Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12
Оповестяване на дялови участия в други предприятия
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) № 313/2013 на Комисията от 4 април 2013 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
консолидираните финансови отчети, съвместните предприятия и оповестяването на дялови
участия в други предприятия: насоки за преминаване към прилагането (изменения на
Международните стандарти за финансово отчитане 10, 11 и 12) (текст от значение за ЕИП)*
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1174/2013 на Комисията от 20 ноември 2013 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
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 10 и 12 и Международен счетоводен
стандарт (МСС) 27 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1703 на Комисията от 22 септември 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
Международни стандарти за финансово отчитане 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт
28 (текст от значение за ЕИП)**
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/182 на Комисията от 7 февруари 2018 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 счетоводен стандарт 28 и Международни стандарти за финансовo отчитане 1 и
12 (текст от значение за ЕИП) ***
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2

Забележка:
* Измененията съгласно Регламент (ЕС) № 313/2013 се прилагат за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2014 година.
** Измененията на МСФО 10 съдържат някои препратки към МСФО 9, които понастоящем не
могат да бъдат прилагани, тъй като МСФО 9 все още не е приет от Съюза. Ето защо всяко
позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да
се чете като позоваване на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване".
*** Дружествата прилагат посочените в Регламент (ЕС) 2018/182 изменения от началната дата
на първата си финансова година, започваща на или след 1 януари 2017 г.
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Цел
1 Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятието да оповестява
информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите му отчети да оценят:
a) естеството на неговите дялови участия в други предприятия и свързаните с тях рискове; както
и
б) въздействието от тези дялови участия върху неговото финансово състояние, резултати и
парични потоци.
Постигане на целта
2 (Изм. - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) За да постигне целта на
параграф 1, предприятието оповестява:
а) по-важните оценки и допускания, които е направило при определянето на следното:
i) естество на дяловете в друго предприятие или субект
ii) типа на съвместното предприятие, в което то има дял (параграфи 7 — 9);
iii) че то отговаря на определението за инвестиционно предприятие, ако е приложимо (параграф
9А); и
б) информация за дяловите си участия в:
(i) дъщерни предприятия (параграфи 10-19);
(ii) съвместни предприятия и асоциирани предприятия (параграфи 20-23); както и
(iii) структурирани предприятия, които не са контролирани от предприятието (неконсолидирани
структурирани предприятия) (параграфи 24-31).
3 Ако оповестяванията, изисквани от настоящия МСФО, заедно с оповестяванията, изисквани от
други МСФО, не постигнат целта на параграф 1, предприятието оповестява всякаква
допълнителна информация, необходима за постигането?
4 Предприятието преценява колко подробна трябва да е информацията, така че да бъде
удовлетворена целта на оповестяването и колко внимание да бъде отделено на всяко от
изискванията на настоящия МСФО. То обобщава или прави разбивка на други оповестявания,
така че полезната информация да не бъде замъглена чрез включване на множество
несъществени подробности или обобщаване на елементи с различни характеристики (вж.
параграфи Б2-Б6).
Обхват
5 Настоящият МСФО се прилага от предприятие, което има дялово участие в някое от
следните:
а) дъщерни предприятия;
б) съвместни предприятия (съвместно контролирани дейности или съвместно контролирани
активи);
в) асоциирани предприятия;
г) неконсолидирани структурирани предприятия.
5A (Нов - Регламент (ЕС) 2018/182, ОВ L 34, 08/02/2018) С изключение на описаното в
параграф В17, изискванията на настоящия МСФО са приложими по отношение на дяловите
участия на предприятието, посочени в параграф 5, които са класифицирани (или са включени в
група за освобождаване, която е класифицирана) като държани за продажба или преустановени
дейности в съответствие с МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени
дейности".
6 (Изм. - Регламент (ЕО) № 2016/1703, ОВ L 257, 23/09/2016) Настоящият МСФО не се
прилага за:
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а) планове за доходи след напускане на работа или други планове за дългосрочни доходи на
наети лица, за които се прилага МСС 19 "Доходи на
наети лица";
б) самостоятелните финансови отчети на предприятието, за които се прилага МСС 27
„Самостоятелни финансови отчети". Въпреки това:
i) ако предприятието има дялове в неконсолидирани структурирани предприятия и изготвя
самостоятелни финансови отчети като свой единствен финансов отчет, то прилага изискванията
на параграфи 24—31 при подготовката на тези самостоятелни финансови отчети;
ii) инвестиционно предприятие, което изготвя финансови отчети, където, в съответствие с
параграф 31 от МСФО 10, всички негови дъщерни предприятия са оценени по справедлива
стойност в печалбата или загубата, извършва изискваните от настоящия МСФО оповестявания
за инвестиционните предприятия.
в) дялово участие на предприятието в съвместно предприятие, без обаче да упражнява
съвместен контрол върху него, освен ако дяловото участие не води до значително влияние върху
дейността или е дялово участие в структурирано предприятие;
г) дялово участие в друго предприятие, което се отчита в съответствие с МСФО 9 "Финансови
инструменти". Предприятието обаче прилага настоящия МСФО:
(i) когато това дялово участие е в асоциирано или съвместно предприятие, което в съответствие
с МСС 28 "Инвестиции в асоциирани
предприятия и съвместни предприятия" се оценява по справедлива стойност с изменение в
печалбата или загубата; или
(ii) когато това дялово участие е в неконсолидирано структурирано предприятие.
Значими преценки и предположения
7 Предприятието оповестява информация за значимите преценки и предположения,
които е направило (и промени в тези преценки и предположения) при определяне на следното:
а) че има контрол над друго предприятие, т. е. предприятието, в което е инвестирано, както е
описано в параграфи 5 и 6 на МСФО 10 "Консолидирани финансови отчети";
б) че има съвместен контрол над съвместно предприятие или значително влияние над друго
предприятие; както и
в) вида съвместно предприятие (т. е. съвместно контролирана дейност или съвместно
контролиран актив), когато съвместното предприятие е самостоятелна структура.
8 Значимите преценки и предположения, оповестени в съответствие с параграф 7, включват
направените от предприятието в случаите, когато промените във фактите и обстоятелствата
водят до промяна през отчетния период на заключението за това дали има контрол, съвместен
контрол или значително влияние.
9 За да се съобрази с разпоредбите на параграф 7, предприятието например оповестява
значимите преценки и предположения, направени при определяне на факта, че:
а) то не контролира друго предприятие, въпреки че притежава повече от половината права на
глас в него;
б) то контролира друго предприятие, дори ако притежава по-малко от половината права на глас
в него;
в) то е търговски представител или принципал (вж. параграфи 58-72 на МСФО 10);
г) то не притежава значително влияние, въпреки че притежава 20 % или повече от правата на
глас на друго предприятие;
д) то има значително влияние, въпреки че притежава по-малко от 20 % от правата на глас на
друго предприятие.
Статут на инвестиционното предприятие
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9А (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Когато дадено
предприятие майка прецени, че представлява инвестиционно предприятие в съответствие с
параграф 27 от МСФО 10, инвестиционното предприятие оповестява информацията за поважните оценки и допускания, които е направило, за да определи, че е инвестиционно
предприятие. Ако инвестиционното предприятие не притежава една или няколко от
характерните черти на инвестиционното предприятие (вж. параграф 28 от МСФО 10), то
оповестява причините за заключението, че въпреки това представлява инвестиционно
предприятие.
9Б (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Когато едно предприятие става
или престава да бъде инвестиционно предприятие, то оповестява промяната в статута си на
инвестиционно предприятие и причините за тази промяна. Освен това предприятието, което
става инвестиционно предприятие, следва да оповести ефекта от промяната на статута във
финансовите отчети за съответния период, включително:
а) общата справедлива стойност, считано от датата на промяна на статута, на дъщерните
предприятия, които престават да бъдат консолидирани;
б) общият размер на печалбата или загубата, ако има такива, изчислени в съответствие с
параграф Б101 от МСФО 10; и
в) статията (статиите) в печалбата или загубата, в които е призната печалбата или загубата (ако
не е представена отделно).
Дялови участия в дъщерни предприятия
10 Предприятието оповестява информацията, която позволява на ползвателите на
финансовите му отчети:
а) да разберат:
(i) състава на групата; и
(ii) дяловото участие, което неконтролиращите дялови участия имат в дейността и паричните
потоци на групата (параграф 12); както и
б) да оценят:
(i) естеството и степента на значителните ограничения върху способността му да получава
достъп до активи или да ги използва, както и да урежда задължения на групата (параграф 13);
(ii) естеството на рисковете във връзка с дяловите му участия в консолидирани структурирани
предприятия и промени на тези рискове (параграфи 14-17);
(iii) последствията от промяна на дяловото му участие в собствеността на дъщерно предприятие,
която не води до загуба на контрол (параграф 18); и
(iv) последиците от загубата на контрол над дъщерно предприятие през отчетния период
(параграф 19).
11 Когато финансовите отчети на дъщерното предприятие, използвани за изготвяне на
консолидираните финансови отчети, са към отчетна дата или за период, различни от тези на
консолидираните финансови отчети (виж параграфи Б92 и Б93 на МСФО 10), предприятието
оповестява:
а) датата на края на отчетния период на финансовите отчети на даденото дъщерно предприятие;
както и
б) причината за използване на различна отчетна дата или период.
Дялово участие, което неконтролиращите дялови участия имат в дейността и
паричните потоци на групата
12 Предприятието оповестява за всяко от дъщерните си предприятия, които имат
неконтролиращи дялови участия, съществени за отчитащото се предприятие:
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а) името на дъщерното предприятие;
б) основното място на стопанска дейност (и държавата на учредяване, ако е различна от тази, в
която се намира то) на дъщерното дружество;
в) дела на участието на неконтролиращите дялови участия в собствеността;
г) дела на правата на глас, притежавани от неконтролиращите дялови участия, ако е различен от
дела на притежаваното участие в собствеността;
д) печалбата или загубата, разпределена сред неконтролиращите дялови участия на дъщерното
предприятие през отчетния период;
е) натрупаните неконтролиращи дялови участия на дъщерното предприятие към края на
отчетния период;
ж) обобщена финансова информация за дъщерното дружество (вж. параграф Б10).
Естество и степен на значителните ограничения
13 Предприятието оповестява:
а) съществените ограничения (правни, договорни и регулаторни) върху способността му да
получава достъп до активи или да ги използва, както и да урежда задължения на групата, като:
(i) ограниченията върху способността на предприятието майка или на дъщерните предприятия
да прехвърлят парични наличности или други активи към (или от) други предприятия в групата;
(ii) гаранциите или другите изисквания, които могат да ограничат както изплащането на
дивиденти
и
други
разпределения
на
капитал,
така
и
изплащането
или
погасяването/възстановяването на заеми и предварителни плащания към (или от) други
предприятия в групата;
б) естеството на защитните права на неконтролиращите дялови участия и степента, в която те
могат значително да ограничат способността на предприятието да получава достъп до активи
или да ги използва, както и да урежда задължения на групата (например, когато предприятието
майка е задължено да уреди задълженията на дъщерно предприятие преди уреждането на
собствените си задължения или когато за достъп до активи или да използването им, или за
уреждането на задълженията на дъщерното предприятие се изисква одобрение от
неконтролиращите дялови участия );
в) балансовите стойности в консолидираните финансови отчети на активите и пасивите, за които
тези ограничения се прилагат.
Естество на рисковете във връзка с дяловите участия на предприятието в
консолидирани структурирани предприятия
14 Предприятието оповестява условията на договорните споразумения, според които
предприятието майка или неговите дъщерни дружества са задължени да предоставят финансова
подкрепа на консолидирано структурирано предприятие, включително събития или
обстоятелства, които биха могли да причинят загуба на отчитащото се предприятие (например
споразумения за ликвидност или задействащи се при определен кредитен рейтинг задължения за
закупуване на активи на структурираното предприятие или предоставяне на финансова
подкрепа).
15 Ако по време на отчетния период предприятието майка или някое от неговите дъщерни
предприятия окажат, без да имат договорно задължение за това, финансова или друга подкрепа
на консолидирано структурирано предприятие (напр. закупуване на активи или на емитирани от
него инструменти), предприятието оповестява:
а) вида и размера на предоставената подкрепа, включително ситуациите, при които
предприятието майка или неговите дъщерни дружества са съдействали на структурираното
предприятие да получи финансова подкрепа; както и
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б) причините за предоставяне на подкрепата.
16 Ако по време на отчетния период предприятието майка или някое от неговите дъщерни
предприятия окажат, без да имат договорно задължение за това, финансова или друга подкрепа
на неконсолидирано в предишен период структурирано предприятие и това доведе до поемането
на контрол върху структурираното предприятие, предприятието оповестява обяснение на
съответните фактори за взимането на такова решение.
17 Предприятието оповестява всички текущи намерения за оказване на финансова или друга
подкрепа на консолидирано структурирано предприятие, включително за съдействие на
структурираното предприятие да получи финансова подкрепа.
Последици от промени в участието на предприятие майка в собствеността на
дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол
18 Предприятието представя приложение, в което е посочено въздействието върху
собствения капитал, съотнесено към собствениците на предприятието майка, на всякакви
промени в участието му в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на
контрол.
Последици от загубата на контрол над дъщерно предприятие през отчетния
период
19 Предприятието оповестява печалбата или загубата, ако има такива, изчислени в
съответствие с параграф 25 от МСФО 10, както и:
а) дела от тази печалба или загуба, съотнесени към оценяването на всяка инвестиция, задържана
в бившето дъщерно предприятие по справедливата й стойност към датата на загуба на контрола;
както и
б) статията (или статиите) в отчета за доходите, в която е призната печалбата или загубата (ако
не е представена отделно).
Дялове в неконсолидирани дъщерни предприятия (инвестиционни предприятия)
19A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционно
предприятие, което в съответствие с МСФО 10 е длъжно да прилага изключение от изискването
за консолидиране и вместо това да отчита своите инвестиции в дъщерно предприятие по
справедлива стойност в печалбата или загубата, оповестява този факт.
19Б (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) За всяко неконсолидирано
дъщерно предприятие инвестиционното предприятие оповестява:
а) име на дъщерното предприятие;
б) основно място на дейност (и страната на учредяване, ако е различна от страната на основното
място на дейност) на дъщерното предприятие; и
в) процента на дяловото участие, държано от инвестиционното предприятие и, ако е различен —
дела на притежаваните права на глас.
19В (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако инвестиционното
предприятие е майка на друго инвестиционно предприятие, предприятието майка представя
също оповестяванията по параграф 19Б, букви а) – в) за инвестиции, които са контролирани от
неговото дъщерно инвестиционно предприятие. Оповестяването може да бъде направено чрез
включване във финансовите отчети на предприятието майка на финансовите отчети на
дъщерното предприятие (или дъщерни предприятия), които съдържат посочената по-горе
информация.
19Г (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционното предприятие
оповестява:
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а) характера и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникнали в резултат
на кредитни споразумения, нормативни изисквания или договорни споразумения) на
възможността неконсолидираното дъщерно предприятие да прехвърля средства към
инвестиционното предприятие под формата на парични дивиденти или за изплащане на заеми
или аванси, предоставени на неконосолидираното дъщерно предприятие от инвестиционното
предприятие; и
б) всякакви текущи ангажименти или намерения за осигуряване на финансова или друга
подкрепа на неконсолидирано дъщерно предприятие, включително ангажименти или намерения
за подпомагане на дъщерно предприятие за получаването на финансова помощ.
19Д (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако по време на отчетния
период инвестиционното предприятие или някое от неговите дъщерни предприятия е оказвало
финансова или друга подкрепа на неконсолидирано дъщерно предприятие (например чрез
закупуване на активи на дъщерното предприятие или на емитирани от него инструменти или
чрез съдействие на дъщерно дружество при получаването на финансова помощ) без да има
договорно задължение за това, предприятието оповестява:
а) вида и размера на подкрепата, предоставена на всяко неконсолидирано дъщерно предприятие;
и
б) причините за предоставяне на подкрепата.
19Е (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционното предприятие
оповестява условията на договорните споразумения, съгласно които предприятието или
неговите неконсолидирани дъщерни предприятия биха могли да бъдат задължени да
предоставят финансова подкрепа на неконсолидирано, контролирано, структурирано
предприятие, включително събития или обстоятелства, които биха могли да причинят загуба на
отчитащото се предприятие (например споразумения за ликвидност или задействащи се при
определен кредитен рейтинг задължения за закупуване на активи на структурираното
предприятие или за предоставяне на финансова подкрепа).
19Ж (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако по време на отчетния
период инвестиционното предприятие или някое от неговите неконсолидирани дъщерни
предприятия е оказало финансова или друга подкрепа на неконсолидирано структурирано
предприятие, което не е контролирано от инвестиционното предприятие, без да има договорно
задължение за това и ако предоставянето на подкрепа е довело до придобиване на контрол от
страна на инвестиционното предприятие върху структурираното предприятие, инвестиционното
предприятие оповестява обяснение за решаващите фактори за вземането на решение за
предоставяне на помощта.
Дялови участия в съвместни и асоциирани предприятия
20 Предприятието оповестява информацията, която позволява на ползвателите на
финансовите му отчети да оценят:
а) естеството, степента и финансовото въздействие на дяловите му участия в съвместни и
асоциирани предприятия, включително естеството и въздействието на договорните му
взаимоотношения с други инвеститори със съвместен контрол или значително влияние върху
съвместните и асоциираните предприятия (параграфи 21 и 22); както и
б) естеството на рисковете, свързани с неговите дялови участия в съвместни и асоциирани
предприятия, и промените в тези рискове (параграф 23).
Естество, степен и финансово въздействие на дяловите участия на предприятието
в съвместни и асоциирани предприятия
21 Предприятието оповестява:
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а) за всяко съвместно и асоциирано предприятие, които са съществени за отчитащото се
предприятие:
(i) името на съвместното или асоциираното предприятие;
(ii) естеството на отношенията на предприятието със съвместното или асоциираното
предприятие (като например се опише естеството на дейността на съвместното или
асоциираното предприятие и се посочи дали те са от стратегическо значение за дейността на
предприятието);
(iii) основното място на стопанска дейност (и държавата на учредяване, ако е приложимо и ако
тя е различна от място на стопанска дейност) на съвместното или асоциираното предприятие;
(iv) акционерното или дяловото участие, а ако има разлика - и дела на притежаваните права на
глас (ако е приложимо);
б) за всяко съвместно и асоциирано предприятие, които са съществени за отчитащото се
предприятие:
(i) дали инвестицията в съвместното или асоциираното предприятие се оценява, като се използва
методът на собствения капитал или по справедлива стойност;
(ii) обобщена финансова информация за съвместното или асоциираното предприятие, както е
посочено в параграфи Б12 и Б13;
(iii) ако съвместното или асоциираното предприятие се отчита по метода на собствения капитал
- справедливата стойност на инвестицията му в съвместното или асоциираното предприятие, ако
съществува котирана пазарна цена за инвестицията;
в) финансова информация, както е посочено в параграф Б16, за инвестициите на предприятието
в съвместни и асоциирани предприятия, които поотделно не са съществени:
(i) общо за всички поотделно несъществени съвместни предприятия и поотделно;
(ii) общо за всички поотделно несъществени асоциирани предприятия.
21A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционното предприятие
не е длъжно да представя оповестяванията, изисквани по параграфи 21, буква б) – 21, буква в).
22 Предприятието оповестява и:
а) естеството и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникващи в
резултат на споразумения за взимане на заеми, регулаторни изисквания, договорни
споразумения между инвеститори със съвместен контрол или значително влияние върху
съвместно или асоциирано предприятие) върху способността на съвместните или асоциираните
предприятия да прехвърлят средства към предприятието под формата на парични дивиденти или
да погасяват заеми или да възстановяват предварителни плащания, направени от предприятието;
б) когато финансовите отчети на съвместното или асоциираното предприятие, използвани при
прилагане на метода на собствения капитал, са към отчетна дата или за период, различни от тези
за предприятието:
(i) датата на края на отчетния период на финансовите отчети на даденото съвместно или
асоциирано предприятие; както и
(ii) причината за използване на различна отчетна дата или период;
в) непризнатия дял на загубите на съвместното или асоциираното предприятие както за даден
отчетен период, така и като обща сума, ако предприятието е прекратило признаването на своя
дял в загубите на съвместното или асоциираното предприятие при прилагането на метода на
собствения капитал.
Рискове във връзка с дяловите участия на предприятието в съвместни и
асоциирани предприятия
23 Предприятието оповестява:
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а) поетите от него задължения по отношение на съвместните предприятия отделно от останалите
поети задължения, както е посочено в параграфи Б18-Б20.
б) в съответствие с МСС 37 "Провизии, условни пасиви и условни активи", освен ако
вероятността от загуба е малка - поетите условни пасиви във връзка с дяловите му участия в
съвместни или асоциирани предприятия (включително неговия дял условни пасиви, поети
съвместно с другите инвеститори със съвместен контрол или значително влияние върху
съвместните или асоциираните предприятия), отделно от останалите условни пасиви.
Дялови участия в неконсолидирани структурирани предприятия
24 Предприятието оповестява информацията, която позволява на ползвателите на
финансовите му отчети:
а) да разберат естеството и обхвата на неговите дялови участия в неконсолидирани
структурирани предприятия (параграфи 26-28); както и
б) да оценят естеството на рисковете във връзка с дяловите му участия в неконсолидирани
структурирани предприятия и промените в тези рискове (параграфи 29-31).
25 Информацията, изисквана от параграф 24, буква б), включва информация относно степента
на изложеност на предприятието на риск поради негови отношения с неконсолидирано
структурирано предприятие в предишни периоди (напр. спонсориране на структурираното
предприятие), дори ако предприятието вече няма никакви договорни отношения със
структурираното предприятие към отчетната дата.
25A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционното предприятие
не е длъжно да представи оповестяванията, изисквани по параграф 24 за контролирано от него
неконсолидирано структурирано предприятие и за което то представя оповестяванията,
изисквани по параграфи 19А – 19Ж.
Естество на дяловите участия
26 Предприятието оповестява качествена и количествена информация за дяловите си
участия в неконсолидирани структурирани предприятия, включително, но не само - естеството,
целта, размера и дейността на структурираното предприятие и начина на финансиране на
последното.
27 Ако предприятието е спонсорирало неконсолидирано структурирано предприятие, за което
то не предоставя информацията, изисквана от параграф 29 (например защото няма дялово
участие в предприятието към отчетната дата), предприятието оповестява:
а) как определя какви структурирани предприятия е спонсорирало;
б) приходите от тези структурирани предприятия през отчетния период, включително описание
на вида представен доход; както и
в) балансовата стойност (към момента на прехвърляне) на всички активи, прехвърлени на тези
структурирани предприятия през отчетния период.
28 Предприятието представя информацията от параграф 27, букви б) и в) в табличен вид, освен
ако друг формат не е по-подходящ, и класифицира своите спонсориращи дейности в
съответните категории (вж. параграфи Б2-Б6).
Естество на рисковете
29 Предприятието оповестява в табличен вид, освен ако друг формат не е поподходящ, обобщение на:
а) балансовата стойност на активите и пасивите, призната във финансовите му отчети, във
връзка с неговите дялови участия в неконсолидирани структурирани предприятия;
б) статиите от отчета за финансовото състояние, в които тези активи и пасиви са признати;
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в) стойността, която най-добре отразява максималната изложеност на загуба от дяловите му
участия в структурирани неконсолидирани предприятия, включително как се определя
максималната изложеност на загуба. Ако предприятието не може да определи количествено
максималната си изложеност на загуба от дяловите си участия в неконсолидирани
структурирани предприятия, то оповестява този факт и причините за това;
г) сравнение на балансовата стойност на активите и пасивите на предприятието, които имат
отношение към дяловите му участия в неконсолидирани структурирани предприятия, както и
максималната изложеност на загуба от тези предприятия.
30 Ако по време на отчетния период предприятието е оказало, без да има договорно задължение
за това, финансова или друга подкрепа на неконсолидирано структурирано предприятие, в което
е имало или има дялово участие (например чрез купуване на активи или инструменти,
емитирани от структурираното предприятие), предприятието оповестява:
а) вида и размера на предоставената подкрепа, включително ситуациите, при които
предприятието е съдействало на структурираното предприятие да получи финансова подкрепа;
както и
б) причините за предоставяне на подкрепата.
31 Предприятието оповестява всички текущи намерения за оказване на финансова или друга
подкрепа на неконсолидирано структурирано предприятие, включително за съдействие на
структурираното предприятие да получи финансова подкрепа.
Допълнение A
Дефинирани термини
Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.
Доходи от структурирано За целите на настоящия МСФО доходите от
предприятие структурирано предприятие включват, но не
само: многократни и еднократни такси, лихви,
дивиденти, печалба или загуба от преоценка
или отписване на дялови участия в
структурирани предприятия и печалба или
загуба от прехвърляне на активи и пасиви към
структурираното предприятие.
Дялово участие в друго За целите на настоящия МСФО дяловото участие
предприятие в друго предприятие се отнася към договорни
и извъндоговорни отношения, които излагат
предприятието на променлива възвръщаемост в
зависимост от резултатите от дейността на
другото предприятие. Дяловото участие в
друго предприятие може да се удостоверява
със, но не само: капиталови или дългови
инструменти, както и други форми на
взаимоотношение като например предоставянето
на финансиране, подкрепа на ликвидността,
подобряване на кредита и гаранции. В него
се включват средствата, чрез които дадено
предприятие упражнява контрол или съвместен
контрол, или значително влияние над друго
предприятие. Предприятието няма непременно
дялово участие в друго предприятие
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единствено, само защото поддържа с него
типично взаимоотношение клиент-доставчик.
В параграфи Б7-Б9 се предоставя допълнителна
информация за дяловите участия в други
предприятия.
В параграфи Б55-Б57 от МСФО 10 се обяснява
променливата възвръщаемост.
Структурирано предприятие Предприятие, чийто модел е такъв, че
гласуването или подобните права не са
основен фактор при решаването на това кой
контролира предприятието - например, когато
правата на глас се отнасят само до
административни задачи, а съответните
дейности са насочвани чрез договорни
споразумения.
В параграфи Б22-Б24 се предоставя
допълнителна информация за структурираните
предприятия.
Следните термини са дефинирани в МСС 27 (изменен през 2011 г.), МСС 28 (изменен през 2011
г.), МСФО 10 и МСФО 11 "Съвместни предприятия" и се използват в настоящия МСФО според
значението, уточнено в тези МСФО:
• асоциирано предприятие
• консолидирани финансови отчети
• контрол над предприятие
• метод на собствения капитал
• група
• (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) инвестиционно предприятие
• съвместно предприятие
• съвместен контрол
• съвместно контролирана дейност
• съвместно контролиран актив
• неконтролиращо дялово участие
• предприятие майка
• защитни права
• съответни дейности
• самостоятелни финансови отчети
• отделна структура
• значително влияние
• дъщерно предприятие.
Допълнение Б
Насоки за прилагане
Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО. В него се описва
прилагането на параграфи 1-31 и то е със същата сила като останалите части от МСФО.
Б1 Примерите в това допълнение описват хипотетични ситуации. Въпреки че някои аспекти на
примерите могат да се съдържат в действителни фактически модели, при прилагането на МСФО
12 трябва да бъдат оценени всички факти и обстоятелства на даден фактически модел.
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Обобщаване (параграф 4)
Б2 Предприятието решава според обстоятелствата колко задълбочени подробности да
предостави, за да удовлетвори нуждите от информация на ползвателите, какво ударение да
постави на различни аспекти от изискванията и как да обобщи информацията. Необходимо е да
се поддържа равновесие между претрупването на финансовите отчети с излишни подробности,
които може да не помогнат на ползвателите на финансовите отчети, и пропускането на важна
информация в резултат на прекалено обобщаване.
Б3 Предприятието може да обобщи оповестяванията, изисквани според настоящия МСФО за
дялови участия в подобни предприятия, ако обобщението е в съответствие с целите на
оповестяването и с изискването в параграф Б4 и ако не размива предоставената информация.
Предприятието оповестява как е обобщило дяловете си в подобни предприятия.
Б4 Предприятието представя информация отделно за дялови участия в:
а) дъщерни предприятия;
б) съвместно контролирани активи;
в) съвместно контролирани дейности;
г) асоциирани предприятия; както и
д) неконсолидирани структурирани предприятия.
Б5 При определянето на това дали да обобщи информация предприятието взема предвид
количествената и качествената информация относно рисковия профил и параметрите на
възвръщаемост на всяко предприятие, за което то възнамерява да представи обобщена
информация, както и значимостта на всяко такова предприятие за отчитащото се предприятие.
Предприятието представя оповестяванията по начин, който ясно обяснява на ползвателите на
финансовите отчети естеството и степента на неговите дялови участия в тези други
предприятия.
Б6 Примерни равнища на обобщеност, които в рамките на категориите предприятия, посочени в
параграф Б4, биха могли да бъдат подходящи, са:
а) естеството на дейностите (например предприятие за научно-изследователска и развойна
дейност или за секюритизиране на револвиращи кредитни карти);
б) отрасловата класификация;
в) географското разположение (напр. държава или регион).
Дялови участия в други предприятия
Б7 Дялово участие в друго предприятие означава договорни и извъндоговорни
отношения, които излагат отчитащото се предприятие на променлива възвръщаемост в
зависимост от резултатите от дейността на другото предприятие. Разглеждането на целта и
модела на другото предприятие може да помогне на отчитащото се предприятие при
оценяването на това дали то има дялово участие в него и следователно дали е задължено да
направи изискваните в настоящия МСФО оповестявания. Тази оценка включва разглеждане на
рисковете, които ще възникнат поради самия модел на другото предприятие, както и тези, които
поради същата причина ще бъдат прехвърлени върху отчитащото се предприятие и други
страни.
Б8 Отчитащото се предприятие обикновено е изложено на променлива възвръщаемост в
зависимост от резултатите от дейността на другото предприятие чрез държане на инструменти
(инструменти на собствения капитал или дългови инструменти, емитирани от другото
предприятие) или чрез друго отношение, което абсорбира колебанията. Да приемем например,
че структурираното предприятие има портфейл от отпуснати заеми. То получава суап за
кредитно неизпълнение от друго предприятие (отчитащото се предприятие), за да се защити от
неизпълнение на плащанията на лихвите и главницата по заемите. Отчитащото се предприятие
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има отношение, което го излага на променлива възвръщаемост в зависимост от резултатите от
дейността на структурираното предприятие, тъй като суапът за кредитно неизпълнение
абсорбира променливата възвръщаемост на структурираното предприятие.
Б9 Някои инструменти са предназначени за прехвърляне на риск от отчитащото се предприятие
на друго предприятие. Те създават променлива възвръщаемост за другото предприятие, но
обикновено не излагат отчитащото се предприятие на променлива възвръщаемост в зависимост
от резултатите от дейността на другото предприятие. Нека допуснем например, че
структурираното предприятие е създадено с цел да предоставя възможности за инвестиции на
инвеститори, които желаят да имат експозиция към кредитния риск на предприятие Z
(предприятие Z не е свързано с никоя страна, участваща в договореността). Структурираното
предприятие получава финансиране, като издава за тези инвеститори ценни книжа, свързани с
кредитния риск на предприятие Z (дългови ценни книжа), и използва постъпленията за
инвестиране в портфейл с безрискови финансови активи. Структурираното предприятие
получава експозиция към кредитния риск на предприятие Z, като сключва суап за кредитно
неизпълнение с контрагент по суап. Чрез суапа за кредитно неизпълнение кредитният риск на
предприятие Z се прехвърля на структурираното предприятие срещу платена от контрагента по
суап такса. Инвеститорите в структурираното предприятие получават по-висока възвръщаемост,
която отразява както възвръщаемостта на структурираното предприятие от неговия портфейл от
активи, така и платената за суапа за кредитно неизпълнение такса. Контрагентът по суап няма
отношение със структурираното предприятие, което да го излага на променлива възвръщаемост
в зависимост от резултатите от дейността на структурираното предприятие, тъй като чрез суапа
за кредитно неизпълнение променливостта се прехвърля на структурираното предприятие, а не
се абсорбира променлива възвръщаемост на структурираното предприятие.
Обобщена финансова информация за дъщерни, съвместни и асоциирани
предприятия (параграфи 12 и 21)
Б10 За всяко дъщерно предприятие, което има неконтролиращи дялови участия,
съществени за отчитащото се предприятие, предприятието оповестява:
а) дивидентите, изплатени на неконтролиращите дялови участия;
б) обобщена финансова информация за активите, пасивите, печалбата или загубата и паричните
потоци на дъщерното предприятие, която да даде възможност на ползвателите да разберат
дяловото участие, което неконтролиращите дялови участия имат в дейността и паричните
потоци на групата. Тази информация може да включва, но не само: текущи активи, нетекущи
активи, текущи пасиви, нетекущи пасиви, приходи, печалба или загуба и обща сума на
всеобхватния доход.
Б11 Обобщената финансова информация, изисквана от параграф Б10, буква б), представлява
сумите преди елиминирането на вътрешногруповите разчети и операции.
Б12 За всяко съвместно и асоциирано предприятие, които са съществени за отчитащото се
предприятие, предприятието оповестява:
а) дивидентите, получени от съвместното или асоциираното предприятие;
б) обобщена финансова информация за съвместното или асоциираното предприятие (вж.
параграфи Б14 и Б15), включително, но не само:
(i) текущите активи;
(ii) нетекущите активи;
(iii) текущите пасиви;
(iv) нетекущите пасиви;
(v) приходите;
(vi) печалбата или загубата от продължаващи дейности;
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(vii) печалбата или загубата след данъчно облагане от преустановени дейности;
(viii) друг всеобхватен доход;
(ix) общата сума на всеобхватния доход.
Б13 В допълнение към обобщената финансова информация, изисквана от параграф Б12,
предприятието оповестява за всяко съвместно предприятие, което е съществено за отчитащото
се предприятие, размера на:
а) паричните средства и парични еквиваленти, включени в параграф Б12, буква б), подточка i);
б) текущите финансови пасиви (с изключение на търговските и други задължения и провизии),
включени в параграфи Б12, буква б), подточка iii);
в) нетекущите финансови пасиви (с изключение на търговските и други задължения и
провизии), включени в параграф Б12, буква б), подточка iv);
г) обезценяването и амортизацията;
д) приходите от лихви;
е) разходите за лихви;
ж) разходите или приходите от данъци върху дохода.
Б14 Обобщената финансова информация, представена в съответствие с параграфи Б12 и Б13,
представлява сумите, включени в изготвените съгласно МСФО финансови отчети на
съвместното или асоциираното предприятие (а не делът на предприятието в тези суми). Ако
предприятието отчита дяловото си участие в съвместното или асоциираното предприятие
посредством използването на метода на собствения капитал:
а) сумите, включени в изготвените съгласно МСФО финансови отчети на съвместното или
асоциираното предприятие се коригират, за да се отразят корекциите, направени от
предприятието при използването на метода на собствения капитал, например корекции в
справедливата стойност, направени към момента на придобиване, и корекции за разлики в
счетоводната политика;
б) предприятието представя равнение на представената обобщената финансова информация към
балансовата стойност на своето дялово участие в съвместното или асоциираното предприятие.
Б15 Предприятието може да представя обобщената финансова информация, изисквана от
параграфи Б12 и Б13, въз основа на финансовите отчети на съвместното или асоциираното
предприятие, ако:
а) предприятието оценява своето дялово участие в съвместното или асоциираното предприятие
по справедлива стойност в съответствие с МСС 28 (изменен през 2011 г.); както и
б) съвместното или асоциираното предприятие не изготвя финансови отчети съгласно МСФО и
изготвянето на тази основа ще е непрактично или ще породи неоправдани разходи.
В този случай предприятието оповестява базата, на която е изготвена обобщената финансова
информация.
Б16 Предприятието оповестява в обобщен вид балансовата стойност на дяловите си участия във
всички поотделно несъществени съвместни или асоциирани предприятия, които са отчетени по
метода на собствения капитал. Предприятието също така оповестява поотделно общата
стойност на своя дял в следните елементи на отчетите на тези съвместни или асоциирани
предприятия:
а) печалбата или загубата от продължаващи дейности;
б) печалбата или загубата след данъчно облагане от преустановени дейности;
в) друг всеобхватен доход;
г) общата сума на всеобхватния доход.
Предприятието предоставя оповестяванията отделно за съвместните и асоциираните
предприятия.
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Б17 (Изм. - Регламент (ЕС) 2018/182, ОВ L 34, 08/02/2018) Когато участието на предприятие в
дъщерно, съвместно или асоциирано предприятие (или част от участието му в съвместно или
асоциирано предприятие) е класифицирано (или е включено в група за освобождаване, която е
класифицирана) като държано за продажба в съответствие с МСФО 5, предприятието не е
длъжно да оповестява, в съответствие с параграфи Б10—Б16, обобщена финансова информация
за това дъщерно, съвместно или асоциирано предприятие.
Поети задължения по отношения на съвместни предприятия (параграф 23, буква
а))
Б18 Предприятието оповестява общия размер на поетите, но не признати на отчетната
дата задължения (включително своя дял в задълженията, поети съвместно с другите
инвеститори със съвместен контрол върху смесено дружество), свързани с неговите дялови
участия в съвместни предприятия. Поети задължения са тези, които могат да доведат до бъдещ
изходящ поток от парични средства или други ресурси.
Б19 Непризнатите поети задължения, които могат да доведат до бъдещ изходящ поток от
парични средства или други ресурси, включват:
а) непризнати поети задължения за предоставяне на финансиране или ресурси в резултат
например на:
(i) споразумение за учредяване или придобиване на съвместно предприятие (които, например,
изискват предприятието да предоставя финансиране за определен период);
(ii) капиталоемки проекти, предприети от съвместното предприятие;
(iii) безусловни задължения за изкупуване, включително доставяне на оборудване, материални
запаси или услуги, които предприятието е задължено да купува от съвместното предприятие или
от негово име;
(iv) непризнати поети задължения да предоставяне на заеми или друг вид финансова подкрепа
на съвместното предприятие;
(v) непризнати поети задължения за предоставяне на ресурси на съвместното предприятие, като
например активи или услуги;
(vi) други неотменими непризнати поети задължения, отнасящи се до съвместно предприятие;
б) непризнати поети задължения за придобиване на дяловото участие (или на част от него) на
друга страна в собствеността на съвместното предприятие при настъпването или
ненастъпването на определено събитие в бъдеще.
Б20 Изискванията и примерите в параграфи Б18 и Б19 илюстрират някои от видовете
оповестяване, изисквани от параграф 18 от МСС 24 "Оповестяване на свързани лица".
Дялови участия в неконсолидирани структурирани предприятия
(параграфи 24-31)
Структурирани предприятия
Б21 Структурирано е това предприятие, чийто модел е такъв, че гласуването или
подобните права не са основен фактор при решаването на това кой контролира предприятието например, когато правата на глас се отнасят само до административни задачи, а съответните
дейности са насочвани чрез договорни споразумения.
Б22 Структурираното предприятие често има някои или всички от следните характеристики или
свойства:
а) ограничена дейност;
б) тясна и точно определена цел, като например за осъществяване на данъчно изгоден лизинг,
извършване на научно-изследователска и развойна дейност, осигуряване на източник на капитал
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или финансиране на предприятието или предоставяне на инвестиционни възможности за
инвеститорите чрез прехвърляне към тях на рискове и ползи, свързани с негови активи;
в) недостатъчен собствен капитал, за да му позволи да финансира дейността си без подчинена
финансова подкрепа;
г) финансиране под формата на многобройни договорно свързани инструменти на инвеститори,
които създават концентрации на кредитен или други рискове (траншове).
Б23 Примери за предприятия, които се считат за структурирани, включват, но не само:
а) секюритизиращи структури;
б) обезпечени с активи финансирания;
в) някои инвестиционни фондове.
Б24 Предприятие, което се контролира от права на глас, не е структурирано предприятие само
защото например след преструктуриране получава финансиране от трети страни.
Естество на рисковете от дялови участия в неконсолидирани структурирани
предприятия (параграфи 29-31)
Б25 В допълнение към информацията, изисквана от параграфи 29-31, предприятието
оповестява допълнителна информация, необходима, за да се постигнат посочените в параграф
24, буква б) цели на оповестяване.
Б26 Примери за допълнителна информация, която в зависимост от обстоятелствата може да има
отношение към оценката на рисковете, на които е изложено предприятието, когато има дялово
участие в неконсолидирано структурирано предприятие, са:
а) условията на споразумение, което може да изисква от предприятието да предоставя
финансова подкрепа на неконсолидираното структурирано предприятие (например
споразумения за ликвидност или задействащи се при определен кредитен рейтинг задължения за
закупуване на активи на структурираното предприятие или предоставяне на финансова
подкрепа), включително:
(i) описание на събития или обстоятелства, които биха могли да изложат отчитащото се
предприятие на загуба;
(ii) дали съществуват условия, които биха ограничили задължението;
(iii) дали има и други страни, които осигуряват финансова подкрепа и ако има такива - къде се
нарежда по ранг задължението на отчитащото се предприятие спрямо тези на другите страни;
б) загуби, понесени от предприятието през отчетния период, свързани с неговите дялови участия
в неконсолидирани структурирани предприятия;
в) видовете доход които предприятието е получило през отчетния период от дяловите си
участия в неконсолидирани структурирани предприятия;
г) дали от предприятието се изисква да поема загуби на неконсолидираното структурирано
предприятие преди другите страни, максималният размер на такива загуби за предприятието и
(ако е приложимо) - рангът и размерът на потенциалните загуби, които се поемат от страните,
чиито дялови участия са с по-нисък ранг от това на предприятието в неконсолидираното
структурирано предприятие;
д) информация за всички споразумения за ликвидност, гаранции или други поети задължения с
трети страни, които могат да повлияят на справедливата стойност или на рисковия профил на
дяловите участия на предприятието в неконсолидирани структурирани предприятия;
е) трудностите, които неконсолидираното структурирано предприятие е изпитало при
финансирането на дейността си през отчетния период;
ж) във връзка с финансирането на неконсолидираното структурирано предприятие - формите на
финансиране (например търговски ценни книжа или средносрочни бонове) и
среднопретеглената им валидност. Тази информация може да включва анализ на падежите на
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активите и финансирането на неконсолидираното структурирано предприятие, ако то има
дългосрочни активи, финансирани от краткосрочно финансиране.
Допълнение В
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО и е със същата сила
като останалите части от МСФО.
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
В1 Предприятието прилага настоящия МСФО за годишните периоди, започващи на
или след 1 януари 2013 г. По-ранното прилагане се разрешава.
В1А (Нов - Регламент (ЕО) № 313/2013, ОВ L 95, 05/04/2013) С Консолидирани финансови
отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки
за преминаване към прилагането (изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12), издадени
през юни 2012 г., бяха добавени параграфи В2А-В2Б. Предприятието прилага тези изменения за
годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година. Ако предприятието прилага
МСФО 12 за по-ранен период, измененията се прилагат за този по-ранен период.
В1Б (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) С Инвестиционни предприятия
(изменения на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27), издадени през октомври 2012 г., бяха изменени
параграф 2 и допълнение А и бяха добавени параграфи 9А—9Б, 19А – 19Ж, 21А и 25А.
Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари
2014 г. Разрешава се ранно прилагане. Ако дадено предприятие приложи тези изменения порано, то оповестява този факт и прилага по едно и също време всички изменения, включени в
Инвестиционни предприятия.
В1В (Нов - Регламент (ЕО) № 2016/1703, ОВ L 257, 23/09/2016) С „Инвестиционни
предприятия: прилагане на изключението от изискването за консолидация" (изменения на
МСФО 10, МСФО 12 и МСС 28), издадено през декември 2014 г., бе изменен параграф 6.
Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари
2016 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за поранен период, то оповестява този факт.
В1Г (Нов - Регламент (ЕС) 2018/182, ОВ L 34, 08/02/2018) С „Годишни подобрения на
МСФО, цикъл 2014—2016 г.", издадени през декември 2016 г., беше добавен параграф 5А и
изменен параграф Б17. Предприятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с
МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки" за
годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.
В2 Предприятието се насърчава да осигури информацията, изисквана от
настоящия МСФО, по-рано от годишните периоди, започващи на или след 1 януари
2013 г. Предоставянето на определени оповестявания, изисквани според
настоящия МСФО, не задължава предприятието да спазва всички изисквания на
настоящия МСФО или рано да прилага МСФО 10, МСФО 11, МСС 27 (изменен през
2011 г.) и МСС 28 (изменен през 2011 г.).
В2А (Нов - Регламент (ЕО) № 313/2013, ОВ L 95, 05/04/2013) Изискванията
за оповестяване съгласно настоящия МСФО не е необходимо да се прилагат за
представен период, който започва преди годишния период, непосредствено
предхождащ първия годишен период, за който се прилага МСФО 12.
В2Б (Нов - Регламент (ЕО) № 313/2013, ОВ L 95, 05/04/2013) Изискванията
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за оповестяване съгласно параграфи 24-31 и съответните насоки в параграфи
Б21-Б26 от настоящия МСФО не е необходимо да се прилагат за представен
период, който започва преди първия годишен период, за който се прилагат
МСФО 12.
Позовавания на МСФО 9
В3 Ако предприятието прилага настоящия МСФО, но все още не прилага МСФО 9,
всяко позоваване на МСФО 9 се счита за позоваване на МСС 39 "Финансови инструменти:
признаване и оценяване".
Допълнение Г
Изменения на други МСФО
Настоящото допълнение съдържа изменения на други МСФО, следствие от издаването
от Съвета на МСФО 12. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди,
започващи на или след 1 януари 2013 година. Ако предприятието прилага МСФО 12 за по-ранен
период, измененията се прилагат за него. Изменените параграфи са посочени, като новият текст
е подчертан, а заличеният е зачертан.
МСС 1 "Представяне на финансови отчети"
Г1 Параграфи 119 и 124 се изменят и се добавя параграф 139З, както следва:
119 ...Пример за това е оповестяване дали дадено предприятие прилага по отношение на своите
инвестиционни имоти справедливата стойност или модела на себестойността (вж. МСС 40
"Инвестиционни имоти"). В някои МСФО има специфично изискване за оповестяване на
конкретни счетоводни политики, включително избора, направен от ръководния екип измежду
различните разрешени политики. ...
124 Някои от оповестяванията, направени в съответствие с параграф 122, се изискват и от други
МСФО. Например в МСФО 12 "Оповестяване на дялови участия в други предприятия" от
предприятието се изисква да оповести направените преценки при определянето на това дали то
контролира друго предприятие. В МСС 40 се изисква ...
139H С МСФО 10 и 12, издадени през май 2011 г., се изменят параграфи 4, 119, 123 и 124.
Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 10 и 12.
МСС 24 "Оповестяване на свързани лица"
Г2 Параграф 15 се изменя и се добавя параграф 28А, както следва:
15 Изискването да се оповестяват взаимоотношенията между предприятието майка и неговите
дъщерни предприятия е в допълнение към изискванията за оповестяване в МСС 27 и МСФО 12
"Оповестяване на дялови участия в други предприятия".
28A С МСФО 10, МСФО 11 "Съвместни предприятия" и МСФО 12, издадени през май 2011 г.,
се изменят параграфи 3, 9, 11, буква б), 15, 19, букви б) и д), и 25. Предприятието прилага тези
изменения, когато прилага МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12.
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