Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО)
5 Нетекущи активи, държани за продажба, и
преустановени дейности
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 (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 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 (МСС) 1 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобренията на международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО) (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ
Регламент
(ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27
(текст от значение за ЕИП) (в сила от 15.06.2009 г.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1142/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 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 разяснение 17 на Комитета за
разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)
(текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 243/2010 НА Комисията от 23 март 2010 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 подобренията на Международните стандарти
за финансово отчитане (МСФО) (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 475/2012 на Комисията от 5 юни 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 счетоводен стандарт (МСС) 1 и
Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 (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) № 1255/2012 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 във връзка с Международен счетоводен
стандарт 12, Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение
20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2343 на Комисията от 15 декември 2015 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
5 и 7 и международни счетоводни стандарти 19 и 34 (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.

Цел
1. Целта на настоящия МСФО е да се посочат счетоводното отчитане на активи,
държани за продажба, и представянето и оповестяването на преустановени дейности. В
частност МСФО изисква:
а) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за
продажба, да бъдат оценявани по по-ниската от балансовата стойност и справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата, и амортизацията на тези активи да бъде
преустановена; и

б) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за
продажба, да бъдат представени отделно в баланса, а резултатите от преустановените
дейности да бъдат представени отделно в отчета за доходите.

Обхват
2. Изискванията за класификация и представяне в настоящия МСФО са приложими за
всички признати нетекущи активи и за всички групи за изваждане от употреба на
предприятието. Изискванията за оценяване на настоящия МСФО са приложими по
отношение на всички признати нетекущи (активи) и групи за изваждане от употреба (както
е посочено в параграф 4), с изключение на активите, изброени в параграф 5, които
продължават да бъдат оценявани в съответствие с посочения стандарт.
3. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) Активи, класифицирани
като нетекущи в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети, не се
прекласифицират като текущи активи, докато не удовлетворят критериите за
класифициране като държани за продажба в съответствие с настоящия МСФО. Активи от
дадена група, които предприятието обичайно разглежда като нетекущи, които са
придобити изключително с намерение да бъдат препродадени, не се класифицират като
текущи, освен ако не удовлетворяват критериите за класифициране като държани за
продажба в съответствие с настоящия МСФО.
4. Понякога дадено предприятие освобождава група активи, евентуално с някои пряко
свързани пасиви, заедно в една сделка. Такава група за изваждане от употреба може да
представлява група от единици, генериращи парични потоци, една единица, генерираща
парични потоци, или част от единица, генерираща парични потоци. Групата може да
включва каквито и да било активи и каквито и да било пасиви на предприятието,
включително текущи активи, текущи пасиви и активи, изключени от изискванията за
оценка по силата на параграф 5 от настоящия МСФО. Ако даден нетекущ актив в обхвата
на изискванията за оценка на настоящия МСФО е част от група за изваждане от употреба,
изискванията за оценка на настоящия МСФО са приложими за групата като цяло, така че
групата се оценява по по-ниската от нейната балансова стойност и справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата. Изискванията за оценка на индивидуалните
активи и пасиви в група за изваждане от употреба са изложени в параграфи 18, 19 и 23.
5. (Изм. - Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24/01/2009, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Разпоредбите за оценка на настоящия МСФО [бележката
под линия се пропуска] не са приложими към следните активи, които се обхващат от
изброените МСФО, или като индивидуални активи, или като част от група за изваждане от
употреба:
(*) Освен параграфи 18 и 19, които изискват въпросният актив да бъде оценяван в
съответствие с други приложими МСФО.
а) отсрочен данъчен актив (вж. МСС 12 Данъци върху доходите);

б) активи, възникващи от доходи на персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица);
в) финансови активи в обхвата на МСФО 9 Финансови инструменти;
г) нетекущи активи, които се отчитат счетоводно в съответствие с модела за
справедлива стойност в МСС 40 Инвестиционни имоти;
д) (изм. - Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24/01/2009) нетекущи активи, които се
оценяват по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба в съответствие с
МСС 41 Земеделие;
е) договорни права съгласно застрахователни договори, както са дефинирани в МСФО
4 Застрахователни договори.
5А. (Нов - Регламент (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27/11/2009) Изискванията за
класификация, представяне и оценка в настоящия МСФО, приложими за нетекущ актив
(или група за изваждане от употреба), който е класифициран като държан с цел продажба,
са приложими и по отношение на нетекущ актив (или група за изваждане от употреба),
класифициран като държан за разпределение към собствениците в качеството им на такива
(държан за разпределение към собствениците).
5Б. (Нов - Регламент (ЕО) № 243/2010, ОВ L 77, 24/03/2010) С настоящия МСФО се
определят оповестяванията, изисквани във връзка с нетекущите активи (или групи за
освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности.
Оповестяванията в другите МСФО не се прилагат към тези активи(или групи за
освобождаване), освен ако не се изискват:
а) специфични оповестявания във връзка с нетекущите активи (или групи за
освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности;
или
б) оповестявания за оценяването на активите и пасивите в рамките на дадена група за
освобождаване, която не попада в обхвата на изискванията за оценяване на МСФО 5, като
тези оповестявания не присъстват вече в други бележки към финансовите отчети.
Възможно е допълнителните оповестявания във връзка с нетекущите активи (или
групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени
дейности да трябва да бъдат в съответствие с общите изисквания на МСС 1, по-специално
параграфи 15 и 125 от него.

Класификация на нетекущи активи (или групи за
изваждане от употреба) като държани с цел продажба
или като държани за разпределение към собствениците
6. Предприятието класифицира даден нетекущ актив (или група за изваждане от

употреба) като държан за продажба, ако неговата балансова стойност ще бъде
възстановена основно по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез продължаваща
употреба.
7. За да бъде такъв случаят, активът (или групата за изваждане от употреба) трябва да
бъде на разположение за незабавна продажба в неговото настоящо състояние, предмет
единствено на условия, които са обичайни и приети за продажбите на такива активи (или
групи за изваждане от употреба) и продажбата трябва да бъде много вероятна.
8. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27/11/2009) За да бъде продажбата
много вероятна, съответното ниво на ръководство трябва да се е ангажирало с план за
продажба на актива (или групата за изваждане от употреба) и трябва да е започната
активна програма за намиране на купувач и осъществяване на плана. Освен това, активът
(или групата за изваждане от
употреба) трябва да бъде активно предлаган за продажба на цена, която е близка до
текущата му справедлива стойност. В допълнение, продажбата трябва да се очаква да
отговори на изискванията за признаване като реализирана продажба в рамките на една
година от датата на класификацията, с изключение на позволеното в параграф 9, и
действията, необходими за реализация на плана, трябва да показват, че е малко вероятно в
него да бъдат направени съществени промени или той да бъде оттеглен. Вероятността за
одобрение от страна на акционерите (ако се изисква съгласно юрисдикцията) трябва да се
разгледа като част от преценката дали продажбата е много вероятна.
8A. (Нов - Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24/01/2009) Предприятие, което се е
ангажирало с план за продажба, включващ загуба на контрол над дъщерно предприятие,
класифицира всички активи и пасиви на това дъщерно предприятие като държани за
продажба, когато са постигнати критериите, определени в параграфи 6—8, независимо
дали ще задържи неконтролиращо участие в своето бивше дъщерно предприятие след
продажбата.
9. Събития или обстоятелства могат да удължат периода за приключване на
продажбата до период, надвишаващ една година. Удължаване на периода, изискван за
приключване на продажбата, не пречи актив (или група за изваждане от употреба) да бъде
класифициран като актив, държан за продажба, ако забавянето е породено от събития или
обстоятелства извън контрола на предприятието и ако са налице достатъчно доказателства,
че предприятието остава обвързано с плана си за продажба на актива (или групата за
изваждане от употреба). Такъв е случаят, когато са удовлетворени критериите в
допълнение Б.
10. Сделките за продажба включват размяна на нетекущи активи за други нетекущи
активи, когато тази размяна има търговска същност съгласно МСС 16 Имоти, машини и
съоръжения.
11. Когато дадено предприятие придобие нетекущ актив (или група за изваждане от
употреба) изключително с намерение впоследствие той да бъде освободен, то класифицира
нетекущия актив като държан за продажба към датата на придобиването единствено ако

изискването за една година в параграф 8 е удовлетворено (с изключение на позволеното в
параграф 9) и ако е много вероятно, че каквито и да било други критерии в параграфи 7 и
8, които не са удовлетворени към тази дата, ще бъдат удовлетворени в кратък срок след
придобиването (обикновено в рамките на три месеца).
12. Ако критериите в параграфи 7 и 8 бъдат удовлетворени след датата на баланса,
предприятието не класифицира нетекущия актив (или група за изваждане от употреба)
като държан за продажба в този финансов отчет, когато той бъде издаден. Обаче когато
тези критерии бъдат удовлетворени след датата на баланса, но преди одобрението на
финансовия отчет за издаване, предприятието оповестява информацията, посочена в
параграф 41, букви а), б) и г) от поясненията.
12А. (Нов - Регламент (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27/11/2009) Нетекущ актив (или
група за изваждане от употреба) се класифицира като държан за разпределение към
собствениците, когато предприятието е поело ангажимент да разпредели актива (или
групата за изваждане от употреба) към собствениците. За тази цел активите трябва да са на
разположение за незабавно разпределение в настоящото им състояние и разпределението
трябва да е много вероятно. За да бъде разпределението много вероятно, трябва да са
започнати действия за приключване на разпределението и трябва да се очаква то да бъде
завършено в рамките на една година от датата на класификацията. Действията,
необходими за приключване на разпределението, трябва да посочват, че е малко вероятно
в разпределението да бъдат направени съществени промени или то да бъде оттеглено.
Вероятността за одобрение от страна на акционерите (ако се изисква съгласно
юрисдикцията) трябва да се разгледа като част от преценката дали разпределението е
много вероятно.

Нетекущи активи, чиято употреба ще бъде
преустановена
13. Предприятието не класифицира като държан за продажба нетекущ актив (или
група за изваждане от употреба), който ще бъде изоставен. Това е така, тъй като неговата
балансова стойност ще бъде възстановена основно чрез продължаваща употреба. Ако
обаче групата за изваждане от употреба, чието използване ще бъде преустановено,
удовлетворява критериите по параграф 32, букви а)—в), предприятието представя
резултатите и паричните потоци от групата за изваждане от употреба като преустановени
дейности в съответствие с параграфи 33 и 34 към датата, на която тя престава да бъде
ползвана. Нетекущите активи (или групи за изваждане от употреба), чието използване ще
бъде преустановено, включват нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба),
които ще бъдат ползвани до края на техния полезен живот и нетекущи активи (или групи
за изваждане от употреба), които по-скоро ще бъдат закрити, отколкото продадени.
14. Предприятието не отчита счетоводно нетекущ актив, който временно е изваден от
употреба, като актив, чиято употреба ще бъде преустановена.

Оценяване на нетекущи активи (или групи за изваждане

от употреба), класифицирани като държани за продажба
Оценяване на нетекущи активи (или групи за изваждане
от употреба)
15. Предприятието оценява нетекущ актив (или група за изваждане от употреба),
класифициран като държан за продажба, по по-ниската от неговата балансова стойност и
справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата.
15А. (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27/11/2009) Предприятието
следва да оценява нетекущ актив (или група за изваждане от употреба), класифициран като
държан за продажба, по по-ниската от неговата балансова стойност и справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата (*).
Забележка:
(*) Разходите за разпределяне са вътрешноприсъщи разходи, директно свързани с
разпределението, с изключение на финансовите разходи и разходите за данък върху
доходите.
16. Ако един новопридобит актив (или група за изваждане от употреба) удовлетворява
критериите за класифициране като държан за продажба (вж. параграф 11), прилагането на
параграф 15 ще доведе до това при първоначалното признаване активът (или групата за
изваждане от употреба) да бъде оценен по по-ниската от неговата балансова стойност, ако
той не е класифициран по този начин (например по цена на придобиване) и справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата. Следователно, ако активът (или групата за
изваждане от употреба) се придобива като част от бизнес комбинация, той се оценява по
справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата.
17. Когато се очаква продажбата да бъде реализирана след повече от една година,
предприятието оценява разходите за продажбата по тяхната настояща стойност. Всяко
увеличение в настоящата стойност на разходите за продажбата, което възниква в резултат
на изтичането на времето, се представя в печалбата или загубата като финансови разходи.
18. Непосредствено преди първоначалната класификация на актива (или групата за
изваждане от употреба) като държан за продажба, балансовите суми на актива (или на
всички активи и пасиви на групата) се оценяват в съответствие с приложимите МСФО.
19. При последваща преоценка на група за изваждане от употреба балансовите
стойности на каквито и да било активи и пасиви, които не попадат в обхвата на
изискванията за оценка на настоящия МСФО, но са включени в група за изваждане от
употреба, класифицирана като държана за продажба, се преоценяват в съответствие с
приложимите МСФО преди да бъде преоценена справедливата стойност на групата за
изваждане от употреба, намалена с разходите за продажбата.

Признаване на загуби от обезценка и обратни
проявления
20. Предприятието признава загуба от обезценка за всяко първоначално или
последващо намаление на стойността на актива (или групата за изваждане от употреба) до
справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата, до степента, в която тя не е
призната в съответствие с параграф 19.
21. Предприятието признава печалба за всяко последващо увеличение на
справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите за продажбата, но не в
превишение на кумулативната загуба от обезценка, която е била призната или в
съответствие с настоящия МСФО или по-рано в съответствие с МСС 36 Обезценка на
активи.
22. Предприятието признава печалба за всяко последващо увеличение в справедливата
стойност на група за изваждане от употреба, намалена с разходите за продажбата:
а) в степента, в която тя не е била призната в съответствие с параграф 19; но
б) не в превишение на кумулативната загуба от обезценка, която е призната или в
съответствие с настоящия МСФО, или по-рано в съответствие с МСС 36, за нетекущи
активи, които попадат в обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО.
23. Загубата от обезценка (или всяка последваща печалба), призната за група за
изваждане от употреба, намалява (или увеличава) балансовата стойност на нетекущите
активи в групата, които попадат в обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО
по реда на разпределението, посочено в параграф 104, букви а) и б) и параграф 122 от
МСС 36 (както е преработен през 2004 г.).
24. Печалба или загуба, която по-рано не е призната до датата на продажбата на
нетекущия актив (или група за изваждане от употреба), се признава към датата на
отписването. Изискванията, свързани с отписването, са изложени във:
а) параграфи 67—72 от МСС 16 (както е преработен през 2003 г.) за имоти, машини и
съоръжения; и
б) параграфи 112—117 от МСС 38 Нематериални активи (както е преработен през
2004 г.) за нематериални активи.
25. Предприятието не амортизира нетекущия актив, докато той е класифициран като
държан за продажба или докато той е част от група за изваждане от употреба,
класифицирана като държана за продажба. Лихвите и другите разходи, спадащи към
задълженията на групата за изваждане от употреба, класифицирана като държана за
продажба, продължават да бъдат признавани.

Промени в плана за продажба или в плана за
разпределение към собствениците
26. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015) Ако предприятието
е класифицирало даден актив (или група за изваждане от употреба) като държан за
продажба или като държан за разпределение към собствениците, но критериите съгласно
параграфи 7—9 (за държан за продажба) или в параграф 12а (за държан за разпределение
към собствениците) вече не се изпълняват, предприятието прекратява класифицирането на
актива (или групата за изваждане от употреба) като съответно държан за продажба или
държан за разпределение към собствениците. В такива случаи предприятието следва
насоките в параграфи 27—29, за да отчете тази промяна, освен когато се прилага параграф
26А.
26A. (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015) Ако
предприятието прекласифицира даден актив (или група за изваждане от употреба) пряко от
държан за продажба в държан за разпределение към собствениците или пряко от държан за
разпределение към собствениците в държан за продажба, тогава промяната в
класифицирането се счита за продължаване на първоначалния план за изваждане от
употреба. Предприятието:
а) не следват насоките в параграфи 27—29 за отчитане на тази промяна.
Предприятието продължава да прилага предвидените в настоящия МСФО изисквания за
класификацията, представянето и оценяването, които са приложими за новия метод на
изваждане от употреба.
б) оценява нетекущ актив (или група за изваждане от употреба), като следва
изискванията в параграф 15 (ако е прекласифициран като държан за продажба) или в
параграф 15A (ако е прекласифициран като държан за разпределение към собствениците),
и признава всяко намаление или увеличение в справедливата стойност минус разходите за
продажба/разходите за разпределението на нетекущия актив (или група за изваждане от
употреба), следвайки изискванията в параграфи 20—25.
в) не променя датата на класификация в съответствие с параграфи 8 и 12А. Това не
изключва удължаване на периода, необходим за приключването на продажбата или
разпределението към собствениците, ако са изпълнени условията по параграф 9.
27. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015) Предприятието
оценява нетекущ актив (или група за изваждане от употреба), който престава да бъде
класифициран като държан за продажба или като държан за разпределение към
собствениците (или престава да бъде включван в група за изваждане от употреба,
класифицирана като държана за продажба или като държана за разпределение към
собствениците) по по-ниската от:
а) неговата балансова стойност преди активът (или групата за изваждане от употреба)
да е бил класифициран като държан за продажба или като държан за разпределение към
собствениците, коригирана за каквато и да било амортизация или преоценки, които биха

били признати, ако активът (или групата за изваждане от употреба) не беше класифициран
като държан за продажба или като държан за разпределение към собствениците, и
б) неговата възстановима сума към датата на последващото решение той да не бъде
продаван или разпределян. [бележката под линия е изпусната]
28. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008, Регламент (ЕО) №
1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015)
Предприятието включва каквато и да било необходима корекция в балансовата стойност
на нетекущия актив, който представа да бъде класифициран като държан за продажба или
като държан за разпределяне към собствениците, в печалбата или загубата [бележката под
линия се пропуска] от продължаващи дейности в периода, в който не са удовлетворени
критериите съответно по параграфи 7—9 или 12А. Финансовите отчети за периодите след
класифицирането като държан за продажба или държан за разпределяне към
собствениците се променят съответно, ако групата за изваждане от употреба или
нетекущият актив, който представа да бъде класифициран като държан за продажба или
като държан за разпределяне към собствениците, е дъщерно предприятие, съвместно
контролирана дейност, съвместно контролиран актив, асоциирано предприятие или част от
дялово участие в съвместно контролиран актив или асоциирано предприятие.
Предприятието представя тази корекция в същия раздел на отчета за всеобхватния доход,
който е използван за представяне на печалбата или загубата, ако има такава, призната в
съответствие с параграф 37.
29. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015) Ако предприятието
извади отделен актив или пасив от група за изваждане от употреба, класифицирана като
държана за продажба, оставащите активи и пасиви в групата за изваждане от употреба,
които ще бъдат продадени, продължават да бъдат оценявани като група единствено ако
групата удовлетворява критериите по параграфи 7—9. Ако предприятието извади отделен
актив или пасив от група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за
разпределяне към собствениците, оставащите активи и пасиви в групата за изваждане от
употреба, които ще бъдат разпределени, продължават да бъдат оценявани като група
единствено ако групата удовлетворява критериите по параграф 12А. В противен случай,
останалите нетекущи активи от групата, които индивидуално удовлетворяват критериите
за класифициране като държани за продажба (или като държани за разпределение към
собствениците), се оценяват поотделно по по-ниските от техните балансови стойности и
справедливи стойности минус разходите за продажба (или разходите за разпределяне) към
тази дата. Всички нетекущи активи, които не удовлетворяват критериите за държани за
продажба, престават да бъдат класифицирани като държани за продажба в съответствие с
параграф 26. Всички нетекущи активи, които не удовлетворяват критериите за държани за
разпределяне към собствениците, престават да бъдат класифицирани като такива в
съответствие с параграф 26.

Представяне и оповестяване
30. Предприятието представя и оповестява информация, която дава възможност на
ползвателите на финансовия отчет да оценят финансовите ефекти от преустановени

дейности и освобождаването на нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба).

Представяне на преустановени дейности
31. Един компонент от предприятието включва дейности и парични потоци, които
могат да бъдат ясно разграничени оперативно и за целите на финансовото отчитане от
останалата част от предприятието. С други думи, компонентът от предприятието ще бъде
единица, генерираща парични потоци (или група от единици, генериращи парични
потоци), докато се държи с цел ползване.
32. Преустановената дейност представлява компонент от предприятието, който или е
освободен, или е класифициран като държан за продажба и:
а) представлява отделен основен вид дейност или географска област на дейности;
б) е част от координиран план за освобождаване на отделен основен вид дейност или
географска област на дейности; или
в) е дъщерно предприятие, придобито изключително с намерение да бъде
препродадено.
33. Предприятието оповестява:
а) в отчета за доходите сума, представляваща сбора на:
i) печалбата или загубата след данъци на преустановените дейности
ii) печалбата или загубата след данъци, призната при оценката по справедлива
стойност, намалена с разходите за продажбата или при освобождаването на активите или
групата(ите) за изваждане от употреба, съставляваща преустановената дейност.
б) анализ на сумата в буква а) като:
i) приходи, разходи и печалба или загуба преди данъци на преустановени дейности;
ii) свързания разход за данък върху дохода, както това се изисква от параграф 81,
буква з) от МСС 12;
iii) печалбата или загубата, призната при оценката по справедлива стойност, намалена
с разходите за продажбата или при освобождаването на активите или групата(ите) за
изваждане от употреба, съставляваща преустановената дейност, и
iv) свързания разход за данък върху дохода, както това се изисква от параграф 81,
буква з) от МСС 12.
Анализът може да бъде представен в пояснителните приложения или в отчета за

доходите. Ако бъде представен в отчета за доходите, той представя в раздел,
идентифициран като отнасящ се за преустановени дейности, т.е. отделно от
продължаващите дейности. Анализ не се изисква за групи за изваждане от употреба, които
представляват новопридобити дъщерни предприятия, които удовлетворяват критериите за
класифициране като държани за продажба при придобиването (вж. параграф 11);
в) нетните парични потоци, отнасящи се за оперативните, инвестиционните и
финансовите дейности на преустановени дейности. Тези оповестявания могат да бъдат
представени или в пояснителните приложения, или във финансовия отчет. Те не се
изискват за групи за изваждане от употреба, които представляват новопридобити дъщерни
предприятия, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за
продажба при придобиването (вж. параграф 11).
г) (нова - Регламент (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12/06/2009) сумата на дохода от
продължаващи дейности и от преустановени дейности, относима към собствениците на
компанията-майка. Тези оповестявания могат да бъдат представени или в пояснителните
приложения, или в отчета за всеобхватния доход.
33А. (Нов - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008, изм. - Регламент (ЕО)
№ 475/2012, ОВ L 146, 06/06/2012) Ако
предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет,
както е описано в параграф 10А на МСС 1 (изменен през 2011 г.), в този отделен отчет се
представя раздел, обозначен като отнасящ се до преустановените дейности.
34. Предприятието представя отново оповестяванията по параграф 33 за предходните
периоди, включени във финансовия отчет, така че оповестяванията да се отнасят за всички
дейности, които са били преустановени от датата на баланса за последния представен
период.
35. Корекциите в текущия период на суми, по-рано представени в преустановени
дейности, които са директно свързани с освобождаването на дадена преустановена дейност
в предходен период, се класифицират отделно в преустановените дейности. Естеството и
сумата на тези корекции се оповестяват. Примерите за обстоятелства, при които могат да
възникнат такива корекции, включват следното:
а) разрешаване на несигурности, които възникват от условията на сделката по
освобождаване като например разрешаване на корекции в покупната цена и на въпроси за
освобождаване от отговорност с купувача;
б) разрешаване на несигурности, които възникват от и са пряко свързани с дейностите
на компонента преди неговото освобождаване като например задължения, свързани с
околната среда и гаранции за продукта, които остават за продавача;
в) уреждането на задължения по планове за доходи на наети лица, при условие че
уреждането е пряко свързано със сделката за освобождаване.

36. Ако предприятието преустанови класифицирането на компонент от него като
държан за продажба, резултатите от дейността на компоненти, които преди са представени
в преустановените дейности в съответствие с параграфи 33— 35, се прекласифицират и се
включват в приходите от продължаващи дейности за всички представени периоди. Сумите
за предходни периоди се описват като повторно представени.
36A. (Нов - Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24/01/2009) Предприятие, което се е
ангажирало с план за продажба, включващ загуба на контрол над дъщерно предприятие,
оповестява информацията, изисквана в параграфи 33-36, когато дъщерното предприятие е
група за изваждане от употреба, отговаряща на дефиницията на преустановена дейност в
съответствие с параграф 32.

Печалби или загуби, свързани с продължаващи дейности
37. Всяка печалба или загуба от преоценка на нетекущ актив (или група за изваждане
от употреба), класифициран като държан за продажба, която не удовлетворява
изискванията на определението за преустановена дейност, се включва в печалбата или
загубата от продължаващи дейности.

Представяне на нетекущ актив или група за изваждане
от употреба, класифицирани като държани за продажба
38. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) Предприятието
представя нетекущия актив, класифициран като държан за продажба, и активите на група
за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба, отделно от другите
активи в баланса. Пасивите на група за изваждане от употреба, класифицирана като
държана за продажба, се представят отделно от другите пасиви в баланса. Тези активи и
пасиви не се компенсират и представят като една сума. Основните групи активи и пасиви,
класифицирани като държани за продажба, се оповестяват отделно или в баланса, или в
пояснителните приложения, с изключение на позволеното по параграф 39. Предприятието
представя отделно всякакви кумулативни приходи или разходи, признати директно в друг
цялостен доход, свързани с нетекущ актив (или група за изваждане от употреба),
класифициран като държан за продажба.
39. Ако групата за изваждане от употреба представлява новопридобито дъщерно
предприятие, което удовлетворява критериите за класифициране като държана за
продажба при придобиването (вж. параграф 11), не се изисква оповестяване на основните
групи активи и пасиви.
40. Предприятието не прекласифицира или представя повторно суми, представени за
нетекущи активи или за активи и пасиви на групи за изваждане от употреба,
класифицирани като държани за продажба в баланса за предходни периоди, за отразяване
на класификацията в баланса за последния представен период.

Допълнителни оповестявания

41. Предприятието оповестява следната информация в пояснителните приложения в
периода, в който нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) или е бил
класифициран като държан за продажба, или е бил продаден:
а) описание на нетекущия актив (или група за изваждане от употреба);
б) описание на фактите или обстоятелствата на продажбата или водещи до очаквано
освобождаване и очаквания начин и момент на това освобождаване;
в) печалбата или загубата, призната в съответствие с параграфи 20—22 и, ако не е
представена отделно в отчета за доходите, разделът в него, който включва тази печалба
или загуба;
г) ако е приложимо, сегментът, в който нетекущият актив (или група за изваждане от
употреба) е представен в съответствие с МСФО 8 Оперативни сегменти.
42. Ако е приложим или параграф 26, или параграф 29 в периода на решението за
промяна в плана за продажба на нетекущия (актив (или група за изваждане от употреба)
предприятието оповестява описание на фактите и обстоятелствата, водещи до решението и
ефекта от решението върху резултатите от дейността за периода и за всички предходни
представени периоди.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
43. МСФО се прилага за бъдещи периоди за нетекущи активи (или групи за изваждане
от употреба), които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за
продажба, както и за дейности, които удовлетворяват критериите за класифициране като
преустановени след датата на влизане в сила на МСФО. Предприятието може да приложи
изискванията на МСФО за всички нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба),
които удовлетворяват критериите за класификация като държани за продажби, както и за
дейности, които удовлетворяват критериите за класификация като преустановени след
всяка дата преди датата на влизане в сила на МСФО, при условие че оценките и другата
информация, необходими за прилагането на МСФО, са получени в момента, в който тези
критерии първоначално са били удовлетворени.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
44. Предприятието прилага настоящия МСФО за годишните периоди, започващи на
или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако дадено предприятие
прилага настоящия МСФО за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то оповестява този
факт.
44А. (Нов - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) МСС 1 (както е
преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се
изменят параграфи 3 и 38 и се добавя параграф 33А. Предприятието прилага тези

изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако
предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези
изменения се прилагат за този по-ранен период.
44Б. (Нов - Регламент (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12/06/2009) МСС 27 (изменен от
Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграф 33, буква г–.
Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1
юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен
период, изменението се прилага за този по-ранен период. Изменението се прилага с
обратна сила.
44В. (Нов - Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24/01/2009) Параграфи 8A и 36A са
добавени от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези
изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се
по-ранно прилагане. Предприятието обаче не прилага тези изменения за годишни периоди,
започващи на или преди 1 юли 2009 г., освен ако не прилага също и МСФО 27 (както е
изменен през 2008 г). Ако предприятието прилага измененията преди 1 юли 2009 г., то
оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения за бъдещи периоди – от
датата, на която за първи път е приложило МСФО 5, предмет на преходните разпоредби в
параграф 45 на МСС 27 (изменен през май 2008 г.).
44Г. (Нов - Регламент (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27/11/2009) Параграфи 5А, 12А и
15А са добавени, а параграф 8 е изменен чрез КРМСФО 17 Разпределения на непарични
активи на собствениците през ноември 2008 г. Тези изменения следва да се прилагат за
бъдещи периоди по отношение на нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба),
които са класифицирани като държани за разпределение към собствениците за годишни
периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Не е разрешено прилагането с обратна сила.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага измененията за период,
започващ преди 1 юли 2009 г., предприятието следва да оповести този факт, а също и да
приложи МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен през 2008 г.), МСС 27 (изменен през
май 2008 г.) и КРМСФО 17.
44Д. (Нов - Регламент (ЕО) № 243/2010, ОВ L 77, 24/03/2010) Параграф 5Б беше
добавен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага
това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г. По-ранното
прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то
оповестява този факт.
44E. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
44Ж. (Нов - Регламент (ЕО) № 1254/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСФО 11 Съвместни
предприятия, издаден през май 2011 г., измени параграф 28. Предприятието прилага това
изменение, когато прилага МСФО 11.
44З. (Нов - Регламент (ЕО) № 1255/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) С МСФО 13
"Оценяване по справедлива стойност", издаден през май 2011 г., се изменя определението
на справедливата стойност в приложение А. Предприятието прилага това изменение,

когато прилага МСФО 13.
44И. (Нов - Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 146, 06/06/2012) С издадения през юни
2011 г. документ "Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход" (изменения
на МСС 1 ) се изменя параграф 33А. Предприятието прилага това изменение, когато
прилага МСФО 1 (изменен през юни 2011 г.).
44Й. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
44К. (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 44Е и 44Й.
Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 9.
44Л. (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2015/2343, ОВ L 330, 16/12/2015) С Годишни
подобрения на МСФО, цикъл 2012—2014 г., издадени през септември 2014 г., бяха
изменени параграфи 26—29 и беше добавен параграф 26А. Предприятието прилага тези
изменения със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в
счетоводните приблизителни оценки и грешки за промени в метода за изваждане от
употреба, настъпили през годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен
период, то оповестява този факт.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 35
45. Настоящият МСФО заменя МСС 35 Преустановяващи се дейности.

Допълнение A
(Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008, Регламент (ЕО) №
1255/2012, ОВ L 360, 29/12/2012)
Определения на термините
Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.

Единица,
парични потоци

Най-малката разграничима група активи, която генерира парични
генерираща
постъпления, които в значителна степен са независими от паричните
постъпления от други активи или групи активи.

Компонент
предприятие

Дейности и парични потоци, които могат да бъдат ясно
от
разграничени оперативно и за целите на финансовото отчитане от
останалата част от предприятието.

Разходи за продажба

Допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от
употреба на даден актив (или група за изваждане от употреба), без
финансовите разходи и разходите за данък върху дохода.

Предприятието класифицира даден актив като текущ, когато:
а) очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или
употреби в своя нормален оперативен цикъл;
Текущ
(краткотраен)
б) държи актива предимно с цел търгуване;
актив
в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след
(Изм. - Регламент (ЕО) №края на отчетния период; или
1274/2008)
г) активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията
на МСФО 7), освен ако за актива няма ограничение да бъде разменян
или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на
дванадесет месеца след края на отчетния период.

Преустановена дейност

Компонент от предприятието, който или е освободен, или е
класифициран като държан за продажба и:
а) представлява отделен основен вид дейност или географска
област на дейности;
б) е част от един координиран план за освобождаване на отделен
основен вид дейност или географска област на дейности; или
в) е дъщерно предприятие, придобито изключително с намерение
да бъде препродадено.

Група за изваждане от употреба, която ще бъде освободена чрез
продажба или по друг начин, заедно като група в една сделка и пасиви,
директно свързани с активите, които ще бъдат прехвърлени в сделката.
Групата включва репутацията, придобита в бизнес комбинация, ако
Група за изваждане от
групата представлява единица, генерираща парични потоци, към
употреба
която репутацията е била разпределена в съответствие с изискванията
по параграфи 80—87 от МСС 36 Обезценка на активи (както е
преработен през 2004 г.) или ако представлява дейност в рамките на
такава единица, генерираща парични потоци.
Справедлива стойност
Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив
(Изм. - Регламент (ЕО) №уреден между информирани и желаещи страни в честна/пряка сделка.
1255/2012)

Неотменим
за покупка

Споразумение с несвързана страна, обвързващо и за двете страни и
обикновено законово приложимо, което: а) посочва всички съществени
ангажимент
условия, включително цената и момента на сделката, и б) включва
неустойка за неизпълнение, която е достатъчно голяма, за да направи
изпълнението много вероятно.

Много вероятно
Нетекущ
актив

Повече от вероятно

(дълготраен)

По-скоро възможно, отколкото не.

Вероятно

Възстановима стойност

Стойност в употреба

Актив, който не удовлетворява определението за текущ актив.

По-високата от справедливата стойност на даден актив, намалена
с разходите за продажбата, и неговата стойност в употреба.
Сегашната стойност на приблизителните бъдещи парични потоци,
които се очакват от продължаващата употреба на актива и от неговото
освобождаване в края на полезния му живот.

Допълнение Б
Насоки за прилагане
Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.

Удължаване на периода, необходим за приключване на
продажба
Б1. Както е посочено в параграф 9, удължаването на периода, изискван за
приключване на продажбата, означава, че активът (или група за изваждане от употреба) не
може да бъде класифициран като актив, държан за продажба, ако забавянето е породено от
събития или обстоятелства извън контрола на предприятието и ако са налице достатъчно
доказателства, че предприятието остава ангажирано с плана си за продажба на актива (или
групата за изваждане от употреба). Следователно изключение по отношение на
изискването за една година в параграф 8 е приложимо в следните ситуации, при които
възникват такива събития или обстоятелства:

а) на датата, на която предприятието се ангажира с план за продажбата на нетекущ
актив (или група за изваждане от употреба), то може разумно да очаква, че други (не
купувачът) ще наложат условия за прехвърлянето на актива (или групата за изваждане от
употреба), които ще удържат необходимия за приключване на продажбата период и:
i) необходимите действия в отговор на тези условия, не могат да започнат преди
получаване на неотменим ангажимент за покупка; и
ii) неотменим ангажимент за покупка е много вероятен в рамките на една година.
б) предприятието получава неотменим ангажимент за покупка и в резултат на това
купувачът или други лица неочаквано налагат условия за прехвърлянето на нетекущия
актив (или група за изваждане от употреба), класифициран по-рано като държан за
продажба, които ще удължат периода, изискван за приключване на продажбата и:
i) са предприети своевременни действия, необходими в отговор на условията; и
ii) се очаква благоприятно разрешаване на забавящите фактори.
в) по време на първоначалния период от една година възникват обстоятелства, които
преди са били считани за малко вероятни, и в резултат на това нетекущият актив (или
група за изваждане от употреба), класифициран по- рано като държан за продажба, не е
продаден до края на този период и:
i) по време на първоначалния период от една година предприятието е предприело
необходимите мерки в отговор на промяната в обстоятелствата;
ii) нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) е предлаган активно на
пазара на цена, която е разумна, като се вземе предвид промяната в обстоятелствата; и
iii) критериите по параграфи 7 и 8 са удовлетворени.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008, Приложение А3,
изменя терминологията, използвана във всички Международни стандарти за
финансово отчитане (включително Международните счетоводни стандарти и
Разясненията) и въведенията към отделните МСФО, както е посочено по-долу,
освен ако в настоящето приложение не е посочено друго:
- "на лицевата страна на" се изменя на "в".

- "отчети за доходите" се изменя на "отчет за всеобхватния доход".
- "баланс" се изменя на "отчет за финансовото състояние".
- [Изменението не е приложимо за българския превод]
- "датата на баланса" се изменя на "края на отчетния период".
- "последваща дата на баланса" се изменя на "края на последващия
отчетен период".
- "всяка дата на баланса" се изменя на "края на всеки отчетен период".
- "след датата на баланса" се изменя на "след края на отчетния период".
- "отчетна дата" се изменя на "край на отчетния период".
- "всяка отчетна дата" се изменя на "край на всеки отчетен период".
- "последна годишна отчетна дата" се изменя на "край на последния
годишен отчетен период".
- "притежатели на собствен капитал" се изменя на "собственици" (с
изключение на МСС 33 "Доходи на акция").
- "извадени от собствен капитал и признати в печалбата или загубата" и
"извадени от собствен капитал и включени в печалбата или загубата" се изменя
на "прекласифицирани от собствен капитал към печалбата или загубата като
корекция от прекласификация".
- "Стандарт или Разяснение" се изменя на "МСФО".
- "даден Стандарт или Разяснение" се изменя на "даден МСФО".
- "Стандарти и Разяснения" се изменя на "МСФО" (с изключение на
параграф 5 от МСС 8 "Счетоводна политика, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки").

- [Изменението не е приложимо за българския превод]
- Препратки към сегашната версия на МСС 10 "Събития след датата на
баланса" се изменят на МСС 10 "Събития след края на отчетния период".
Забележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 само законодателството на
Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в
електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г.
(включително), се счита за автентично и има правна сила.

