне устойчивото развитие на вътрешния и финансов контрол в корпоративният
модел, както и по-добрата защита на инвестиционните ресурси и на финансовите интереси
на организациите, и на на последно място социалната стабилност.
Постоянна връзка със законите, правото и данните от представените реални стойности,
както и добрите практики, обучението и комуникацията могат да намалят 40% от общите
пропуски на системите за финансов и вътрешен контрол. Способност на контрола е да съгласува (координира) своите реакции и действия по време, пространство и усилие, адекватно
на насрещните задачи.2
В тази връзка могат да се обособят някои значителни зависимости относно идентифициране на възможностите.
Слабости на вътрешният и финансовия контрол:
 независимост на счетоводната система;
 липса на надзор над счетоводната система;
 липса на правилна оторизация;
 липса на защита на активите;
 липса на документи и коректна обработка на данни и документи;
 липса на независима оценка;
 липса на отговорност и разпределение на отговорностите
 не достатъчен състав от служители;
 не познаване на процедурите и системите за работа с активи.
Трябва да възникне разумен въпрос: защо тази функция (предоставяне на информация
на ръководството и контрагентите на дружеството за икономическите му дейности) не може
да извърши счетоводното отчитане, което е налично във всички дружества? Има няколко
причини за това.
 Счетоводните данни не винаги съответстват на същността на извършените операции,
т.е. Операцията може да бъде формализирана в счетоводството, а не в действител1
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ност. Например, акционерите ако решат да изтеглят част от печалбата, но не искат да
я изразходват като плащане на дивиденти, защото дружеството официално (а може
би дори фактически) е нерентабилно или не иска да плаща съответните данъци. В този случай оттеглянето на печалбите може да бъде формализирано като издаване на
заем на акционерите. В резултат на това, финансовите отчети на фирмата съдържа
отклонения: в баланса на "висящи" активи (отпуснатия заем), но в действителност не
е заем – капитала на компанията е намалял с точно размера на печалбата. Балансът на
дружеството (сумата на активите / пасивите) е ще бъде надценен;
 Счетоводството не съдържа достатъчно аналитични данни за целите на анализа на
икономическите дейности. В него има твърде малко информация, която може да е
необходима за вземане на решения. Например при отчитането на повечето компании
данните за приходите (брой изпратени стоки или обем на предоставените услуги на
клиенти) не се разбиват по видове продукти – всички приходи се отразяват с една
сума. При данъчната проверка (за която всъщност балансът е изключително важен),
тази информация е достатъчна, т.е. тя се интересува само от размера на дължимите
данъци, но други контрагенти (предимно собственици и мениджъри) вероятно биха
искали да анализират продажбите на компанията много по-дълбоко.
 В компании, които не са абсолютно на светло, счетоводството обикновено се откъсва
от реалността, защото се осъществява единствено с цел да се сведе до минимум размерът на платените данъци към бюджета. В този случай счетоводната информация е
силно изкривена: приходите са подценени, структурата на разходите е изкривена
(например, разходите за труд се отразяват в много подценена сума, за да се минимизират данъците върху заплатите) и т.н. Изключително невъзможно е да се разбере
нещо от такова отчитане на рентабилността на компанията.
 Счетоводството е в катастрофално закъснение в сравнение с реалността. Бизнес
сделки се отразяват в счетоводството строго въз основа на първични документи (търговски фактури, сертификати за предоставяне на услуги, и т.н.), както и документи,
като правило, са изработени от известно време, след като сделката е повече или помалко адекватна и пълната картина възниква само след няколко седмици след края на
отчетния период. Не е изненадващо, тримесечния финансов отчет в съответствие със
закона, за да се представя на данъчната служба на един месец след края на отчетното
тримесечие и година – три месеца по-късно.
Въпреки това, в нашия динамичен и бързо променящ се свят, решенията често трябва да
се направи веднага, веднага да отговарят на искане за информация на компанията, така че
скоростта на информацията, която може да се осигури от счетоводството, да е абсолютно
приемливо. В такива специфични моменти е различима характеристиката ловкост, като
качество на съвременния финансов контрол. Подобен момент се наблюдава и при необходимостта от постоянна адаптация на системите, като тук ловкостта в настройките на системите проявява своят прогностичен или превантивен характер, като създава условия в готовност за поемане на ефекта от промените в условията в аванс.
Конкурентно предимство
Разрушителните технологии бързо променят условията на игра, като намалят бариерите
за влизане. По-зрелите организации са все по-склонни да бъдат изключително сложни и
потенциално бавни за иновации, което може да ги остави да изостанат, когато предоставят
нови решения на своите клиенти. Тези организации се оказват в конкуренция с малкия бизнес и стартиращите фирми, които са в състояние бързо да произвеждат продукти, които
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отговарят на нуждите на клиентите. Тази скорост на промяна ще продължи да кара големите организации да възприемат гъвкаво мислене, за да останат конкурентоспособни и да
запазят съществуващия си пазарен дял. Съществува категорична подкрепа както за предсказуем, така и за гъвкав подход, но все повече се признава, че практикуващите могат да бъдат
най-успешни, ако управляват дейности с подхода, който им е най-подходящ. Можем да
признаем, че съществуват значителни различия между традиционните мениджъри на проекти и агилисти(ловкост): всяка група може да има известни отклонения, но въпреки реалните
или възприемани различия, и двата имат общ интерес към успешните резултати от своят
проект. С увеличаването на конкуренцията и ускоряването на прекъсванията от нови технологии, пазарни смени и социални промени, необходимостта от демонстриране на ловкост е
по-голяма от всякога.
Заключение
Така че, с тази солидна основа, какво всъщност е възможно? В следващия момент това
качество на съвременния финансов контрол – ловкост, разглеждаме като процеса на еволюция и консолидация, и като функция която променя основно този исторически сложен и
отнемащ време процес на такъв, който обслужва изискванията за отчетностa, финансите и
контрола и създава повече стойност за организацията, социална значимост и законност.
След разгледаните качества и някои проблеми, пред съвременният финансов контрол са
поставени някои от следните задачи, в национален план , а защо не и в международен:
 насърчаване на баланса между необходимостта от финансови ресурси и размера на
паричните приходи и средства на националната икономика;
 осигуряване на навременността и пълнотата на изпълнението на финансовите задължения към държавния бюджет;
 идентифициране на вътрешно-производствените резерви за увеличаване на финансовите ресурси, включително за намаляване на разходите и подобряване на рентабилността;
 насърчаване на рационалното използване на материални ценности и финансови ресурси в предприятията, организациите и бюджетните институции, както и правилното управление на счетоводството и отчитането;
 осигуряване на съответствие със законодателството и нормативната уредба, включително в областта на данъчното облагане на предприятията, свързани с различни организационни и правни форми;
 насърчаване на висока възвръщаемост на чуждестранната икономическа дейност на
предприятията, включително валутни операции и др.
От всичко казано по-горе, има две основни заключения.
1. Ако компанията няма система за финансов контрол и отчитане на управлението, тя се
оказва на тъмно и не може да вземе разумно решение, става тромава и не конкурентна. Освен това много контрагенти на компанията се лутат в същата тъмнина, което прави сътрудничеството с компанията застрашено.
2. Като част от сметките за управление на потребителите може да бъде много широко,
тези доклади трябва да бъдат подготвени от стандартните (форма) правила, че който и да е
от контрагентите, когато я прегледа, той може да получи цялата необходима информация,
без допълнителни обяснения и коментари.
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