КРМСФО Разяснение 5: Права за участие във фондове за
извеждане от експлоатация и възстановяване на околната
среда
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане
на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1254/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за
финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово отчитане 11,
Международен стандарт за финансово отчитане 12, Международен счетоводен
стандарт 27 (2011 г.) и Международен счетоводен стандарт 28 (2011 г.)
(текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 ноември 2016 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
Международен стандарт за финансово отчитане 9 (текст от значение за ЕИП)
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2

* Забележка: Измененията съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 се прилагат за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 година.
Препратки

• (Нов - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСФО 10 Консолидирани
финансови отчети;
• (Нов - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСФО 11 Съвместни
предприятия;
• МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки
и грешки;
• (Заличен - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012)
• (Изм. - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСС 28 Инвестиции
в асоциирани предприятия и свързани предприятия;
• (Заличен - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012)
• МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи;
• (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване (както е
преработен през 2003 г.);
• (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) МСФО 9 Финансови
инструменти.
• ПКР-12 Консолидация-предприятия със специално предназначение (както е
преработен през 2004 г.).
Основна информация
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1. Целта на фондовете за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната
среда, наричани за краткост "фондове за извеждане от експлоатация" или "фондове", е да се
отделят активи за финансиране на някои или всички разходи за извеждане от експлоатация на
предприятие (като атомна електроцентрала) или определени съоръжения (като автомобили), или
за предприемането на възстановяване на околната среда (като пречистване на водата или
възстановяване на минен терен), наричани общо за краткост "извеждане от експлоатация".
2. Вноските в тези фондове могат да бъдат доброволни или да се изискват от дадена нормативна
разпоредба или закон.
Фондовете могат да имат една от следните структури:
а) фондове, които са създадени от един единствен вносител за финансиране на собствените му
задължения във връзка с извеждането от експлоатация на определен обект или на много обекти
с различно географско разположение;
б) фондовете, които са създадени с много вносители за финансиране на техните индивидуални
или съвместни задължения във връзка с извеждане от експлоатация, когато вносителите имат
право на възстановяване на разходите за извеждане от експлоатация до степента на техните
вноски плюс всички действителни доходи от тези вноски, намалени с техния дял от разходите за
управление на фонда. Вносителите могат да са задължени да правят допълнителни вноски,
например при несъстоятелност на друг вносител;
в) фондове, които са създадени с много вносители за финансиране на техните индивидуални или
съвместни задължения във връзка с извеждане от експлоатация, когато необходимото ниво на
вноските се базира на текущата дейност на вносителя, а ползата, която извлича този вносител се
базира на миналата му дейност. В такива случаи има потенциално несъответствие между сумата
на вноските, които са направени от вносителя (на базата на текущата дейност) и реализируемата
стойност от фонда (на базата на минала дейност).
3. Такива фондове обикновено имат следните характеристики:
а) фондът се управлява отделно от независими доверители;
б) предприятията (вносителите) правят вноски във фонда, които се инвестират в различни
активи, които могат да включват дългови и капиталови инвестиции и са на разположение за
подпомагане плащането на разходите за извеждане от експлоатация на вносителите.
Доверителите определят, как да се инвестират вноските в рамките на ограниченията, които са
определени в документите, свързани с управлението на фонда, и всички приложими закони или
други нормативни разпоредби;
в) вносителите запазват задължението си за плащане на разходи за извеждане от експлоатация.
Въпреки това разходите за извеждане от експлоатация могат да бъдат възстановени на
вносителите от фонда до размера на по- ниската сума от направените разходи за извеждане от
експлоатация и дела на вносителя от активите на фонда;
г) вносителите могат да имат ограничен достъп или да нямат достъп до излишъка от активи на
фонда над тези, които се използват за покриване на допустимите разходи за извеждане от
експлоатация.
Обхват

4. Настоящото разяснение се прилага за отчитането във финансовите отчети на
вносителя на участията във фондове за извеждане от експлоатация, които притежават следните
две характеристики:
а) активите се управляват отделно (като се държат от отделно юридическо лице или като
отделени активи в друго предприятие); и
б) правото на вносителя за достъп до активите е ограничено.
5. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Остатъчното участие
в даден фонд, което превишава правото на възстановяване на разходи, като например
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договорното право на разпределение, след като възстановяването на разходи е приключило или
при закриване на фонда, може да представлява капиталов инструмент, който е в обхвата на
МСФО 9 и не е в обхвата на настоящото разяснение.
Въпроси

6. Въпросите, които се разглеждат в настоящото разяснение, са следните:
а) как вносителят трябва да отчита участието си в даден фонд?
б) когато даден вносител има задължение да прави допълнителни вноски, например при
несъстоятелност на друг вносител, как трябва да се отчита това задължение?
Консенсус
Отчитане на участието във фонд

7. Вносителят признава своето задължение за плащане на разходите за извеждане от
експлоатация като пасив и да признае своето участие във фонда отделно, освен ако не е длъжен
да плати разходите за извеждане от експлоатация дори ако фондът не извърши плащането.
8. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) Вносителят определя дали има
контрол, съвместен контрол или значително влияние над фонда чрез препратка към МСФО 10,
МСФО 11 и МСС 28. Ако има такъв, вносителят отчита своето участие във фонда съгласно
посочените стандарти.
9. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) Ако даден вносител няма контрол,
съвместен контрол или значително влияние над фонда, той признава правото на възстановяване
на разходи от фонда като възстановяване на разходи съгласно МСС 37. Това възстановяване на
разходи се оценява по по-ниската сума от:
а) сумата на признатото задължение във връзка с извеждане от експлоатация; и
б) дела на вносителя от справедливата стойност на нетните активи на фонда, отнасящи се към
вносители.
Промените в балансовата стойност на правото за получаване на възстановени разходи, различни
от вноските във и плащанията от фонда трябва да се признават в печалбата или загубата за
периода, през който са възникнали тези промени.
Отчитане на задълженията за допълнителни вноски

10. Когато даден вносител има задължение да направи потенциални допълнителни
вноски, например при несъстоятелност на друг вносител или ако стойността на
инвестиционните активи, държани от фонда намалее до такава степен, че те да са недостатъчни
за изпълнението на задълженията на фонда във връзка с възстановяване на разходи, тези
задължения са условни и са в обхвата на МСС 37. Вносителят признава задължение само ако
има вероятност да бъдат направени допълнителни вноски.
Оповестяване

11. Вносителят оповестява характера на своето участие във фонда и всички
ограничения на достъпа до активите на фонда.
12. Когато даден вносител има задължение да прави потенциални допълнителни вноски, което
не се признава като пасив (вж. параграф 10), той прави оповестяванията, които се изискват по
параграф 86 от МСС 37.
13. Когато даден вносител отчита своето участие във фонда съгласно параграф 9, той прави
оповестяванията, които се изискват съгласно параграф 85, буква в) от МСС 37.
Дата на влизане в сила

14. Предприятието прилага настоящото разяснение за периоди, започващи на или след
1 януари 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага настоящото
разяснение за период, започващ преди 1 януари 2006 г., то оповестява този факт.
14А. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
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14Б. (Нов - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСФО 10
и МСФО 11, издадени през май 2011 г., измениха параграфи 8 и 9. Предприятието
прилага тези изменения, когато прилага МСФО 10 и МСФО 11.
14В. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
14Г (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) С МСФО 9,
публикуван през юли 2014 г., се изменя параграф 5 и се заличават параграфи 14А и 14В.
Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 9.
Преходни разпоредби

15. Промените в счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.
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